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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Uma boa qualidade acústica em igrejas significa que em
seu interior a palavra proferida tem uma boa
inteligibilidade e que a música é claramente percebida.
Geralmente, as igrejas de maiores dimensões
apresentam problemas acústicos, como baixa
inteligibilidade e excessiva sonorização. Além disso, as
igrejas podem se transformar em fonte de ruídos no
contexto urbano. O objetivo deste trabalho foi avaliar as
condições acústicas da Concatedral Nossa Senhora do
Bom Conselho, situadas no município de Arapiraca‐ AL,

observando a relação entre o tratamento acústico e a
satisfação dos usuários. Para a avaliação técnica, foram
analisados a distribuição dos raios sonoros, o tempo de
reverberação e o isolamento acústico. Para a avaliação
da satisfação dos usuários, foram realizadas entrevistas
entre os frequentadores das missas e também aos
preletores. A pesquisa confirma que, mesmo sem os
aparatos dispendiosos de medição, é possível chegar a
uma avaliação acústica utilizando as técnicas de
Avaliação
Pós‐Ocupação
para
os
arquitetos.

PALAVRAS‐CHAVE: Inteligibilidade, igrejas, Avaliação pós‐ocupação, acústica.

POST‐OCCUPANCY EVALUATION WITH FOCUS ON ACOUSTIC PERFORMANCE OF CONCATEDRAL
NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO‐ ARAPIRACA ‐ AL
ABSTRACT
Good acoustic quality in churches means that
the spoken word has a good intelligibility and the music
is clearly listened. Generally, churches with large
dimensions have a bad intelligibility and excessive
electronic sound devices. Besides, the church can
sometimes be turned into an urban noise source. The
objective of this study was to evaluate the acoustic
conditions of Concatedral Nossa Senhora do Bom
Conselho, located in the city of Arapiraca ‐ AL, which
was focused on the relationship between the acoustic

design and user satisfaction. For the technical
evaluation, the distribution of sound rays, the
reverberation time and the sound insulation. For user
opinion, interviews with ceremony participants and
performers were applied to know the satisfaction level
of them. The research confirms that, even without
expensive acoustic measurement devices, it is possible
to achieve an acoustic evaluation using techniques of
Post‐Occupancy
Evaluation
to
architects.

KEY‐WORDS: Intelligibility, churches, post‐occupancy evaluation, acoustic.

1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento desordenado das cidades, o ruído é considerado um dos maiores problemas
na vida moderna, podendo causar inúmeros problemas ao ser humano, desde físicos,
psicológicos e materiais. Em recintos fechados, a qualidade acústica dependerá do atendimento
aos seguintes requisitos: inteligibilidade do som, ausência de interferência de ruídos externos
sobre o som de interesse, distribuição sonora uniforme, difusão sonora e tempo de reverberação
adequado. Dependendo da função que um ambiente possua, existem condições estabelecidas
em normas e legislações que buscam propiciar um melhor desempenho das atividades nesses
ambientes.
As igrejas são edificações significativas na sociedade, sendo importante que sejam
adequadamente analisados os dispositivos ou soluções mais apropriadas para promover a
melhor inteligibilidade da comunicação no seu interior. Os templos católicos têm como objeto
específico passar uma crença em que a divindade se faz presente pela reunião dos fiéis e pela
força da Palavra, na forma de cânticos e leitura das escrituras sagradas (CAAS, 2005). De acordo
com Barbo (2008), as exigências quanto às qualidades acústicas em ambientes de igreja
abrangem a combinação de parâmetros relacionados diretamente à fala e à música. Nas últimas
décadas, a igreja católica promoveu mudanças nas celebrações deixando de serem feitas em
latim, passando para a língua portuguesa e ainda incorporaram execuções musicais. Essas
modificações alteraram os costumes e consequentemente o uso destes ambientes. No entanto,
em termos de projeto arquitetônico, esses ambientes se mantiveram praticamente com a mesma
tipologia, o que gera inevitavelmente problemas acústicos nestes recintos.
As avaliações dessas construções e do comportamento do público são fundamentais para o
retorno do conceito projetual e da obra. Nesse sentido, a Avaliação Pós‐Ocupação (APO)
desempenha um importante papel no sentido de aproximar a realidade esperada pelo usuário do
produto construído, independentemente do espaço construído em questão. A APO, portanto, é
um instrumento eficiente na realimentação de projetos semelhantes, bem como no controle de
qualidade global do ambiente construído ao longo de sua vida útil (ORNSTEIN; ROMERO, 1992).
Dentro desse contexto, este trabalho partiu da iniciativa de um grupo de alunos de arquitetura
que, ao estudar conceitos básicos de acústica, perceberam que era possível identificar problemas
acústicos em diversas construções na cidade, mesmo sem equipamentos de medição, chamando‐
os maior atenção a Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho (ver Fig. 1 e 2), por sua
função que desempenha. Por falta de equipamentos de medições acústicas adequados, o grupo
fez uso das ferramentas de APO na Concatedral, como: aplicação de questionários (análise
subjetiva), avaliação de projetos e cálculo de predição (analise analítica), de modo a identificar os
problemas acústicos da mesma e comparar com o nível de satisfação de seus usuários. O objetivo

do trabalho não foi uma avaliação final e aprofundada sobre o desempenho acústico da igreja,
mas buscar uma forma mais rápida de ser realizada por arquitetos, evitando, assim, erros
comuns de projeto.

Figura 2: Fachada Frontal.

Figura 1: Fachada Lateral Direita.

2. Métodos de avaliação do desempenho
A metodologia aplicada neste trabalho foi realizada em duas fases. A primeira fase foi avaliação
técnica, que se subdividiu em quatro etapas. A segunda fase foi avaliação do usuário, que se
subdividiu em duas etapas, conforme exposto em seguida.
2.1 Avaliação técnica
Etapa 1‐ Caracterização do objeto de estudo: O critério de escolha utilizado para a seleção da
Concatedral foi seu valor patrimonial, sendo a maior igreja católica do município, construída em
1952, e por já ter obtido reclamações de problemas acústicos por parte dos frequentadores. A
nave principal da igreja tem capacidade para 600 pessoas sentadas, tendo área total construída
de 1102,23 m² e 9 m de pé‐direito. Ela está situada na principal praça no centro da cidade, onde
parte do comércio da cidade acontece e, como na maioria das cidades do interior do Brasil, é o
principal marco arquitetônico da cidade. Com o crescimento da cidade, apresenta conflitos com o
entorno devido ao elevado nível de ruído externo, como mostra a figura 3.

Figura 3: Vista Superior‐Inserção da igreja no centro da cidade.
Fonte: SEPLAM, 2011

Etapa 2‐ Distribuição dos raios sonoros: Para analisar a distribuição dos raios sonoros no
ambiente, foram usados os raios diretos e refletidos em distintos pontos representativos da
igreja, detectando possíveis ecos, observando o percurso dos raios sonoros e onde eles refletem.
Etapa 3‐ Cálculos do tempo de reverberação: Sabe‐se que para APO, o ideal seria a medição de
Tr, mas por falta de equipamento para medição na igreja, foi usada a fórmula de Sabine (Equação
01). Foram levantados todos os materiais que a compõem, junto com sua área e coeficientes de
absorção nas frequências 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz.

equação (1)
Onde: Tr = Tempo de Reverberação (s); 0,161 = Constante de multiplicação; V = Volume (m³); S =
Área de contato do material (m²); α = Coeficiente de absorção do material
Etapa 4‐ Avaliação do isolamento acústico: Como bem define Carvalho (2010), isolar
acusticamente um recinto fechado consiste em bloquear os ruídos externos ao mesmo a
patamares compatíveis com a atividade a ser desenvolvida no seu interior. O contrário também
se aplica, ou seja, bloquear ruídos internos evitando o incômodo da vizinhança. Por falta de
equipamentos de medição de isolamento acústico, foi utilizado o cálculo de estimativa do
isolamento acústico na frequência de 500 Hz. Para isso seguiu‐se a equação descrita por Carvalho
(2010) para se obter a transmissividade média (τm) (Equação 02) e em seguida o nível de redução

de ruído (RR) (Equação 03) proveniente da igreja. Para isso, antes foi necessário conhecer a
quantidade de energia sonora que deve ser reduzida. Deste modo, foram feitas medições in loco
com o medidor de nível de pressão sonora (HDB 900), emprestado pelo 3º batalhão de policia
militar do Agreste alagoano. As medições ocorreram em dois momentos: durante o dia com a
realização da missa, durante o dia sem a realização da missa. Os pontos de medição estão
demonstrados na figura 4.

equação (2)
Onde:
= Transmissividade média; IA= Nível de isolamento acústico; S= Área de contato do
material (m²).

equação (3)
Onde: RR= Nível de redução de ruído; = Transmissividade média.

Figura 4: Pontos de medição.
Fonte: GOOGLE EARTH‐MAPS, 2014.

2.2 Avaliação do usuário
Etapa 1‐ Aplicação dos questionários para a equipe de liturgia ‐ As entrevistas foram aplicadas
aos frequentadores da missa. A escolha das pessoas para a aplicação do questionário se deu
aleatoriamente, tendo como objetivo detectar a interpretação do ouvinte sobre as condições da
acústica do recinto, em diferentes pontos.

Etapa 2‐ Aplicação dos questionários para os frequentadores da missa ‐ ‐ As entrevistas foram
aplicadas aos executores da missa, o padre, os músicos, os comentaristas e a equipe técnica
responsável pela sonorização da igreja.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
3.1 Avaliação técnica
3.1.1 Estudo dos raios sonoros
Pela análise dos raios sonoros traçados, demonstrados na figura 5 em planta baixa e na figura 6
em corte transversal, foi observado que há muitos raios que são refletidos e não são
direcionados ao público. No corte, a partir da metade da igreja, o raio sonoro refletido já não
atinge a ouvintes. Alguns raios aparecem agrupados nos fundos da igreja e no centro, pois sua
forma côncava colabora para que isso aconteça. Os principais problemas com as reflexões dos
raios sonoros são provenientes da forma das paredes do fundo, das paredes laterais e do teto.

Figura 5: Planta baixa – Raios sonoros.

Figura 6: Corte AA’ – Raios sonoros.

3.1.2 Tempo de reverberação
O tempo de reverberação (Tr) da Concatedral está representado na figura 7. Como é
representado no figura, o Tr excede largamente os valores ideais para este tipo de espaço. Os
valores recomendados para assegurar uma boa inteligibilidade da palavra em igrejas situam‐se

entre 1,5 e 2,2 segundos, porém neste espaço verificou‐se um valor total do Tr nas frequências
centrais em 125 Hz e 4000 Hz situam‐se entre 5,0 e 7,0 segundos, sendo um valor elevado para a
função que a igreja exerce. Consta‐se uma considerável diferença entre os valores obtidos para
baixas frequências (7s e 6s) e os obtidos para altas frequências (atingindo 3s), mostrando a
necessidade de materiais com absorção reativa. No entanto, mesmo nas altas frequências o
valor continua alto quando comparado com os valores ideais.

Figura 7: Tempo de reverberação da Concatedral.

3.1.3 Avaliação do isolamento acústico
Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), NBR 10.152(1987), o nível de ruído
admitido para igrejas e templos (cultos meditativos) é de 40 – 50 dB (A). Observa‐se que o nível
de pressão sonora dentro da Concatedral durante o culto é elevado, como é mostrado na tabela
1. Para os dias sem culto, existe uma influência dos sons emitidos externamente que, ao
entrarem no templo, sofrem reflexões que passam a prolongar o som. A NBR 10.151(2000),
admite para ambientes externos em área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas, 50 dB (A) no período diurno e 45 dB (A) no período noturno. Logo, observa‐se que o nível
de ruído na localidade também é elevado, conforme os valores estipulados pela norma.
Realizando medições do nível de pressão sonora emitido durante o culto dentro da igreja
chegou‐se a valores muito altos, de até 93,5 dB (A) e sem realização do culto dentro da igreja, de
65,2 dB (A).
Tabela 1: Medições do Nível de Pressão Sonora.
P1: altar

MEDIÇÕES DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (Leq)
P2: meio da
P3: Final da
Média dentro
igreja
igreja
da igreja

P4: Fora da
Igreja (Praça)

Dia sem culto

67,1dB(A)

65,3dB(A)

63,2dB(A)

65,2dB(A)

62,1dB(A)

Dia com culto

93,7dB(A)

91,6dB(A)

95,2dB(A)

93,5dB(A)

80,7dB(A)

NBR 10.152
40 ‐ 50
dB (A)

Verificou‐se que os materiais atualmente utilizados na igreja não ajudam na redução de ruído
que são de aproximadamente 12,8 dB (A), como é mostrado na tabela 2. Vale salientar que esse
cálculo se refere a frequência de 500 Hz, com templo completamente aberto, pois esta é sua
condição real de uso.
Tabela 2: Isolamento acústico médio (500Hz).
ISOLAMENTO ACÚSTICO MÉDIO (500Hz)
Concatedral em condição original‐ 100% ABERTA
Localização

Especificação de material

S= Área (m²)
1.102,23

IA (dB)

t

Sxt

Teto

Laje de concreto simples

50

0,00001

0,01102

Parede (altar)

Mármore
Alvenaria (tijolo maciço),
rebocada, emassada e
pintada
Ferro com vidro fixo
Madeira maciça
Vidro

154,74

50

0,00001

0,00154

1.376,61

50

0,00001

0,01376

108,79
76,66
1,84

0
0
0

1,0000
1,0000
1,0000

108,7900
76,6600
1,8400

755,81

50

0,00001

0,00755

∑S(S x t)

Transmissividade média

187,3238
0,052373

Redução de Ruído

12,80

Paredes
Janelas
Portas
Porta
Estrutural‐ Arcos,
vigas e pilares

Concreto simples
∑S

3.576,68

3.2 Avaliação do usuário
3.2.1 Avaliação dos frequentadores da missa
As entrevistas foram realizadas após o término das missas. Foram entrevistados 68
frequentadores, em sua maioria do sexo feminino (54%) de faixa etária variada, que se
encontravam em pontos distintos da Concatedral. As entrevistas mostram que as pessoas sentem
algum desconforto no que se refere à qualidade sonora, mas não percebem exatamente onde se
apresenta o maior déficit no entendimento. Na figura 8, vê‐se que a clareza com que as pessoas
entendem os padres e os demais comentaristas é distinta, concentrando‐se a maior dificuldade
no entendimento da palavra do sacerdote, o que era esperado, pois as pessoas acompanham as
músicas e os comentários da equipe litúrgica através do livro de cantos e orações, por esse
motivo não sentem necessidade de compreensão apurada das respectivas.

50%
40%

31%

26%

22%

20%
10%

31%

29%

30%

29%

Sim
Não

15%

13%

Comentaristas

Padre

Algumas vezes

8%

0%
Músicos

Figura 8: Resultado da pergunta: Ouviu com clareza as palavras proferidas pelo(s):
Foi observado que os fiéis tendem a se aglomerar nas primeiras cadeiras, próximo ao altar, como
o total de 34% e um dos fatores apontados pelos frequentadores que levam a esse
comportamento é a preocupação de entender melhor a palavra que é proferida pela equipe de
liturgia.
3.2.2 Avaliação da equipe de liturgia
Após o termino da missa, foram realizadas entrevistas com os celebrantes (padres, comentaristas
e músicos), pois se esperava que esse grupo tivesse um conhecimento maior da problemática, já
que convive diretamente com a execução da palavra e da música. Dentre os celebrantes
entrevistados, constata‐se que 30% consideram a qualidade sonora da Concatedral razoável,
enquanto 20% identificaram como péssima, havendo relatos de que, algumas vezes, já
receberam reclamações de frequentadores sobre a dificuldade de entendimento da missa. Sendo
que todos os entrevistados enfatizaram que a maioria das reclamações sobre o problema
acústico da Concatedral era de pessoas que se localizavam nos fundos e no centro da igreja
durante a missa. O que foi comprovado na avaliação da distribuição dos raios sonoros da igreja.
A maioria dos músicos não é um profissional da área, mas apenas devotos que colaboram com as
celebrações. Um dos entrevistados da equipe dos celebrantes classificou a qualidade sonora da
Concatedral como Péssima. Vale salientar que se trata de profissional que trabalha com
equipamentos sonoros da Concatedral e o mesmo disse que o problema não está nos
equipamentos de som e sim na estrutura física da igreja.
4. CONCLUSÃO
Este trabalho mostra uma avaliação da qualidade acústica da Concatedral Nossa Senhora do Bom
Conselho, relacionando o tratamento acústico e a percepção acústica do usuário. Mesmo sem

equipamentos de medição acústica, constatou‐se que a igreja apresenta erros de projeto
arquitetônico, acarretando num insatisfatório desempenho acústico que pode afetar no
entendimento da missa para dos fiéis dentro da edificação, que muitas vezes, pela dificuldade de
entendimento acabam não prestando a devida atenção nos ensinamentos, refletindo no objetivo
principal da igreja.
O trabalho fornece informações que podem servir de base para novos estudos em igrejas e
confirma que mesmo sem os aparelhos de medição, é possível chegar a uma avaliação acústica
contundente utilizando as técnicas de Avaliação Pós‐Ocupação para os profissionais de
arquitetura. Foi visto que, para a aplicação de questionários é de extrema importância buscar
informações da equipe de liturgia, pois esta tem uma visão mais crítica do espaço. Vale ressaltar
que para esse tipo de edificação, com grande importância simbólica para os usuários, foi
observado que alguns frequentadores temeram ou não deram uma opinião crítica sobre o
ambiente, por respeito ao que a edificação representa.
Com isso, a pesquisa teve a intenção de colaborar com os responsáveis pela Concatedral, visando
futuras intervenções tratamentos para qualificação acústica do ambiente, pois após esse estudo,
já se discute uma possível reforma do interior da edificação.
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RESUMO
O desenvolvimento dos grandes centros urbanos
estimula o aumento da ocupação do solo de forma
rápida e em grandes proporções, saindo do controle do
plano diretor vigente. A poluição sonora gerada por
inúmeras fontes ruidosas vêm contribuindo para o
surgimento de áreas sonoras cada vez mais
desagradáveis. A implantação de edificações comerciais
e/ou serviços somados ao tráfego de veículos em áreas
residências vêm trazendo impactos ambientais em
relação aos níveis de pressão sonora. O objetivo deste
trabalho é analisar o impacto sonoro ocasionado pela
implantação de bares e ruído dos automóveis em uma
área mista (residencial e comércio) na cidade de
Maceió-AL (Brasil). A metodologia desenvolvida baseou-

se no estudo dos fluxos e usos através de levantamento
no bairro e no conhecimento da área as quais estejam
inseridas em seus espaços edificações comerciais. Os
níveis de pressão sonora foram mensurados e
confrontados com a NBR 10152(1987) que estabelece
níveis de ruído para o conforto acústico. Os resultados
encontrados revelaram que a presença das edificações
comerciais e/ou serviços contribui significativamente
para a elevação da poluição sonora na circunvizinhança,
causando transtornos à população onde os ruídos
advindos das fontes são incompatíveis com o traçado
urbano original.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade acústica, nível de ruído, área mista, medidor de pressão sonora.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL NOISE: AMELIA ROSE AVENUE IN ANCIENT IN MACEIÓ-AL
ABSTRACT
The development of large urban centers stimulates increased land use quickly and in large numbers , leaving
the control of the current master plan . The noise generated by numerous noise sources are contributing to the
emergence of increasingly unpleasant noise areas . The deployment of commercial buildings and / or services in
residential areas have brought environmental impacts in relation to sound pressure levels . The objective of this
work is to analyze the noise impact caused by the deployment of bars and noise of the motor in a mixed area
(residential and retail) in Maceió - AL ( Brazil ) . The methodology was based on the study of flows and uses through
the neighborhood survey and knowledge of the area which are inserted into their spaces commercial buildings . The
sound pressure levels were measured and compared with NBR 10152 (1987) establishing sound levels for acoustic
comfort . The results showed that the presence of commercial and / or services buildings contributes significantly to
the increase in noise pollution in the neighborhood , causing inconvenience to the population where the noises
coming
from
the
sources
are
incompatible
with
the
original
urban
layout.

KEY-WORDS: Acoustic quality, noise level, mixed area, sound pressure level meter.

AVALIAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTAL DA AVENIDA ANTIGA AMÉLIA ROSA NA CIDADE DE
MACEIÓ- AL
INTRODUÇÃO
A rua é o mais característico dos espaços urbanos, mais importante que praças, bosques,
parques e quaisquer outros tipos de logradouros, por ser o local onde ocorrem as relações de
troca com a comunidade. Sendo assim, pensar no espaço urbano como um meio no qual o
homem está inserido é fundamental para atingir o equilíbrio e criar condições de conforto para
os usuários.
Com o crescimento das cidades, o ruído urbano cresce a cada dia, sejam pelo alto tráfego
de veículos sobre as vias ou pela existência de outras fontes sonoras como bares, discotecas, casa
de shows e até mesmo igrejas ou templos. O conforto acústico acaba por ser uma busca
incessante dos usuários dessas cidades, que por vezes afirmam estarem acostumados com os
ruídos ao seu redor. Porém, isso muitas vezes significa uma perda de sua sensibilidade auditiva.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008), o limite
sonoro considerado tolerável ao ouvido humano encontra-se na faixa de 65 dB(A), destacando
que pessoas expostas a valores acima deste índice, podem apresentar algumas reações
fisiológicas tais como; estresse ao organismo, aumento do risco de doenças, infarto e anestesia
por endorfina. Neste mesmo critério, a NBR 10151 (ABNT, 2000) estabelece o Nível Critério de
Avaliação (NCA) para ambientes externos, cujas áreas mistas predominantemente residenciais
urbanas devem tolerar até 55 dB(A) a nível diurno e 50 dB(A) a nível noturno. Assim, é mostrado
pelo entendimento das normas, o cuidado que se deve ter para com a salubridade sonora dos
moradores das devidas áreas e a importância destes se encontrarem em ambientes abaixo ou
dentro dos níveis de conforto acústico.
Essa pesquisa objetiva analisar um determinado ambiente em relação as suas condições
acústicas. Onde, como e de que maneira o som se propaga, verificando as suas características, os
usos do local de estudo, a partir do pressuposto que cada lugar possui a sua particularidade, para
que se possa realizar uma análise que descreva se os dados coletados referentes ao conforto
acústico estão dentro dos limites humanos e recomendados pela ABNT.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa, primeiramente
foi realizado um estudo sobre seus fluxos e usos através de levantamento no bairro. Depois de
ter conhecimentos sobre as características do local, foram definidos pontos estratégico para a
realizações das medições. Foram escolhidos 4 pontos distintos que foram realizadas medições
durante dois períodos do dia, primeiramente pela noite em um sexta-feira, hora em que os
barzinhos da avenida começam a ficar movimentados e posteriormente pela manhã do dia
posterior, no sábado. Foi definido também um último ponto, que apesar de não estar localizado
na Avenida de estudo, mas sim em uma rua transversal a ela. Em cada local, foram feitas 3
medições de 1 minuto para captar as variações e fazer uma média mais precisa. Essas medições

foram realizadas através do equipamento medidor de pressão sonora- Solo da 01 dB. Além das
medições, em cada ponto foram analisadas outras questões como as atividades ali realizadas, a
composição da construção, e o depoimento das pessoas que frequentam o local. Através dessas
informações, foi possível fazer a análise baseadas nas normas da ABNT- NBR 10151 e NBR 10152.


Ponto 1 - Esquina com o Boteco Alagoana
com música ao vivo.
Ponto 1N- NOITE, Ponto 1M- MANHÃ





Ponto 4- Em frente ao Bar Escritório.
Ponto 4N- NOITE, Ponto 4M- MANHÃ





Ponto 2- Loja de roupas.
Ponto2N- NOITE , Ponto 2M- MANHÃ

Ponto 5- Residência ao lado do Bar Escritório.
Ponto 5N- NOITE Ponto 5M- MANHÃ

Ponto 7- Residência em rua transversal à Avenida de estudo pela manhã.

LOCAL ESPECÍFICO DE ESTUDO
A análise foi realizada em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Maceió:
Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, também conhecida como Antiga Amélia Rosa,
localizada no bairro de Jatiúca. Essa Avenida possibilita conexões entre os bairros de
Mangabeiras e Jatiúca, Shopping Maceió e a Praia de Jatiúca. É uma avenida bastante
movimentada, caracterizada por seu canteiro arborizado, presença marcante de bares e lojas,
atualmente com poucas residências.

Figura 01: Trecho do mapa da cidade da cidade de Maceió localizando a Avenida de estudo.

Figura. 02: Croqui com estudo dos usos.

NORMAS
Antes da realização da análise de resultados, vamos apresentar os valores estipulados pelas
normas que deveriam ser aplicadas e servir de referência no local de estudo.
TIPOS DE ÁREAS

DIURNO

NOTURNO

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Áreas estritamente urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Tabela 01 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)
TIPOS DE ÁREAS

dB(A)

NC

DORMITÓRIO

35-45

30-40

SALAS DE ESTAR

40-50

35-45

RESTAURANTE

40-50

35-45

COMERCIO

40-50

35-45

RESIDÊNCIA

Tabela 02 – Níveis apresentados pela NBR10152

ANÁLISE DOS RESULTADOS
1- Ponto 1
Como dito anteriormente, o primeiro ponto a ser analisado foi a esquina com o
boteco Alagoana à noite, esse ponto foi escolhido, pelo bar estar tocando música ao vivo no
momento da medição e estar com quase 100% de ocupação. O espaço do bar é desprovido de
paredes, tornado o espaço das mesas e do palco completamente aberto para a rua. O tráfego a
essa hora estava com um movimento moderado. Os valores obtido através das medições foram
as seguintes.

Tabela 03- dos valores referentes ao ponto 1 à noite.

O tipo de área em que esse local se insere, uma área mista com vocação
comercial, segundo a norma, deveria ter em horários noturno 55dB como limite. Como vemos na
tabela a cima, o Laeq apresenta-se acima desse limite.
O ruído durante a manhã apresentou bastante elevado em relação ao
mesmo ponto que pela noite, com música ao vivo. O bar permanecia ocupado somente por
trabalhadores que estavam fazendo limpeza. O ruído acentuado são das ruas, o movimento dos
carros provocam a maior parte do ruído, e a essa hora, provocando índices mais elevados do que
pela noite, como mostra na tabela a baixo:

TABELA 04- Tabela dos valores referentes ao ponto 1 pela manhã.

O limite para essa área durante o dia, deve ser de no máximo 60dB(A). A medição
mostra que também durante o dia a área apresenta a cima do limite permitido: 64,4 dB(A).
2- Ponto 2
O segundo ponto a ser analisado, está diretamente relacionado ao primeiro, pois
se trata de uma Loja de Roupas, que se encontra de frente com a esquina do boteco. A loja é
pequena, suas aberturas permanecem fechadas para o condicionamento do ar, possui música
ambiente e em particular uma pequena cascata artificial de água na entrada da loja. Essa fonte e
a música ambiente servem de mascaramento para os ruídos vindo da rua como: o som vindo do
bar e do tráfego. Abaixo podemos mostrar os valores encontrados.

Tabela 05- dos valores referentes ao ponto 2 à noite.

Analisando o Laeq obtido nas medições, podemos comparara com o limite
permitido pela norma, 50dB (A), e afirmamos que ele apresenta-se a cima do permitido.
Através dos valores encontrados, é possível também traçar no gráfico
oferecido pela NBR 10152, onde podemos observar as frequências que possuem níveis críticos,
para assim especificar mais precisamente onde encontra-se a problemática.
Como podemos ver no gráfico ao lado, temos
como limite a curva NC 45, pois a norma afirma que o
permite deve estar entre 35-45.
As frequências 125hz, 250hz e 500hz apresentase dentro do limite permito. Diferente das frequências
1000hz, 2000hz, 4000hz e 8000hz que estão acima do
permitido.

No mesmo local descrito a cima, com a mesma produções de sons citados, como som
ambiente, a cascata de água, e as vozes, pela manhã apresentou índices mais elevados devido a
maior movimentação no tráfego, sendo representado pelos seguintes valores:

TABELA 06- Tabela dos valores referentes ao ponto 2 pela manhã.

Como citamos anteriormente, o nível permitido seria de 50dB(A) como limite. Então nesse
horário, pode-se observar que o Laeq obtido encontra-se muito acima do permitido. Para avaliar
quais frequências estão acima do permitido, analisaremos o gráfico a baixo:

Como podemos ver no gráfico ao lado, temos como
limite a curva NC 45, pois a norma afirma que o
permite deve estar entre 35-45.
A única frequências que encontra-se dentro do limite
permitido é a 125hz. Todas as outras, 250hz, 500hz
1000hz, 2000hz, 4000hz e 8000hz estão acima do
permitido.

3- Ponto 3
Para fazermos uma melhor comparação, escolhemos como o quarto ponto um
outro bar que não estivesse tão movimentado e com música mais amena ainda pela noite.
Verificamos então o Bar Escritório, ele apresentava uma ocupação em torno de 30%, com música
eletrônica reproduzidas por um DJ. Esse bar também apresenta-se com a área de mesas e som
abertas para a rua. E possuiu os seguintes números:

Tabela 07- dos valores referentes ao ponto 3 à noite.

O limite permitido, segundo a norma deve ser de 50 dB(A) e segundo as medições, o
ambiente apresenta-se bastante a cima de como deveria estar, 61,1dB(A). Analisaremos o seu
gráfico para verificar quais frequências estão acima do nível crítico.
Como podemos ver no gráfico ao lado, temos
como limite a curva NC 45, pois a norma afirma que o
permite deve estar entre 35-45.
As frequências que encontram-se dentro do limite
permitido são as 125hz, 250hz. A 500hz encontra-se
exatamente no limite. Todas as outras, 1000hz, 2000hz,
4000hz e 8000hz estão acima do permitido.

Esse foi o primeiro ponto em que pela manhã seus números se apresentaram mais baixos,
também porque não tinha nenhuma movimentação, nem pessoas no estabelecimento no
momento. Nenhum ruído estava sendo produzido no local. O único que podia ser detectado, era
o que vinha da rua, produzido pelo tráfego matinal.

TABELA 08- Tabela dos valores referentes ao ponto 3 pela manhã.

A norma diz que o máximo permitido seria de 55dB(A), apresenta-se ainda acima, com
58,4dB(A). Analisaremos quais frequências ainda se encontram acima do nível crítico.
Como podemos ver no gráfico ao lado, temos
como limite a curva NC 45, pois a norma afirma que o
permite deve estar entre 35-45.
As frequências que encontram-se dentro do
limite permitido são as 125hz, 250hz e 500hz. Todas as
outras, 1000hz, 2000hz, 4000hz e 8000hz estão acima
do permitido.

4- Ponto 4
Observamos que ao lado do bar, se tratava de uma residência. Então o quinto
ponto foi representado por ela. Como se tratava de uma de uma área particular, tivemos
limitações. Mas conseguimos medir dentro da garagem em que dividia parede com o bar. A
garagem não possuía foro, apenas a coberta em telha e portões vazados, o que propiciava a
maios propagação da rua e dos bar. Em depoimento, o morador falou que não mais se
incomodava com os ruídos do bar ao lado, nem com o do tráfego, já havia se acostumado. Mas
mencionou que já havia tido problemas com outros bares por conta do ruído.

Tabela 09- dos valores referentes ao ponto 4 à noite.

Segundo a norma, essa área deveria ter 55dB(A) durante à noite. E apresenta com o Laeq de 60,8
dB(A). Mais um ponto que também apresenta-se inadequado.
Durante a manhã, obteve-se nesse mesmo ponto, números mais elevados, encontrandose nas mesmas condição descritas anteriormente mas sem o ruído do bar ao lado e com um ruído distante
de maquinários de obras.

TABELA 10- Tabela dos valores referentes ao ponto 4 pela manhã.

Como havíamos falado, a avenida possui usos predominantemente comerciais, porém
existem várias residências nas proximidades, como o conjunto Castelo Branco, por exemplo.
Então como último ponto, escolhemos uma residência de dois pavimentos localizada na outra
extremidade da quadra com o Bar Escritório, na rua transversal a de estudo, para saber se o nível
de ruído era tão intenso como na própria avenida e encontramos os seguintes valores:

Tabela 11- dos valores referentes ao ponto 5 à noite.

Os valores encontrados foram altos, visto que no momento não estava sendo realizada
nenhuma atividade que provocasse ruídos no local, e o nível máximo permito seria de 50dB(A).
Os únicos barulhos que podia se identificar era de pássaros, poucas vozes e os ruídos da via.
Analisaremos no gráfico abaixo quais frequências encontram-se acima no nível crítico.
Como podemos ver no gráfico ao lado, temos
como limite a curva NC 45, pois a norma afirma que o
permite deve estar entre 35-45.
A frequências que encontra-se dentro do limite
permitido é somente a 125hz. Todas as outras, 250hz
500hz, 1000hz, 2000hz, 4000hz e 8000hz estão acima do
permitido.

5. CONCLUSÃO
Essa pesquisa conclui que alguns dos pontos que foram analisados, como os bares,
além dos ruídos produzidos por ele mesmo, como o das pessoas, a música, ainda é somado o
ruído das vias, pois não existe uma proteção para que o ruído externa não penetre o ambiente. É
preciso de precauções quanto ao ruído externo reverberando no ambiente, como também o
ruído interno que não possui limitação e se propaga no entorno.
Quanto aos estabelecimentos comerciais, ainda que exista uma preocupação com
o ruído externo, ele ainda não é adequado, pois se trata apenas de um mascaramento com
música ambiente, barulho de água, porém a quantidade de decibéis não é diminuída com isso, a
sensação é que fica mais agradável. Para ser correto, deve-se existir um tratamento acústico,
com revestimentos e elementos que isolem o local para uma situação adequada.
As residências do local tornam-se cada vez em menor número, o comércio está
tomando conta da área e os moradores acabam se relocando para outros locais. Mas é preciso
existir preocupação com as casas que ainda existem lá, não generalizando como área comercial e
tento a atenção e limites que uma área residencial deva ter.
Os ruídos e suas fontes estão cada vez com números maiores, nem sempre é
possível detê-los. Mas é sim possível amenizar o seus efeitos tanto em intervenções externas
como nos estabelecimentos e residências. A conscientização sobre esse tipo de poluição deve
existir pois está relacionada a qualidade de vida dos cidadãos.

6. REFERÊNCIAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
10151 – Avaliação de ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade. Rio de
Janeiro: ABNT, 2000.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152 – Níveis de Ruído para
Conforto Acústico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.
FERNANDES, J. C. – “Acústica e Ruído” – Apostila do Curso de Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho – UNESP – Campus de Bauru – 2000.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Résumé D’orientation Des Directives De I’oms
Relatives Au Bruit Dans I’environmental [documentos on line] 2008. Disponível em <http://
www.collectif124.be/.../directives_OMS_sur_le_bruit_dans_l_environement.pdf>. Acesso em: 4
Abril2018.

Avaliação Térmica da fábrica IBB (Indústria Brasileira de Botões) do Alto do Moura, Caruaru‐PE
L.M.Lima (PQ)¹, S.V.N.Durant(PQ)² e G.M.C.A. Gomes (IC)3
¹ Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)‐ Campus Caruaru. E‐mail: livia.lima@caruaru.ifpe.edu.br; ² Instituto
Federal de Pernambuco (IFPE)‐ Campus Caruaru. Email: sergio.durant@caruaru.ifpe.edu.br; 3 ¹ Instituto Federal
de Pernambuco (IFPE)‐ Campus Caruaru – Departamento de Engenharia Mecânica. E‐mail:
andradegraciele@yahoo.com.br
(IC) Iniciação Científica/(PQ) Pesquisador

RESUMO
O objetivo da pesquisa é avaliar o conforto térmico dos
funcionários da indústria IBB (Indústria Brasileira de
Botões) que serão observadas através da situação atual
do edifício, como suas aberturas, materiais de
construção e implantação do edifício em relação aos
pontos cardeais, assim como, investigar a possível
existência de insalubridade térmica no desenvolvimento
das atividades de trabalho e a opinião dos funcionários
acerca do conforto térmico. Na primeira visita à fábrica
IBB (Indústria Brasileira de Botões) pode‐se identificar a
posição de janelas, especificação dos materiais adotados
posicionamento das fachadas, entorno, dentre outros
fatores que influenciam no conforto térmico dos
usuários. Foi utilizado o Termômetro de globo
INSTRUTHERM TGD‐200 para aferir a temperatura na

área de galvanoplastia e a área de injeção, visando
realizar um estudo da carga térmica, assim como, foram
aplicados questionários a fim de conhecer a opinião dos
funcionários quanto ao conforto térmico. O conjunto de
informações obtidas proporcionou uma análise
primeiramente do edifício em si, que poderia ter
utilizado estratégias de controle de entrada e saída de
ar, observou‐se que a avaliação da temperatura nos dois
pontos da fábrica não ultrapassou o limite de tolerância
quanto à salubridade e os questionários apontaram que
os trabalhadores questionavam a sensação de calor
durante todo o período diurno de trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Fábrica de botões, conforto térmico e condições de salubridade.

Evaluation of Thermal plant IBB (Brazilian Industry Buttons) Alto do Moura, Caruaru‐PE
ABSTRACT
The research objective is to evaluate the thermal
comfort of industry officials IBB (Brazilian Industry
buttons) that will be observed by the current situation
of the building, as their openings, building materials and
deployment of the building in relation to the cardinal
points, as well as investigate the possible existence of
unsanitary thermal development in work activities and
employee opinion about thermal comfort. On the first
visit to the factory IBB (Brazilian Industry buttons) can
identify the position of windows, materials specification
adopted positioning of facades, environment, among
other factors that influence the thermal comfort of
users. We used the thermometer globe Instrutherm

TGD‐200 to measure the temperature in the
electroplating and injection area, aiming to conduct a
study of the thermal load, as well as questionnaires
were administered to ascertain the views of the staff
regarding thermal comfort. The set of information
obtained provided a first analysis of the building itself,
which could have used strategies to control entry and
exit of air, it was observed that the temperature
evaluation in colon factory did not exceed the tolerance
limit about the healthiness and questionnaires showed
that workers questioned the sense of warmth
throughout the daytime work.

KEY‐WORDS: Button factory, thermal comfort and health conditions.
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Avaliação Térmica da fábrica IBB (Indústria Brasileira de Botões) do Alto do Moura, Caruaru‐PE
INTRODUÇÃO
Nossas cidades estão em crescente expansão de forma desordenada e sem planejamento
urbano. Surgem novas edificações acompanhadas pelos impactos ambientais decorrentes dos
padrões de produção e consumo destes espaços. Um ponto importante é que nem sempre é
priorizado o conforto térmico dessas novas edificações, pois não se adota arranjos arquitetônicos
que permitam o bom aproveitamento da ventilação e iluminação natural.
Segundo Lamberts (2005) conforto térmico é o estado mental que expressa à satisfação do
homem com o ambiente térmico que o circunda. A não satisfação pode ser causada pela
sensação de desconforto pelo calor ou frio, quando o balanço térmico não é estável, ou seja,
quando há diferenças entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente.
Entende‐se por conforto térmico o ato de estar inserido em uma edificação que nos ofereça uma
sensação agradável, permitindo o equilíbrio térmico do homem com a envoltória, ou seja, não há
sensação de frio ou calor.
Para se chegar a este equilíbrio faz‐se o uso de mecanismos termo‐reguladores. Quando
estamos em contato com temperaturas elevadas o volume do nosso sangue aumenta de modo a
acelerar o ritmo cardíaco até que ocorra a transpiração. Este mecanismo é conhecido por
vasodilatação. Quando estamos expostos à baixa temperatura ocorre o inverso, o volume do
sangue diminui juntamente com o ritmo cardíaco e passamos a sentir arrepio e a tiritar os dentes
com o objetivo de gerar calor, atividade conhecida por vasoconstrição. A partir destas atividades
o nosso corpo realizará trocas térmicas, que podem ser as trocas secas (condução, convecção e
radiação) ou ainda a evaporação que é uma troca úmida.
O conforto térmico sofre influências das variáveis ambientais e das variáveis humanas. São
consideradas variáveis ambientais a ação do vento que resfria envoltória, a luminosidade natural
que auxilia na realização das atividades dentro do edifício e o sombreamento proporcionado pela
vegetação externa. Com relação ao ambiente sofrem‐se influências da temperatura, velocidade e
umidade relativa do ar e também da temperatura radiante média. A temperatura radiante média
representa a temperatura uniforme de um ambiente imaginário no qual a troca de calor por
radiação é igual ao ambiente real não uniforme, o seu cálculo pode ser feito através da
determinação da temperatura de termômetro de globo e da temperatura do ar (LAMBERTS,
2007).
As variáveis humanas são o peso. Uma pessoa mais magra perde calor para o ambiente e não
tem muito tecido adiposo para substituir como uma pessoa com mais peso. O sexo também é
uma variável, pois devido os hormônios femininos e masculinos variam as trocas de calor com o
ambiente, além das vestimentas que servem de isolante térmico. As de maior importância é o
metabolismo gerado pela atividade física e a resistência térmica oferecida pelas vestimentas.
Segundo Lamberts (2007) a vestimenta reduz o ganho de calor relativo à radiação solar
direta, as perdas em condições de baixo teor de umidade e o efeito refrigerador do suor. A
vestimenta reduz também a sensibilidade do corpo às variações de temperatura e de velocidade
do ar. Sua resistência térmica depende do tipo de tecido, da fibra, do ajuste ao corpo, e deve ser
medida através das trocas secas relativas a quem usa. Sua unidade é o clo, originada de clothes.
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Logo o tipo de vestimenta usado pelo funcionário de uma fábrica deve ser apropriado com a
atividade exercida. A vestimenta deve ser adequada o suficiente para que o funcionário sinta‐se
confortável em relação à temperatura.
Para alcançar uma sensação térmica satisfatória pode‐se ter um grande diferencial a partir do
momento que usamos racionalmente os recursos naturais dentro do edifício, esse pensamento é
baseado na arquitetura bioclimática. Watson e Labs (1983) afirmam que a abordagem
equilibrada acerca das condições de aquecimento, resfriamento e iluminação natural no decorrer
das estações do ano é a meta primordial do desenho adaptado ao clima, a denominada
“arquitetura bioclimática”.
Uma das estratégias bioclimáticas é a orientação da fachada da edificação. Ao perceber as
fachadas que irão receber mais insolação utilizam‐se dispositivos de proteção solar, a fim de
promover o conforto térmico dos usuários. Os protetores solares podem ser classificados como
horizontais (beiral, venezianas, pérgolas, dentes outros), verticais (brises de concreto, madeira ou
pvc) e mistos (combogós) sendo estes fixos ou móveis. Estes devem ser pensados na elaboração
do projeto arquitetônico. Um exemplo disso é projetar beirais extensos, pois protegem
principalmente às aberturas do edifício. Em alguns casos a vegetação local pode funcionar
protegendo da incidência solar direta na fachada, promovendo um sombreamento e
resfriamento daquela superfície. Quanto à otimização da ventilação natural é projetar portas e
janelas em posições estratégicas de entrada e saída de ar favorecendo a ventilação cruzada no
ambiente, promovendo a circulação do ar.
Todos esses conceitos podem ser aplicados de forma satisfatória em edificações na cidade de
Caruaru‐PE. A cidade está localizada no semi‐árido brasileiro, que não sofre com aridez por estar
localizada em uma altitude que lhe favorece neste sentido. Uma das características do clima é a
alta temperatura durante o dia e a queda da temperatura no final da tarde devido a uma alta
amplitude térmica. A arquitetura bioclimática poderá ajudar no equilíbrio térmico dos usuários
dentro das edificações.
Com o avanço da economia na cidade de Caruaru vem surgindo novas indústrias, sobretudo
no Alto do Moura, local bastante conhecido por ser o pólo de artesanato da cidade. Essas
indústrias iriam promover o crescimento econômico da cidade assim como empregaria a
população nessas novas vagas de trabalho. Com isso, a cidade precisa compreender que a sua
expansão coloca‐se em discussão o processo de adensamento urbano, na perspectiva da
bioclimatologia como disciplina capaz de subsidiar os processos decisórios do planejamento
urbano, e, sobretudo, do projeto arquitetônico.
Os benefícios oferecidos através da arquitetura bioclimática ajudam a promover o conforto
térmico dos usuários através de vias passivas (sem uso de ventiladores, ar condicionado, dentre
outros). Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar o conforto térmico dos
funcionários da indústria IBB (Indústria Brasileira de Botões) que serão observadas através da
situação atual do edifício, como suas aberturas, materiais de construção e implantação do
edifício em relação aos pontos cardeais assim como, investigar a possível existência de
insalubridade térmica no desenvolvimento de uma atividade e a opinião dos funcionários acerca
do conforto térmico.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A realização desta pesquisa teve início com uma revisão bibliográfica de livros e artigos
voltados à temática do conforto térmico e Arquitetura bioclimática. Após a revisão bibliográfica
elaborou‐se um questionário a ser aplicado com funcionários da fábrica, no qual serão extraídas
informações que permitam avaliar as condições de conforto térmico de acordo com as atividades
realizadas pelos funcionários.
A escolha da indústria se deu a partir da permissão das autoridades responsáveis para que
fosse realizada a pesquisa de campo. Sendo assim a escolha ficou limitado ao aceite da visita, o
que restringiu a pesquisa para apenas uma fábrica.
Na primeira visita à fábrica IBB (Indústria Brasileira de Botões) conheceu‐se o processo de
fabricação dos botões, assim como, as instalações e as atividades realizadas nestes locais. Foram
observadas que essas atividades se davam através do manuseio de máquinas fabris e também
algumas etapas eram realizadas de forma manual.
Nesse momento registraram‐se através de fotografias as especificidades dos materiais
construtivos empregados na fábrica, assim como, os elementos vazados.
A partir desta visita poderão ser identificados os possíveis problemas, tais como: posição de
janelas, especificação dos materiais adotados posicionamento das fachadas, entorno, dentre
outros fatores que influenciam no conforto térmico dos usuários.
No segundo momento da pesquisa foi realizado um estudo de sobrecarga térmica dos
galpões de produção em dois setores: área de galvanoplastia e a área de injeção, uma vez que
possuem fontes geradoras artificiais de calor. Para aferição das temperaturas foi utilizado
Termômetro de globo INSTRUTHERM TGD‐200.
Para o estudo da sobrecarga térmica, foi utilizado o preconiza a NR15 Anexo 03 da Portaria
3.214 de 08 de junho 1978 estabelece os Limites de Tolerância para exposição ao Calor, pra fins
de pagamento ou não do adicional de insalubridade ao trabalhador que labora em temperaturas
acima ou abaixo dos limites de tolerância, respectivamente. E ainda propor a adoção de medidas
de segurança de ordem coletiva e/ou individual.
A Metodologia de Avaliação atende a legislação vigente e a portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho, considerando‐se todas posteriores alterações até o presente, para caracterização das
condições ambientais. NR15 Anexo 03 com equipamento posicionado próximo aos postos de
trabalho entre o trabalhador e fonte de calor.
O Anexo No 3 da Norma Regulamentadora NR‐15, é o que trata dos limites de tolerância para
exposição ao calor. Segundo esse Anexo, a exposição ao calor deve ser avaliada através do Índice
de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG), índice esse que “representa o efeito
combinado da radiação térmica, da temperatura de bulbo seco, da umidade e da velocidade do
ar”.
A avaliação da exposição ao calor tem como objetivo investigar a possível existência de
insalubridade térmica no desenvolvimento de uma atividade, permitindo assim que se atue na
definição de um Regime de Trabalho ‐ Período de Trabalho e de Descanso adequado, que
minimize o controle ou elimine os riscos existentes. As avaliações de calor efetuadas através do
IBUTG estão sujeitas a variações climáticas que dependem das estações do ano. No entanto, para
efeito da estipulação de medidas preventivas, devem ser consideradas sempre as piores
condições ambientais.
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Considerando que a metodologia utilizada e estando o equipamento programado para uma
situação em que a carga solar, medida pelo bulbo seco não é computada ( não há influência ) no
resultado da soma dos valores encontrados para determinação da temperatura em °C.
Considerando ainda que não há incidência de carga solar no resultado apresentado nesta
pesquisa, do ponto de vista técnico a situação analisada é representativa para os dois horários de
trabalho, dispensável portanto aferição no horário noturno em função da exposição ao calor ter
sido avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido ‐ Termômetro de Globo" (IBUTG) definido pela
equação que segue:
Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg
equação (1)
No terceiro momento foram aplicados os questionários com os funcionários, constatando a
opinião dos mesmos em relação às condições de conforto térmico de acordo com as atividades
realizadas pelos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A IBB está instalada em uma área de 20.000m² com 3.500 m² de área construída no Distrito
Industrial de Caruaru‐PE. A fábrica produz botões, rebites, enfeites, plaquetas e diversos
acessórios metálicos personalizados, fabricados em ferro, latão e zamac, para os segmentos de
jeanswear, surfwear, streetwear, beachwear e moda feminina. O objetivo da visita à fábrica foi
conhecer e avaliar a grosso modo alguns aspectos construtivos e estruturais da fábrica. A
implantação do edifício no lote está com fachada frontal a leste e a posterior é poente. O edifício
possui extensos recuos e fica localizado na parte mais alta do terreno.
Durante a manhã a incidência do sol é mais forte nos setores administrativos, os quais não
serão estudados, tendo em vista que o enfoque do trabalho é o espaço da produção dos botões.
A área destinada ao processo produtivo é um grande galpão no qual se divide através de
cordões e algumas divisórias de madeira e vidro. As fases de fabricação vão desde a chegada da
matéria‐prima, montagem e prensa, galvanoplastia, injeção, CNC, resina, expedição e o processo
final que é a revisão. Foi possível perceber uma proximidade dos funcionários, na etapa da
resina, no qual é uma atividade manual. Não foram projetados espaços adequados para essa
função e observa‐se uma adaptação do espaço a várias funções distintas. Há um extenso
almoxarifado que estoca vários produtos fabricados pela fábrica.
O galpão possui paredes de bloco de concreto e a estrutura é de colunas e vigas de concreto
pré‐moldadas, ver Figura 3. As vigas vencem grandes vãos. A coberta é de telhas de fibrocimento
as quais são capazes de reter o calor, no entanto esse calor é dispendido devido ao alto pé direito
e pela varredura do fluxo de ar pelos combogós. Outro aspecto interessante na coberta são as
telhas translúcidas, no qual favorece a entrada da luz natural sem que haja necessidade o uso de
energia elétrica durante todo o período diurno.
Constatou‐se a existência de exaustores posicionados acima dos equipamentos que geram
fumaça e calor e assim podem ser eliminados. Estes exaustores foram instalados há alguns
meses na fábrica, tendo em vista que a inalação da fumaça causava uma série de prejuízo aos
trabalhadores, devido ao desconforto térmico provocado pelo calor e o cheiro forte do material
prejudicando a saúde. A iniciativa da mudança partiu do engenheiro da fábrica.
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Constatou‐se também a existência de combogós nas três paredes do galpão. Como aspecto
negativo é que os combogós não permite o controle da entrada e saída de ar, o que pode gerar
desconforto causando uma sensação de frio.
Neste momento da pesquisa foram observados como a fábrica funcionava, os materiais
utilizados no teto e parede, assim como, dispositivos que possam minimizar a sensação de
desconforto térmico dos funcionários, como é o caso dos exaustores. Esta fase da investigação
foi exploratória a fim de conhecer as instalações da fábrica e os possíveis aspectos positivos e
negativos que podem gerar conforto ou desconforto térmico dos funcionários.
No segundo momento da pesquisa, salientamos que os levantamentos e que o estudo de
sobrecarga térmica foi realizado no horário administrativo em pleno funcionamento.
Na área de galvanoplastia o operador trabalha em pé, trabalho moderada em máquina ou
bancada, com alguma movimentação, o que representa uma taxa de metabolismo por atividade
de 220 Kcal/h e a temperatura aferida pelo IBUTG foi de 24.8°C. Considerando que a maior Taxa
Metabólica encontrada foi de 220 Kcal/h e o IBUTG MAXIMO PERMITIDO, para esta taxa,
encontrado a partir de valores interpolados que foi fornecido pela ACGIH (American Conference
of Govermental Industrial Hygienist) é de 29,5. Como o valor encontrado para IBUTG de 24,8° C,
ponto de operação de trabalho do Reclamante em bancada, mais próximo da fonte geradora de
calor (tanques de galvanoplastia), pode‐se concluir que o limite de tolerância não foi
ultrapassado.
Na área de injeção a maior Taxa Metabólica encontrada foi de 197 Kcal/h e o IBUTG MAXIMO
PERMITIDO, para esta taxa, encontrado a partir de valores interpolados que foi fornecido pela
ACGIH (American Conference of Govermental Industrial Hygienist) é de 30,1. Como o valor
encontrado para IBUTG médio é de 26,33° C, considerando os três pontos de trabalho, podemos
concluir que o limite de tolerância não foi ultrapassado.
No terceiro momento aplicou‐se o questionário, a fim de conhecer a opinião dos
trabalhadores sobre o conforto térmico do local. Diferentemente dos resultados obtidos pelos
equipamentos os funcionários afirmaram que sentem desconforto em seu local de trabalho
causado pelo calor, e demonstraram interesse na instalação de aparelhos mecânicos que ajudem
a melhorar a climatização do ambiente como ar‐ condicionado. Dos vinte funcionários apenas um
relatou que se sente confortável. Eles também informaram que para melhorar a situação
aumentam o consumo de água e também lavam o rosto para ter uma melhor condição de
trabalho. Os operários também informaram que a quantidade de combogós permite a entrada de
ar quente o que aumenta ainda mais o desconforto.
Nesta segunda visita o objetivo foi aplicar os questionários para avaliação das condições
térmicas nos ambientes estudados de acordo com a opinião dos funcionários que trabalham no
setor de produção. Segundo ordens da diretoria só foi permitido entrevistar os funcionários
durante o horário de almoço dos mesmos, por este motivo aplicou‐se os questionários com uma
parte dos operários, segundo informações de uma das funcionárias do setor administrativo o
total de operários é de 32, mas devido a condições impostas apenas 20 contribuíram com as
informações necessárias.
Desta forma as informações obtidas se baseiam nas respostas de 62,5% do total de
funcionários da fábrica. Do total de entrevistados 95% afirmaram que no momento em que
respondiam o questionário a sensação térmica era de calor e 5% não se encontravam com calor
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nem com frio, mas sim em um estado neutro. Com relação ao local onde preferiam ficar dentro
da fábrica as respostas foram diversas como escritório, pátio, diretoria, locais com ar
condicionado, área externa, refeitório, entre outros, mas nenhum dos funcionários
demonstraram interesse em ficar no setor de produção. Dos 70% dos entrevistados classificaram
seu local de trabalho como quente, 20% como muito quente e os outros 10% preferiram não
demonstrar sua opinião com relação a esta pergunta. Com relação à ventilação e iluminação da
fábrica 60% não estão satisfeitos e 25% estão satisfeitos. Dos 80% afirmaram que a sensação
térmica varia de acordo com o período do dia e ao longo do ano. Quando questionados sobre
qual das sensações mais incomoda 5% disseram que o frio e os outros 95% se incomodam mais
com o calor. Também foi questionado quais melhorias poderiam ser feitas para tornar o local de
trabalho deles mais agradável às sugestões foram as seguintes: colocar assento nas cadeiras,
instalar ar condicionado, distribuir ventiladores nos setores, manter bem fixadas às lonas nos
combogós para diminuir a sensação de frio em algumas épocas do ano e horário do dia.
A partir dos resultados obtidos com aplicação dos questionários observou‐se que em geral os
funcionários se sentem incomodados com o calor.
CONCLUSÃO
A partir dos dados obtidos nesse momento é possível observar que a fábrica foi projetada
prevendo os locais de todo o processo de fabricação dos botões, no entanto, não adequou esses
espaços para cada atividade específica. O galpão sofreu apenas uma setorização dessas
atividades improvisando estes espaços para cada função. Este é o primeiro problema observado,
sendo o mesmo de ordem funcional.
Como o intuito da pesquisa é avaliar as condições de conforto térmico da fábrica observou‐se
que os materiais utilizados na construção do galpão foram satisfatórios, pois o alto pé‐direito
auxiliou na dispersão do calor da coberta, assim como, os elementos vazados contribuiu para o
resfriamento da envoltória e da coberta. A presença de ventos constantes e o resfriamento da
envoltória é algo que a princípio parece ser um aspecto bastante positivo, no entanto ao
entardecer e a queda brusca da temperatura pode‐se constatar uma sensação de frio. Tal fato
pudesse ser minimizado se houvesse um controle das aberturas na entrada e saída de ar, pois o
clima exige o resfriamento no período diurno, devido às altas temperaturas, e o fechamento das
aberturas no entardecer e anoitecer pela queda brusca da temperatura. A proposta poderia ser a
troca dos elementos vazados por esquadrias tipo basculante.
Apesar da fábrica dispor de exaustores a fim de extrair o ar quente gerado pelas máquinas,
os funcionários relataram a sensação térmica de calor durante o período diurno, então é possível
pensar em aberturas na altura da área de trabalho, a fim de promover uma ventilação cruzada e
resfriamento dos trabalhadores. A sugestão de implementar meios mecânicos (ar condicionado)
para promover o conforto térmico, não é interessante, pois o vapor expelido por essas máquinas
são tóxicos e os funcionários ficarem aspirando esse vapor em um ambiente fechado pode ser
prejudicial a sua saúde. A instalação de ventiladores com umidificadores pode ser uma solução
interessante, devido ao clima seco e auxiliar na extração desses vapores, no entanto não elimina
a ideia de novas aberturas, sobretudo na altura da área de trabalho.
Com relação à carga térmica, conforme NR –15 ANEXO 3, o limite de tolerância não foi
ultrapassado. Restou comprovado que para o agente FÍSICO ‐ CALOR existente nos dois setores
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de trabalho, sendo os mesmos avaliados quantitativamente conforme a NR‐15 no seu ANEXO 03,
o trabalho nas condições e locais analisados não é prejudicial à saúde, assim como está
preservada a integridade física daqueles que ali laboram, ficando, portanto CARACTERIZADA A
ATIVIDADE EM CONDIÇOES DE SALUBRIDADE. No que tange a adoção de medidas de controle de
segurança relativas ao trabalhador e ao ambiente, não há o que recomendar.
A partir deste trabalho foi possível conhecer melhor o local de trabalho dos funcionários de
uma fábrica de botão e será possível estudar em trabalhos futuros ações que possam melhorar as
condições de trabalho.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de apreender as relações
sócio‐espaciais do Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo
conforme sua arquitetura têxtil. Para isso utiliza o
conceito de “proxemia” que vislumbra o estudo do
comportamento e comunicação dos indivíduos no
espaço. A pesquisa contou com a colaboração de 10
sujeitos usuários do local, através da aplicação de
questionário e exposição de fotos da arquitetura têxtil
para que o pesquisador pudesse observar e detectar as

apreensões de cada indivíduo. As informações
revelaram que a arquitetura têxtil tem uma relação
direta com a vida desses sujeitos e reflete no seu
comportamento com o meio que de uma forma
contraditória os vivencia do período em questão.

PALAVRAS‐CHAVE: arquitetura têxtil, Rio Largo, comportamento, comunicação.

TEXTILE ARCHITECTURE OF RIO LARGO, AL: SEIZURES SOCIO‐SPATIAL
ABSTRACT
This study aims to capture the socio‐spatial relations of
Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo according its textile
architecture. For that utilizes the concept of "proxemics"
which overlooked the study of behavior and
communication of individuals in space. The study had
the collaboration of 10 subjects site users through the
application of a questionnaire and photo exhibition of

textile architecture so that the researcher could observe
and detect seizures of each individual. The information
revealed that the textile architecture has a direct
bearing on the lives of these individuals and their
behavior reflects in the environment of a contradictory
way that the experiences of the period in question.

KEY‐WORDS: textile architecture, Rio Largo, behavior, communication.
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ARQUITETURA TÊXTIL DE RIO LARGO, AL: APREENSÕES SÓCIO‐ESPACIAIS
INTRODUÇÃO
As pesquisas desenvolvidas no Mestrado1 em Dinâmica do Espaço Habitado ofereceram
um envolvimento com o tema da arquitetura têxtil de Rio Largo; onde as investigações a campo,
aplicação de entrevistas com os moradores e antigos funcionários fabris despertaram
inquietações e questões acerca das fábricas, funcionários, direção, espaço e cotidiano sócio‐
espacial que até o momento nos trabalhos desenvolvidos sobre o Complexo Fabril Têxtil de Rio
Largo não foram respondidas. Esse está sem funcionamento desde 1981 e se espacializa nos
limites dos bairros de Gustavo Paiva e Rio Largo (Centro) do município de mesmo nome: ‘Rio
Largo’ no estado de Alagoas.
Rio Largo (figura 01) é o terceiro município mais antigo da Microrregião de Maceió
(MENDONÇA, 2012, p. 38) e localiza‐se próximo e acessível à Capital do Estado de Alagoas,
Maceió. Perfaz uma área física de 306km² e tem aproximadamente 70mil habitantes residentes.

Figura 01: Localização de Rio Largo – AL. (Fonte: Mendonça, 2012)
O Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo instaurou‐se às margens do Rio Mundaú por volta
de 1888 em uma topografia acidentada. Seu arranjo espacial ainda reserva importantes
edificações seculares do contexto, como, por exemplo, 1) as ruínas remanescentes de suas
fábricas, Progresso e Cachoeira, 2) a vila operária com as edificações residenciais, 3) o
departamento de saúde, 4) o clube com o Cassino, 5) as igrejas, escolas, creches, praças, 6)
equipamentos urbanos, somando às características de um núcleo urbano. Núcleo urbano é
definido por Silva, K. e Silva, M. (2010, p. 51) como o resultado do surgimento do mercado, das
classes sociais e suas relações e da divisão do trabalho que para Rio Largo deu‐se no período do
desenvolvimento fabril quando decorre em 1915 a emancipação do local a cidade.
Das treze indústrias têxteis estabelecidas no estado, Rio Largo contou com duas: a
Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos – C.A.F.T. (figura 02), conhecida como Fábrica da
Cachoeira e a Companhia Progresso Alagoano, como Fábrica Progresso. E dessas gerou‐se a
construção de um conjunto arquitetônico com estações férreas fazendo escoamento de
mercadorias entre as fábricas e o mercado externo; edifícios para administração, estocagem,
1

DEHA/ UFAL – Programa de Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas:
Dinâmica do Espaço Habitado.
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manutenção de maquinário e outros; Grupo Escolar Gustavo Paiva para o ensino educacional e
equipamentos urbanos de uso comum ao dia a dia e lazer com praças, passarelas e locais de
convivência para dinâmica têxtil.

Figura 02: ‘Fábrica da Cachoeira’ à esquerda e ‘Fábrica Progresso’. (Fonte: Paiva, 2010)
Todo o processo contou inicialmente com a administração geral do Comendador Teixeira
Bastos. Após seu falecimento no começo do século XX assumiu o controle o Comendador
Gustavo Paiva que ampliou o espaço arquitetônico e urbano visto a necessidade do mercado e
dos indivíduos que faziam o espaço – operários, ficais, mestres... (Castro; Xavier, 1997, p. 11). Ele
construiu equipamentos de apoio a vida social e ao lazer do operário no que Paiva (2010, p. 30)
citou: “[ele] mandou construir, ao longo dos anos de sua gestão, vários equipamentos urbanos, a
exemplo da Igreja Sagrado Coração de Jesus [...] e o Departamento de Saúde”, além de cassino,
cooperativa, padaria, restaurante, entre outros.
As edificações de cunho residencial foram construídas em volumoso número comparado
as demais e distribuídas de forma a ocupar o entorno próximo ao complexo. Assentava‐se em
terrenos retangulares planos ou planificados e sua disposição decorria em edificações alinhadas
lado a lado e geminadas em sua maioria. Das pesquisas de Paiva (2010) e de Castro e Xavier
(1997), constata‐se que o número de edificações residenciais chegou a mais de oitocentas
unidades em virtude do aumento das produções industriais e número de operários. No geral
foram quatro modelos de edificações residenciais segundo Castro e Xavier (1997, p. 12),
desenhadas conforme o fim a que se destinavam. A ‘casa grande’, segundo Paiva (2010, p. 53),
residência do Comendador Gustavo Paiva, diferenciava‐se do conjunto arquitetônico com: dois
pavimentos, numerosos cômodos, recuos, localização imponente e acabamento primoroso.
Havia na composição residencial, casa: dos operários, dos fiscais ou contramestres, dos
contramestres ou dos mestres e as Casas dos gerentes formando um arranjo arquitetônico
hierarquicamente distribuído; princípio próprio da produção capitalista em virtude do conflito
entre as principais classes sociais – ‘proletariado e burguesia’. O maior número edificante no
entorno têxtil do complexo foi à moradia, principalmente a operária, que somada às demais
estruturas fabris faziam a articulação sócio espacial do complexo.
Neste contexto histórico engendrou‐se a industrialização têxtil que hoje desenha um meio
social e espacial de características físicas fabris, mas sem estes fins. Local habitado apesar da
última enchente de 2010 que retirou parte da população de Gustavo Paiva de suas casas e
cotidiano. Fato que inquieta esta pesquisa e que a levou a aplicar uma metodologia que aferisse
junto à população local o comportamento sócio‐espacial refletido da arquitetura têxtil.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para investigação de um espaço habitado e denso em historiografia faz‐se necessário a
adoção de técnicas próprias para a especificidade do estudo em questão. Nisto, estabeleceu‐se
de início a necessidade de uma ida a campo para aplicação de uma pesquisa piloto a luz de uma
perspectiva local. Sendo... Ponto de aplicação: limites físicos da arquitetura têxtil remanescente ‐
áreas dos bairros de Gustavo Paiva e Rio Largo (figura 03) que aqui será denominado como
Centro para não confundir com o nome do município. Público alvo: indivíduos que usam o local.
Objeto da pesquisa: questionário com questões pertinentes às edificações têxteis.

Figura 03: Locação da principal área do Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo.
Na aplicação metodológica foi usado o conceito de ‘proxemia’ de Hall (2005), o qual
pronuncia o estudo dos comportamentos e comunicações dos indivíduos e de suas relações
mediante observações e interações com o meio. Trata‐se ‘proxemia’ da “inter‐relação entre
observações e teorias do uso que o homem faz do espaço como uma elaboração especializada da
cultura” (HALL, 2005, p. 01). Tomando essas relações do indivíduo consigo, com os outros e com
o espaço referência da cultura têxtil de outrora foi estabelecido um sintético conjunto de
questões. O questionário contou com perguntas como: primeiro nome, sexo, ocupação e ‘se
mora nas proximidades’, além de ‘o que é este local?’ e ‘o que este local representa?’. Junto às
questões foram mostradas fotos de edificações do período direcionando o foco da pesquisa.
Por ser um referencial empírico e uma pesquisa piloto o tempo foi de três dias e os
horários foram diversificados, visto a captação que se descortinava. A amostra espontânea
seguiu o fluxo de usuários do local que somou um total de dez (10) indivíduos. Número razoável
para uma área histórica de construções em ruínas e em abandono, sobretudo após a última
enchente.
Para maior embasamento a ‘pesquisa piloto’ a investigação tem sequencia atualmente e
almeja entrevistar trinta (30) indivíduos, desde quando o Comitê de Ética de Pesquisa da UFAL
aprovou o projeto. Dez (10) dos entrevistam já montam um repertório de apanhados que
reforçam as apreensões iniciais e foram inseridos nesta pesquisa na perspectiva de reforçar por
vezes constatações e/ ou contradições.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aplicar questionários, efetuar o cruzamento de respostas e examiná‐los foi um caminho
tomado como parte da metodologia desta pesquisa, no entanto, conforme já mencionado para
investigar as apreensões relativas à arquitetura têxtil fez‐se necessário buscar perante os
indivíduos o que é hoje o conjunto arquitetônico diante os diálogos e registros das expressões.
As fotos usadas tiveram o intuito de direcionar o entrevistado para o foco da pesquisa, no
entanto a preocupação central foi deixar o entrevistado ‘livre’ para expor suas apreensões
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espaciais e pessoais – sensoriais – do convívio local como direciona Hall (2005). Para coletar as
percepções de cada indivíduo em sua individualidade e seu convívio em meio coletivo, perante
seus sensores – receptores – remotos e imediatos, foram registrados as falas e as formas
sensoriais de cada um; pois a proposta “proxêmica” é observar e registrar os gestos, as falas e os
silêncios.
Do apanhado a campo os indivíduos revelaram algumas possibilidades perceptivas, apesar
da aplicação das entrevistas defrontarem com uma área de menor fluxo humano. Da primeira
fase do trabalho, pesquisa piloto, tem‐se uma amostra qualitativa de pequeno número de
participantes, as conjecturas necessitaram de um retorno a campo para melhores constatações.
Dessa primeira pesquisa in loco, conforme tabela 01, percebem‐se que os dez entrevistados são
50% feminino e 50% masculino, todos são adultos, 70% acima dos 50 anos de idade e todos já
moraram ou moram em Rio Largo. Ainda, 50% (em amarelo na tabela 01) foram captados nas
proximidades da Fábrica Progresso, 20% (em laranja na tabela 01) próximo a Fábrica da
Cachoeira, ponto mais vazio do perímetro e 30% (em roxo na tabela 01) próximo a Igreja do
Sagrado Coração de Jesus. Fatores relevantes para as inter‐relações espaciais com as edificações
remanescentes.
Tabela 01: Depoentes da entrevista, informações básicas.
Entrevistado

Sexo

Idade

Ocupação

Mora em
Rio Largo

Mora na
‘área têxtil’

Forneceu
entrevista

Local da
entrevista

01

Feminino

50 – 60 anos

Funcionária
pública

Sim

Não

Sim

02

Feminino

50 – 60 anos

Funcionária
pública

Sim

Não

Não

03

Masculino

50 – 60 anos

Funcionário
público

Sim

Sim

Sim

04

Masculino

30 – 40 anos

Funcionário
público

Não

Não

Sim

05

Feminino

30 – 40 anos

Dona de casa

Não

Não

Sim

06

Masculino

20 – 40 anos

Estudante

Sim

Sim

Não

07

Masculino

70 – 80 anos

Aposentado

Sim

Não

Sim

08

Masculino

70 – 80 anos

Aposentado

Sim

Sim

Não

09

Feminino

60 – 70 anos

Aposentada

Sim

Sim

Sim

10

Feminino

70 – 80 anos

Aposentada

Sim

Sim

Sim

Próximo a
Fábrica
Progresso
Próximo a
Fábrica
Progresso
Próximo a
Fábrica
Progresso
Próximo a
Fábrica
Progresso
Próximo a
Fábrica
Progresso
Próximo a
Fábrica da
Cachoeira
Próximo a
Fábrica da
Cachoeira
Próximo a Igr
Sagr. Coração
de Jesus
Próximo a Igr
Sagr. Coração
de Jesus
Próximo a Igr
Sagr. Coração
de Jesus
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Mesmo os poucos que não quiseram participar, informaram com brevidade pontos
significantes. A idade revelou uma maior proximidade com as vivências sociais arquiteto‐urbano.
A longevidade expôs maior vivência com o espaço e os indivíduos que fizeram o espaço; pois
apreensões espaciais podem ser passadas de gerações em gerações. Morar no local pareceu mais
revelador, contudo o grupo foi unânime com relação à constatação do ‘que é este local’ hoje.
Todos indicaram informações têxteis fazendo referência ao uso das fábricas, restaurante,
departamento de saúde, grupo escolar e residências. As unidades fabris são importantes
elementos conforme constatações e ainda fazem parte das vivencias atuais.
Durante os diálogos, os indivíduos forneceram informações do período têxtil com
preferências espaciais. Mesmo sendo apenas dois ex‐funcionários no número dos participantes
da primeira fase; as falas revelaram que o conhecimento dos processos fabris é comum a
lembrança do grupo visitado. A comunicação e o comportamento foram de grande
contentamento chegando a expressões que revelaram apegos e identificação físico‐espacial.
Quase todos sentiram necessidades motoras em tocar o pesquisador ou mesmo garantir uma
aproximação quase íntima. Posição confortável para eles, constatação nítida nas expressões
faciais e na firmeza da voz. Quase em sua totalidade, os indivíduos sentiram essa necessidade de
tocar, apontar e explicar mais de uma vez o que é cada edificação e com isso o que ela
representa.
Relacionado às fábricas (tabela 02), os depoentes vêem a arquitetura plástica dos edifícios
como algo “lindo” e nisto apontam para as fábricas e comentam o passado. Como também
expõem com sorriso e firmeza no olhar o quanto gostariam de vê‐las funcionando novamente.
Em meados dos anos noventa, as ruínas da Fábrica da Cachoeira já abrigaram shows de bandas
musicais para diversão da população local. Tais eventos perduram por alguns anos. No entanto,
segundo depoente desta pesquisa, ocorreu uma enchente que possivelmente impediu a
continuidade desse atrativo. Castro e Xavier (1997) ainda registraram esses shows. Foi observada
nesses eventos a felicidade dos jovens que preenchiam a frente e lateral direita do local, antes de
cada evento iniciar.
Tabela 02: Depoentes da entrevista – relação com as fábricas.


Fábricas Progresso e Fábrica da Cachoeira

75% dos participantes querem
ver as fábricas funcionando
novamente.

25% não citaram as fábricas,
mas querem ver outras empresas
funcionando.
“ ‘Ali era muito lindo’ quando as
fábricas funcionavam e todo mundo
tinha emprego.” (fala)

Uma observação insistente ao grupo entrevistado e outro grupo em uma pesquisa mais
recente levanta a questão do uso a ser dado às fábricas em ruínas. Para eles essas edificações
têm que voltar a funcionar; pois a população precisa de emprego. Alguns se empolgaram
enunciando pelo “retorno ao funcionamento fabril” ou mesmo “outro uso para o espaço”.
Comentaram sobre a falta de oportunidades profissionais para os jovens rio‐larguenses e
sugeriram que empresas ou outras fábricas ocupassem os espaços, fazendo funcionar novamente
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as edificações outrora fabrico‐têxteis e, assim, parafraseando uma fala ‐ diálogo com um dos
entrevistados: ‘todo mundo teria emprego’.
O edifício do Grupo Escolar Gustavo Paiva, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, o
Departamento de Saúde e o Restaurante foram outros locais citados pelo grupo. Além de elogios
aos profissionais envolvidos com esse espaço como o Comendador Gustavo Paiva e seus
desenhos arquitetônicos, os depoentes caracterizaram o grupo escolar como boa estrutura física,
além de bonito. Nisso, comentaram a sua paralisação desde a última enchente e informaram à
falta que seu funcionamento faz para cidade. Exceto a igreja, de posse particular da família do
Comendador Gustavo Paiva, os demais estão em abandono com a vegetação tomando suas
fachadas.
A moradia (tabela 03) em Rio Largo tem um destaque não muito apreciado pelos
entrevistados; pois, as casas principalmente em Gustavo Paiva foram destruídas parcialmente e
ao que relatam não houve interesse em reerguê‐las ou mesmo reformá‐las. A mais jovem
entrevistada comentou o que destruiu algumas casas, disse em voz bem alta: “as casas foram
todas tomada pela água; a água cobriu as casas, menina!”. Assim como ela, outros comentaram
de forma negativa a situação do casario têxtil. Ocorre hoje que a maioria das residências é
alugada aos antigos empreendedores têxteis, contudo eles não investem em pintura das
fachadas como ocorriam todos os finais de ano até o ano anterior da última enchente (2010),
segundo uma antiga funcionária fabril, no entanto, um senhor informou que a Defesa Civil
impediu reformas no local.
Tabela 03: Depoentes da entrevista – relação com a moradia.
 70% dos participantes comentaram
que as casas não recebem mais as
reformas que recebiam.

30% não comentaram sobre as
casas.

Casas do período têxtil

As ruínas da Fábrica da Cachoeira foram usadas para eventos, mas não teve continuidade.
Nas visitas para aferição metodológica foi percebido que o entorno da Igreja do Sagrado Coração
de Jesus foi dizimado, não existem mais casas ou ruas que contornavam um pátio para eventos,
contudo as ruínas dessas edificações são utilizadas. Um senhor se esgueirou de qualquer
aproximação com a pesquisa, parecia não se preocupar com a visão emotiva dos demais. Esse
senhor lia uma revista sentado numa espécie de banco, mesmo não sendo um banco, mas parte
do muro que as águas da enchente quebraram. Outros faziam dos antigos trilhos de trem bancos
de um barzinho.
Na continuidade, retorno a campo, entrevistados aferem apreensões similares da
pesquisa piloto. Desses, 90% moram no perímetro têxtil, 100% atestam gostar de morar no local
e não ter intenção em se mudar, justificam: “é um lugar pacato”; “porque eu criei ‘meus filho’
aqui, né?!” e “eu adoro aqui!”. Quanto à ‘gostar do local’, uma ex‐tecelã de 92 anos sentada em
sua cadeira de rodas relaciona o apego demonstrado nas investigações, ela diz que além de
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

gostar do ambiente em Cachoeira, queria que “arrumasse as casas que tá desmantelada,
arrumasse a fábrica”. Revela e constata a vontade sócio‐espacial premente do conjunto
entrevistado até o momento. Outros como ela, fizeram a mesma revelação quanto aos fins físico‐
espaciais outrora fabris.
Uma senhora de 73 anos passa as tardes sentada em sua cadeira desmontável, ora na
calçada da estação de trem, ora nos canteiros que margeiam o trilho e a via principal do
perímetro. Os vizinhos acompanham o costume da senhora e sentam‐se formando grupos de
diversidade de idade, mas com um assunto em comum, o cotidiano não mais têxtil, mas repleto
de interferências de um passado têxtil recente na memória de sua população. Vale ressaltar que
o contato físico nessa segunda fase continuou similar a primeira, entrevistado e entrevistador
sentam‐se sempre próximos e íntimos no ambiente pelo entrevistado determinado.
Decorre na paisagem remanescente têxtil uma diferente caracterização de suas casas,
fábricas etc. A ocupação parece não mais ser compreendida pelos moradores, proprietários,
usuários; pois há uma nova/ velha linguagem espacial de sua arquitetura. Fato que movimenta
com as emoções de quem faz do espaço o seu dia a dia. O grupo de indivíduos captados
demonstra que esse ‘outro’ cenário reflete uma nova historiografia a ser descrita pelos que
viveram e revivem o passado têxtil de incompreensão, talvez, pelo desuso e/ ou abandono sócio‐
espacial.
CONCLUSÃO
O arranjo arquitetônico têxtil de Rio Largo tem uma atenção e relação pessoal com cada
indivíduo que faz uso do espaço. As vivências do passado são experimentadas pelas gerações
vindouras, parece que viveram momentos reais do tempo têxtil, cada um ao seu modo assume
uma comunicação e, assim, um comportamento com o meio têxtil. Apesar das fábricas inativas,
edifícios em ruínas e da última enchente que retirou parcela da ocupação desse espaço, os
indivíduos atuam no local como ‘seu espaço’, uma espécie de apego ao que vivenciaram ou ao
que os seus próximos vivenciaram e por eles foi absorvido.
Algumas perdas decorreram no segundo momento de inda a campo, faleceram
entrevistados e outros a ser entrevistado, fato que não desmereceu as captações já
desenvolvidas, mas reforçaram a pesquisa com os indivíduos apanhados e com o meio, pois
reforçou a relação deste projeto com os sujeitos envolvidos que participam e continuam atuando
com as investigações mesmo em momentos de maior emoção.
Nesse contexto, ainda na pesquisa piloto, o comportamento dos depoentes revelou
diferentes rumos, onde as apreensões demonstraram a necessidade da ‘construção dos sujeitos’,
como também de ‘suas necessidades’ e de um exame mais próximo do ‘arranjo arquitetônico’
para em seguida ser tomado outro referencial metodológico; pois, apesar do pequeno grupo
inicialmente apreendido, diversos indivíduos mostraram interesse em participar da pesquisa.
Tanto que, no período atual, a pesquisa encontra‐se in loco constatando as relações de um
passado ainda presente na fala e vivência comportamental de seus usuários, percepção
justificada pelas expressões da vontade de reviver o que se passou de cada entrevistado.
Em torno do apresentado é observado que a arquitetura têxtil movimenta o
comportamento e a comunicação dos moradores, usuários e que dirá dos passantes da área
outrora têxtil, dialogam consigo mesmo sobre o espaço, demonstram que algo os encanta e ao
mesmo tempo os desaponta perfazendo uma contradição cotidiana. Conforme expõe Hall, “a
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reconstrução das cidades deverá ser baseada em pesquisa que leve a uma compreensão das
necessidades do ser humano” (HALL, 2005, p. 07). Atendendo seu intento, observa‐se que
pesquisar os indivíduos que fazem o espaço do Centro e de Gustavo Paiva do município de Rio
Largo oferece mais que uma apreensão, mas abre uma discussão, provoca meios para perguntas
e respostas relativas ao comprometimento sócio‐espacial riolarguense e constrói uma
historiografia narrada por seus próprios personagens.
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RESUMO
Este artigo tem como objeto de estudo a Igreja Nosso
Senhor do Bonfim, localizada em Maceió. A mesma é um
exemplar da arquitetura moderna alagoana, motivo pelo
qual é considerada uma UEP (Unidade Especial de
Preservação). A presente pesquisa vem sendo
desenvolvida no Núcleo de Pesquisa em Design e
Estudos Interdisciplinares do IFAL e tem como objetivo a
investigação dos elementos de importância histórica da

Igreja do Bonfim e identificação elementos originais do
interior da edificação que ainda se encontram no local,
analisando seu estado atual de conservação, que são
expostos em formato de fichas. Pretende‐se nesse artigo
apresentar os resultados obtidos até o momento através
de levantamento bibliográfico e métrico do local,
análises
de
documentos
e
fotografias.

PALAVRAS‐CHAVE: Igreja do Bonfim, Arquitetura Moderna, Maceió, UEP.

PRESERVATION OF MODERN HERITAGE IN MACEIO: INTERIOR OF BONFIM CHURCH AND ITS
REFORMS.
ABSTRACT
This article has as its object of study the Church Nosso
Senhor do Bonfim, located in Maceio. The same is an
exemplar of modern architecture, why it is considered
an EPU (Special Unit for Conservation). This research is
developed in the core of research in design and
interdisciplinary studies, and started from a work in
indoor and equity discipline. The objective is to research

the factors of historical importance of Bonfim Church
and identify unique elements of the interior of the
building are still onsite, analyzing its current condition,
displayed in a chip format. It is intended in this paper to
present the results obtained so far through bibliographic
metric and site survey, analysis of documents and
photographs.

KEY‐WORDS: Bonfim Church, Modern Architecture, Maceió, UEP.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Livro de Tombo1 (s/d), a origem da Igreja Nosso Senhor do Bonfim está
relacionada à uma simples capela construída em 1880 (Figura 1), a pedido do Major Manoel José
Gomes Calaça2 no bairro do Poço em Maceió ‐ AL. A antiga capela fazia parte da paróquia de
Nossa Senhora Mãe do Povo, no bairro do Jaraguá, porém com o passar do tempo e com o
crescimento da população a mesma passou a ser considerada muito simples para o bairro. O Rev.
Pe. Hélio Lessa, que prestava assistência à comunidade, tendo em vista as pequenas dimensões
da igreja e a necessidade de reparos estruturais, teve a ideia de ampliá‐la e torná‐la Igreja.
Entre os projetos existentes para a reforma da capela original, o escolhido foi o do
engenheiro‐arquiteto Joffre Saint’Yves Simon, com contrato firmado no ano de 1949 no valor de
Cr$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros). O novo templo (Figura 2) era constituído por uma
nave circular com 20 metros e 70 centímetros de diâmetro e uma parede concêntrica composta
por 15 arcos, uma cúpula de 16 metros de diâmetro coroada por outra, toda envidraçada, com 4
metros de diâmetro, ostentando no topo o emblema da fé. A altura total da cúpula, incluída a
cruz era de 17 metros. Na fachada principal havia um amplo frontão, estilo grego, encobrindo o
batistério, o pórtico e uma sala. Externamente, uma parede com arcos simulados, circundando a
nave circular. O altar‐mor ficava em área situada por trás de um arco de grandes proporções e
era iluminado por luz indireta (LIVRO DE TOMBO, s/d).

Figura 1: Antiga Capela de N. Sr. Do Bonfim. Figura 2: Planta Baixa do novo templo,
Fonte: Arquivos da Igreja N. Sr. Do Bonfim.
projetado em 1949. Fonte: Arquivos da Igreja
N. Sr. Do Bonfim.
1

Livro de Tombo é um documento onde são registrados os principais acontecimentos referentes à vida de uma
Paróquia e de uma Fraternidade. O mesmo deve ser preenchido pelo Pároco (tratando‐se de uma Paróquia) e pelo
Guardião (tratando‐se de uma Fraternidade).
2
Major Manoel José Gomes Calaça foi o capitão que excursionou no final do século XIX D. Pedro II e sua comitiva por
alguns municípios no interior de Alagoas, tendo posses em municípios como Delmiro Gouveia e Água Branca.
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Os documentos descrevem que a igreja foi erguida sobre o túmulo e ossário do Major
Manoel José Gomes Calaça, perfeitamente conservado e que possivelmente continua no mesmo
local onde primitivamente foi o centro da capela demolida, mas que, no entanto, não pode ser
visualizado atualmente. Em seu túmulo estava inscrito: “aqui jazem os restos mortais do major
Manoel José Gomes Calaça que por sua custa erigiu em 1880 esta capela dedicada ao senhor do
Bonfim. Nasceu a 6 de dezembro 1811, faleceu a 8 de fevereiro de 1898. Memória saudosa de
seus filhos e agradecidos.”3
Durante a sua construção (Figura 3) a igreja foi bastante criticada por possuir uma
arquitetura diferente da comumente vista na época, em estilo moderno, sendo comparada à
outros templos existentes e o projeto foi tema de várias discussões publicadas nos jornais da
época. Um dos críticos foi Lavenère Machado, no Jornal de Alagoas:
A cúpula Senhor do Bonfim está enterrada entre o pórtico e as colunas laterais que não sei por
que aparecem ali. Tudo isso sobre o tambor, excedendo de quase meio metro de altura. A
cúpula foi rasgada para dar lugar à porta principal. Pode ser de estilo moderno, não contesto:
mas para mim, ficou feio. (MACHADO apud SILVA, 1991, p. 81)

A indignação de engenheiro‐arquiteto Joffre Saint’Yves Simon é nítida em relação às
comparações feitas por Lavenère e pode ser observada em outra publicação do Jornal de Alagoas
na qual arquiteto defende‐se:
Para efeito de comparação é preciso que os curiosos apreciadores do belo em arquitetura
procurem também fotografias que desde 1900 vem sendo construídas em toda parte do
mundo, algumas em concreto armado, outras em construção mista. É necessário saberem
também que o arquiteto contemporâneo muitas vezes não é um imitador despersonalizado,
servil e vulgar da arte antiga, mas um profissional que procura extrair de sua essência o que
julgar melhor ou passível de se moldar às exigências da técnica moderna (...) Quanto às suas
proporções trata‐se apenas de uma questão de conhecimento do assunto por parte de quem os
possui e queira observá‐la sem preconceitos (...) na minha opinião, está claro, é simplesmente
uma das mais belas do Nordeste. O que posso garantir é que estou encantado com a igreja de
Nosso Sr. do Bonfim, justamente por suas lindas proporções e... quem duvida procure “in loco”
a veracidade do que afirmo. (SIMON apud SILVA, 1991, p. 81)

Apesar das polêmicas discussões que envolveram sua construção na época, atualmente a
Igreja de N. Sr. do Bonfim é considerada um exemplar da arquitetura moderna alagoana, após a
implantação do Plano Diretor de Maceió aprovado em 2005 e que a instituiu como uma UEP ‐
Unidade Especial de Preservação (SEMPLA, 2005).
A igreja atualmente faz parte da Paróquia do bairro do Poço e é considerada um bem
público de importância histórica e arquitetônica para o município, juntamente com outros 55
imóveis públicos ou privados também instituídos como UEPs (SEMPLA, 2005). Apesar disso, há
negligência quanto à conservação dessas edificações, que estão sofrendo mudanças físicas
externas e principalmente internas, especialmente quando lhes são atribuídos novos usos. Esse é
3

Dados coletados nos arquivos da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim em 2013.
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o caso de várias UEPs que atualmente tem utilização diferente do propósito original, o que faz
com que as mesmas sejam fortemente descaracterizadas para se adaptarem aos novos usos que
lhes são destinados.
O INTERIOR DA IGREJA E SUAS REFORMAS
Embora a Igreja de N. Sr. do Bonfim tenha mantido seu uso original, a mesma tem
passado por diversas reformas que descaracterizaram o interior da igreja ao longo do tempo. Na
época em que a igreja foi construída, o estilo moderno estava em ascensão. O princípio
característico desse estilo era o de que “a forma segue a função”. Nesse contexto, as edificações
eram projetadas conforme seu uso, sem presumir futuras intervenções, o que dificulta a
adaptação das obras às necessidades contemporâneas (LIRA, s/d). Além disso, o uso do concreto
armado foi largamente utilizado em edificações desse estilo, conforme pode ser verificado na
edificação em estudo.
Antes de passar por reformas, o piso da nave da igreja assemelhava‐se a um ladrilho
hidráulico em duas tonalidades (Figura 3) e a presença de ventiladores nas paredes demonstra
que desde a época de sua construção a ventilação natural da igreja já era bastante prejudicada,
tornando a permanência no espaço incômoda até os dias atuais (Figura 4).

Figura 3: Interior da Igreja de N. Sr. Do Bonfim na Figura 4: Interior da Igreja N. Sr. do Bonfim
época de sua construção. Fonte: Arquivos da atualmente. Fonte: CUNHA, 2013.
Igreja N. Sr. Do Bonfim.
A primeira reforma, identificada a partir dos registros fotográficos encontrados no
Arquivo da Igreja, parece ter configurado apenas em uma nova pintura com mudanças das cores
na fachada que passou a apresentar tons claros como o branco e o amarelo no detalhe em
chapisco, que contornava toda a Igreja (Figura 5). Neste período as esquadrias continuavam
originais, em gradeado metálico trabalhado e havia a presença de brises em concreto na fachada,
elementos característicos da arquitetura moderna. Na parte interna da Igreja observa‐se a
presença de tons pastéis, o piso continuou original e os móveis no altar foram trocados por
outros com cores mais vibrantes (Figura 6). Dois arcos demarcavam o acesso principal da igreja,
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junto a uma coluna com a imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Azulejos
amarelados revestiam as paredes até meia altura na parte da entrada (Figura 7).

Figura 5: Fachada da Igreja após a primeira reforma. Figura 6: Interior da Igreja após a primeira
Fonte: Arquivos da Igreja N. Sr. Do Bonfim.
reforma. Fonte: Arquivos da Igreja N. Sr. Do
Bonfim.
A segunda reforma foi mais descaracterizadora. As cores empregadas nas paredes da
igreja ficaram ainda mais neutras, o branco permaneceu agora juntamente com o cinza. O portão
metálico de acesso (Figura 8) foi trocado por uma porta de enrolar, o que tornou o ambiente
mais seguro (Figura 9). Nessa época, as esquadrias começaram a ser trocadas e o guarda corpo
foi inserido no mezanino (Figura 10). Cerâmicas de aproximadamente 30x30 cm em tom
acinzentado foram colocadas nas paredes internas até certa altura e o piso também foi
modificado por cerâmica.

Figura 7: Interior da Igreja de N. Sr. Do Bonfim na Figura 8: Fachada da Igreja antes da inserção
época de sua construção. Fonte: Arquivos da da porta de enrolar. Fonte: Arquivos da
Igreja N. Sr. Do Bonfim.
Igreja N. Sr. Do Bonfim.
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Figura 9: Fachada após inserção do Figura 10: Reforma com inserção do guarda‐corpo e
portão de enrolar. Fonte: Arquivos da mudança de piso. Fonte: Arquivos da Igreja N. Sr. Do
Igreja N. Sr. Do Bonfim.
Bonfim.
Os brises‐soleil em concreto da fachada, elementos tão característicos da arquitetura
moderna, foram trocados por esquadrias de madeira, o que tornou o ambiente interno da igreja
mais escuro, menos ventilado e impediu completamente a visão para o interior da Igreja (Figura
11). A sacristia aparentemente não sofreu tantas intervenções em seu mobiliário, mas passou por
mudança de revestimento de parede. O revestimento anterior era composto por cerâmica de
dimensão reduzida em tons neutros, como pode ser visto na fotografia da sacristia (Figura 12),
havendo sido trocado nesta reforma.

Figura 11: Troca de Brise‐soleil por esquadria de Figura 12: Revestimento cerâmico da
madeira. Fonte: Arquivos da Igreja N. Sr. Do sacristia (antes da reforma). Fonte: Arquivos
Bonfim.
da Igreja N. Sr. Do Bonfim.
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A SITUAÇÃO ATUAL DA IGREJA
A última reforma da igreja, iniciada em 2013 e ainda em curso no presente momento,
manteve alguns elementos originais da época de sua construção, especialmente alguns
elementos estruturais. A fachada não contém mais o chapisco, as esquadrias de madeira
permanecem, a cor da cúpula agora está mais vibrante. O piso foi trocado por granito na maior
parte da igreja (Ver ficha 1) e a secretaria modificou quase por inteiro. Foram inseridas grades
parafusadas na fachada que não poderiam ser chumbadas para não prejudicar a estrutura, elas
protegiam os vitrais coloridos do mezanino que, infelizmente, nesta última reforma também
foram trocados.
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS | CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIADE DESIGN DE
INTERIORES
PESQUISA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO: AS UEPS DA IGREJA DO BONFIM E
CAPELA DO HOSPITAL DO AÇÚCAR E SEUS AMBIENTES INTERNOS.
Aluna: Jéssica Silva Cunha | Orientadora: Profa. M.Sc. Tharcila Maria Soares Leão

Figura 01- Piso 1 (Nave). Fonte: CUNHA, 2013.

Figura 02- Piso 2 (WC).Fonte: CUNHA, 2013.

MATERIAL: Foram encontrados 3 tipos de piso: 1- Granito; 2- Cerâmica cinza; 3- Concreto. ESTADO DE CONSERVAÇÃO: O granito
encontra-se em bom estado conservação, a cerâmica cinza e o concreto estão desgastados, convém aplicação de novos materiais
para substituição.
TEMA: Igreja Nosso Senhor do Bonfim (Poço)
ETAPA: Levantamento métrico e fotográfico

ESPECIFICAÇÃO: PLANTA DE PISO

CÂMERA: KodakEasyShare C143

FOTÓGRAFO: Jéssica Silva Cunha

FICHA: 01/15

Ficha 1: Levantamento métrico e fotográfico do Piso. Fonte: autora, adaptado de
Mendes, 2013.
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O teto da nave principal e do altar permanecem em laje pintada na cor branca,
conforme originalmente. O teto da secretaria, sala de reuniões e banheiro possuem atualmente
forro de gesso com pintura na cor branca. O gabinete do padre possui atualmente forro de PVC
na cor branca. Não se encontrou dados que mencionassem se estes forros de gesso e PVC são
originais da época da construção, porém observa‐se que o forro de gesso se integra visualmente
bem na edificação. As paredes do acesso, da nave e do altar receberam um revestimento
cerâmico que reproduz filetes de pedra natural até meia altura na nave e acesso e na parede
inteira do altar (Figuras 13 e 14).

Figura 13: Revestimento cerâmico nas paredes. Figura 14: Detalhe do revestimento
Fonte: autora, 2014.
cerâmico que reproduz filetes de pedra.
Fonte: autora, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças no meio externo também são acentuadas, há uma praça em frente à
igreja, não existindo mais a passagem para carros na frente da mesma. A criação do viaduto, que
dá acesso ao centro da cidade impede a visualização da edificação, e dependendo da posição do
expectador torna‐se imperceptível para os pedestres, mas principalmente para os motoristas que
passam pela Avenida Comendador Calaça, no sentido lateral da Igreja. O acesso tornou‐se mais
difícil para os que freqüentam as missas, para os automóveis que vêm da Avenida mencionada é
necessário fazer um retorno por baixo do viaduto para que assim possam estacionar, dificultando
o acesso à Igreja.
De acordo com os usuários do local, várias reformas no interior da igreja foram
motivadas por questões estéticas, na tentativa de dotar a igreja de um aspecto mais atual, e por
questões de segurança, já que a igreja tem sido alvo freqüente de roubos. Essas reformas, que
vão desde mudanças pequenas de cores até trocas de pisos, esquadrias e mobiliários, em sua
maioria das vezes embora bem intencionadas são realizadas sem o acompanhamento de um
profissional da área de arquitetura ou design de interiores. O auxílio desses profissionais na
identificação dos elementos históricos, característicos do movimento moderno, que devem ser
preservados é essencial para preservação do nosso patrimônio. Faz‐se necessário também o
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acompanhamento dos mesmos para a escolha das cores e revestimentos a serem empregados
que não descaracterizem a edificação.
Além disso, a distribuição e escolha correta do mobiliário e adornos a serem
utilizados no espaço interno da igreja e nas áreas administrativas com o auxílio de um designer
de interiores pode configurar um elemento valorizador do ambiente. Observa‐se que o que
acontece normalmente é um improviso com mobiliário e adornos antigos, algumas vezes em
péssimo estado de conservação, que são inseridos no espaço sem nenhum estudo de layout ou
preocupação estética.
Através da análise parcial das fichas elaboradas até o presente momento, observa‐se
que os principais elementos motivadores dessas reformas foram: a necessidade de manutenção
ou troca dos elementos e materiais empregados largamente nas edificações modernas e a
tentativa de dotar as edificações de um aspecto mais atual. De acordo com Diniz (2011) esses
configuram um dos principais desafios da preservação da arquitetura moderna de forma geral. O
uso de materiais inovadores, dos quais não se tinha na época o pleno entendimento de seu
desempenho a longo prazo é um elemento complicador, uma vez que os mesmos tem
apresentado diversos problemas em sua manutenção atualmente. Algumas técnicas deixam de
existir e novas surgem para substituir as originais, de certa maneira prejudicando, pois gera a
perda de valores dos mesmos. Objetos em conservação periódica chegarão em boas condições e
com alto grau de autenticidade futuramente. (AMORIM, 2003). Além disso, vale salientar que a
sociedade precisa reconhecer a arquitetura moderna como um bem a ser preservado de nosso
passado recente. Embora o reconhecimento da importância de um edifício como patrimônio seja
algo que requeira certo amadurecimento e distância no tempo (Diniz, 2011), faz‐se necessário a
conscientização da sociedade através de programas educacionais e campanhas públicas. Assim,
as fichas elaboradas objetivam conscientizar os responsáveis pela edificação para que atuem de
maneira apropriada nas próximas manutenções e intervenções da edificação de modo a
preservar nosso patrimônio arquitetônico moderno.
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AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA NILO
PEÇANHA EM JOÃO PESSOA/ PB.
R. P. L. Amorim (PQ)¹; M. L. Nogueira (IC)2; J. F. Souza (IC)3
1,2 e 3
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RESUMO
A avaliação de conforto térmico é uma importante
ferramenta pós‐ocupacional para a compreensão do
desempenho térmico do edifício. Este tipo de estudo,
além de contribuir com a melhoria da qualidade dos
espaços, do ponto de vista higrotérmico, é de
fundamental importância para os estudos de eficiência
energética nas edificações, por indicar temperaturas de
projeto mais adequadas à realidade local. A presente
pesquisa foi realizada na sala de informática da
Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal da Paraíba.
Teve como objetivo avaliar as condições de conforto
térmico dos seus usuários de acordo com a metodologia
indicada na proposta de norma brasileira de conforto
térmico, que por sua vez, foi baseada nas normas
internacionais ASHARE Standard 55 e ISO 7730. A coleta

de dados foi realizada no dia 22 de maio de 2014, na
cidade de João Pessoa/ PB que tem clima quente úmido,
com temperatura média anual de 28°C. Foram utilizados
dois equipamentos registradores de temperatura e
umidade, marca: ONSET, modelo: U10 e 1 medidor de
stress térmico, marca: Instrutherm, modelo: TGD400.
Constatou‐se que durante o período analisado a sala de
informática proporcionou aos seus usuários um
ambiente termicamente agradável, resultando em 100%
de aceitabilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Conforto Térmico, Avaliação, Desempenho Térmico.

EVALUATION OF THERMAL COMFORT IN THE COMPUTER ROOM OF THE LIBRARY NILO
PEÇANHA IN JOÃO PESSOA/ PB.
ABSTRACT
The evaluation of thermal comfort is an important
occupational post tool for understanding the thermal
performance of the building. This type of study
contributes to improving the quality of spaces. The
performance hygrothermal has fundamental importance
for the study of energy efficiency of buildings, for
indicating temperatures more adequated to the local
context. This research was carried out in the computer
room of the Library Nilo Peçanha, located at the Federal
Institute of Paraíba(IFPB). Aimed to evaluate the thermal
comfort of its users in accordance with the methodology
specified in the proposed Brazilian standard of thermal

comfort, which in turn was based on international
standards ASHARE Standard 55 and ISO 7730. The data
collection was held on May 22, 2014, representing the
coldest period of the city of João Pessoa / PB, which has
warm humid climate, with an average annual
temperature of 28 °C. It were used two dataloggers of
temperature and humidity, brand: ONSET, model: U10
and 1 measuring thermal stress, brand: Instrutherm,
model: TGD400. It was found that during the period
analyzed the computer room provided its users a
thermally pleasant environment, resulting in 100% of
acceptability.
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AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA NILO
PEÇANHA EM JOÃO PESSOA/ PB.
INTRODUÇÃO
Através da avaliação de conforto térmico, é possível diagnosticar se um edifício atende às suas
expectativas projetuais de propiciar conforto aos seus ocupantes ou se há a necessidade de adequação,
seja através de intervenções físicas, alterações das propriedades térmicas dos materiais, ou, quando
necessário, do ajuste do sistema de condicionamento de ar.
A definição da zona de conforto térmico tem estreita relação com o consumo energético da edificação,
pois ela indica a necessidade de utilização dos sistemas condicionadores de ar, assim como, determina a
demanda energética necessária para alcançar a zona de conforto estabelecida. Nesse sentido, nos últimos
anos, diversos estudos foram realizados.
Observa‐se que o modelo de conforto térmico adaptativo tem obtido bastante destaque, pois este
modelo considera a realidade climática local, através da adoção das médias mensais de temperatura em
sua equação de predição da zona de conforto. Além, de possibilitar a ampliação dessa faixa, através da
intervenção do usuário, seja com alteração da sua vestimenta, diminuindo ou aumentando o isolamento
térmico, ou da interação com o ambiente, tais como, abrir e fechar das esquadrias e uso de ventiladores.
A importância desse modelo foi bastante reconhecida nos últimos 10 anos, sendo incluído nas normas
internacionais ISO 7730 e ASHARE Standard 55.
No Brasil, ainda não há uma norma térmica referente ao conforto térmico, há apenas uma norma
regulamentadora, a NR17, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 1978, com atualização mais recente
em 2007, que estabelece as temperaturas efetivas limites para o conforto térmico, assim como o limite
máximo para velocidade do ar, mas que se encontra em desacordo com os estudos mais recentes. Neste
sentido, em 2013, foi concebida uma proposta de norma brasileira de conforto térmico, baseada nas
normas internacionais ASHARE Standard‐55, EN15251 e ISO 7730, assim como, estudos realizados por
pesquisadores brasileiros.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as condições de conforto térmico da sala de
informática da Biblioteca Nilo Peçanha de acordo com a metodologia indicada na proposta de norma
brasileira de conforto térmico.

REFERENCIAL TEÓRICO
A American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers – ASHARE (2004) define
conforto térmico como uma condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico. Dessa
forma, considera‐se que a avaliação dessa condição é subjetiva e depende não apenas dos fatores físicos e
fisiológicos, mas também de questões psicológicas.
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Nos últimos anos diversos estudos foram realizados com base nos princípios do conforto adaptativo. Essa
teoria reconhece a influência do local na sensação térmica do usuário, observando o histórico térmico do
local para determinar a faixa mais adequada de conforto, baseado nas temperaturas médias mensais.
Os modelos de conforto térmico adaptativo atribuem aos usuários um importante papel, por acreditar
que ele é capaz de se adequar as variações climáticas anuais, utilizando em primeiro lugar a vestimenta
para se adaptar a realidade climática, aumentando ou diminuindo o nível de isolamento, através de
roupas mais pesadas ou mais leves. Além disso, a capacidade do usuário modificar o seu ambiente
térmico através de pequenas ações, tais como, abrir e fechar janelas, persianas e cortinas, e até mesmo a
utilização de ventiladores, que também podem ser utilizados para ampliar a faixa de conforto térmico.
Pois como afirmado por Nicol e Humphreys (2002): “Se uma mudança ocorre de tal forma a produzir
desconforto, as pessoas reagem de forma a restaurar seu conforto”.
Nicol, Humprhreys e Roaf (2012), condiciona a sensação de conforto à expectativa ambiental do usuário,
podendo variar de hora em hora e de estação para estação, mas que no geral, sabemos quais condições
térmicas esperar dentro de um dia ou um mês, e que, geralmente, temos estratégias para lidar com estas
alterações.
Esta é a base do conceito de conforto adaptativo, a adaptabilidade do usuário as condições climáticas. O
abrir e fechar de uma janela, a busca por regiões mais ou menos aquecidas dentro de um edifício, a
possibilidade de permutar a vestimentas com maior ou menor grau de isolamento térmico.
Dessa forma, Nicol, Humprhreys e Roaf (2012) afirma que um dos objetos do estudo do conforto
adaptativo é minimizar o período do ano sobre o qual os sistemas de refrigeração e/ou aquecimento do ar
são necessários. Sendo fundamental, para este fim, a melhoria dos projetos de arquitetura, ao considerar
as condições climáticas locais e a utilização da abordagem adaptativa, possibilitando ao usuário interagir
com o edifício de acordo com suas necessidades.

METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido de acordo com a proposta de norma Brasileira de Conforto Térmico,
concebida por LAMBERTS (2013), através da aplicação de questionários aos usuários, medições das
variáveis ambientais e comparação dos resultados com um índice de conforto térmico.
A aplicação dos questionários foi realizada de acordo com o anexo D da proposta de norma, visando
avaliar o conforto térmico a partir da percepção aos usuários, ao avaliar alguns pontos, tais como:
satisfação, aceitabilidade, sensação e preferência, e, estimar as variáveis pessoais, tais como: vestimenta e
atividade metabólica.
Concomitantemente, foram realizadas medições externas de temperatura e umidade do ar, com um
registrador, marca: ONSET, modelo: HOBO U10, devidamente protegido das intempéries. Internamente,
foi realizada a medição das variáveis temperatura e umidade relativa do ar, temperatura média radiante e
velocidade do ar, através de um medidor de stress térmico, marca: INSTRUTHERM, modelo: TGD‐400 e,
novamente, um HOBO U10.
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O levantamento de dados foi realizado durante o dia 22/05/2014. O desempenho térmico do ambiente,
assim como, a percepção dos usuários, foram comparados nos diferentes turnos de funcionamento,
manhã, tarde e noite e avaliados de acordo com a proposta de norma.
OBJETO DE ESTUDO
A Biblioteca Nilo Peçanha está localizada em João Pessoa/PB, no interior do Campus do Instituto Federal
da Paraíba. Por sua vez, a cidade de João Pessoa está inserida na região litorânea do nordeste brasileiro,
com longitude aproximada de 34°O e latitude de 7°S. É uma cidade de clima quente e úmido, com
temperatura média anual de 28°C, e com pouca amplitude térmica diária e anual. Dessa forma, de acordo
com a NBR 15220‐3, que estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro, é classificada como Zona 8.
A sala de informática em estudo possui área de 27m2 e está localizada no canto sudeste do pavimento
térreo da biblioteca, delimitada pelas fachadas sul e leste, como pode ser observado na Figura 1. Recebe
radiação solar direta das 06:00 às 08:00 na fachada leste, e durante todo o dia no período de verão na
fachada Sul. Possui grandes aberturas para as duas orientações, porém, sombreadas externamente pela
própria geometria do edifício e, internamente, por persianas verticais na cor cinza claro.

Figura 1 – a) Planta Baixa do pavimento térreo da Biblioteca Nilo Peçanha, com indicação (em
amarelo) da sala de informática b) Fachada Principal (Norte).
Com funcionamento das 08:00 às 22:00 horas, conta com 14 computadores, quatro luminárias duplas com
lâmpadas fluorescente de 32W e 1 condicionador de ar de 36.000 Btu’s, nível D em eficiência energética,
de acordo com a etiqueta de avaliação do INMETRO (observar Figura 2). Os usuários são rotativos, alunos
que buscam acesso a internet para pesquisas e concepção de trabalhos acadêmicos. Há também hum
funcionário por turno, responsável pelo funcionamento, organização e controle da sala.
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Figura 2– a) Planta Baixa com layout da sala de informática. b) Sala de Informática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o experimento, não houve variação significante de temperatura e umidade relativa do ar no
interior do ambiente analisado, mantendo‐se por volta de 24.5°C e 54%. As temperaturas radiantes
médias registradas foram semelhantes as temperaturas do ar durante a tarde e à noite, porém não houve
registro durante o período da manhã devido à uma falha no procedimento de medição. Em relação à
movimentação do ar, o ambiente encontrava‐se em calmaria, com velocidades inferiores a 0,2 m/s. No
ambiente externo, a temperatura variou entre 31,4°C, durante a manhã, e 25,8°C à noite. Houve
precipitação durante à tarde e à noite, o que contribuiu com a baixa temperatura e alta umidade relativa
do ar, como pode ser observado nos gráficos da Figura 3.

Figura 3 – a) Temperatura do ar no ambiente interno e externo. B) Umidade relativa do ar no
ambiente interno e externo durante o experimento.
Foram entrevistados 18 usuários, sendo 4 pela manhã, 9 à tarde e 5 à noite. Considerou‐se uma taxa
metabólica de 1.1 met, referente à atividade de escritório: digitando, além de isolamento médio da
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vestimenta de 0,42 clo. Estes valores foram calculados a partir dos anexos constantes da proposta de
norma brasileira.
Correlacionando as variáveis ambientais às variáveis pessoais, observa‐se na figura 4, que os usuários
encontram‐se na zona de sensação neutra, porém, próximos ao limite do desconforto por frio. O PMV –
voto médio predito ‐ é de ‐0,43 e o PPD – percentual de pessoas insatisfeitas de 9%.

Figura 4 – Zona de neutralidade térmica plotada sobre a carta psicométrica conforme ASHARE
Standard 55, o ponto vermelho representa a condição higrotérmica do ambiente durante a
pesquisa.
Fonte – http://smap.cbe.berkeley.edu/comforttool
O primeiro questionamento referiu‐se a sensação térmica dos usuários. As respostas foram apresentadas
de acordo com a escala sétima, variando de: com muito frio a com muito calor, sendo a região de conforto
correspondente ao neutro. Observa‐se na Figura 4, que 44% dos usuários classificaram o ambiente como
neutro, 39% levemente com frio e 17% levemente com calor. Durante amanhã 100% dos usuários
avaliaram o ambiente como neutro, enquanto à noite, apenas 20%, o que pode ser um indício da
contribuição da temperatura média radiante, que provavelmente era superior à temperatura do ar.
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Figura 4 – Percentual de respostas por sensação térmica.
A segunda questão refere‐se à preferência térmica, indagando aos usuários se eles prefeririam continuar
como estavam ou se prefeririam estar mais aquecido ou mais resfriado. Observa‐se na figura 5, que 56%
dos entrevistados estavam satisfeitos com o ambiente térmico, enquanto 33% prefeririam um ambiente
mais resfriado e 11 % mais aquecido. É interessante relembrar, que quando questionados sobre a
sensação térmica, apenas 44% afirmaram estarem neutros, o que pode indicar para alguns usuários que
declaram estar levemente com calor ou com frio, a possibilidade de se adequarem facilmente ao
ambiente.

Figura 5 –Percentual de respostas por preferência térmica.
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Por outro lado, a terceira pergunta, questionou sobre a aceitabilidade do ambiente térmico, com apenas
duas opções: aceitável ou inaceitável. Constatou‐se que 100% dos entrevistados avaliaram a sala em
estudo como aceitável, confirmando a constatação que o ambiente encontra‐se dentro da zona de
conforto térmico, não interferindo nas atividades realizadas.
A quarta e quinta questão buscou compreender a relação dos usuários com a movimento do ar. Sendo a
primeira sobre a percepção e a segunda sobre a preferência por mais ou menos velocidade do ar. Na
Figura 6, pode ser observado que cerca de 90% dos usuários estavam satisfeitos com a movimentação do
ar, este fato pode ser relacionado com a temperatura do ar, que era bastante agradável nas três
situações, por volta de 24.5°C, não havendo necessidade de movimento do ar para auxiliar o alcance do
conforto térmico.
Medições da velocidade do vento realizadas em paralelo com os questionários, com auxílio de um
anemômetro, verificaram que a não havia movimentação do ar superior a 0,2m/s, exceto no local oposto
ao aparelho condicionador de ar.

Figura 6 – Aceitabilidade com relação ao movimento do ar.
Todos os usuários que declaram o ambiente térmico como inaceitável, avaliaram o local como com pouco
movimento do ar, enquanto cerca de 23% que avaliaram como aceitável, também apontaram para a
pouca velocidade do ar. Não houveram queixas relacionadas a muita velocidade do ar.
Por fim, metade dos usuários declararam que gostariam de mais velocidade do ar, enquanto 44%
declararam que estavam satisfeitos. Apenas 1 usuário, durante o período da manhã, declarou preferir
menos movimento do ar.
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Figura 7 – Preferência com relação ao movimento do ar.
CONCLUSÃO
A avaliação de conforto térmico é uma importante ferramenta pós‐ocupacional para a compreensão do
desempenho térmico do edifício. Os resultados obtidos podem indicar a necessidade de intervenção no
edifício ou em seu sistema de condicionamento de ar. A presente pesquisa analisou uma sala de
informática, com 27m2 de área, localizada no pavimento inferior da Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto
Federal da Paraíba. O experimento foi realizado durante o dia 22 de maio de 2014, nos três turnos de
funcionamento. O dia escolhido foi representativo da estação chuvosa, final do outono e início do inverno,
além disso, durante o experimento, o céu variou entre encoberto e parcialmente encoberto, o que
implicou em menor carga térmica sobre o edifício devido à menor incidência de radiação solar direta.
Dessa forma, a temperatura do ar do ambiente analisado permaneceu constante durante a pesquisa, por
volta de 24,5°C, assim como a umidade, que variou pouco, entre 52 e 57%. Os dados coletados indicam
um ambiente termicamente agradável dentro da zona de conforto, nesse sentido, o resultado dos
questionários corroborou com a metodologia aplicada, indicando 100% de aceitabilidade do ambiente
térmico para as condições ambientais encontrada.
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RESUMO
A preservação de Arquitetura Moderna no Brasil foi
negligenciada por muitas décadas pelo IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
promovendo hoje o reconhecimento dos órgãos
gestores da práxis preservacionista. Em Maceió,
diferentemente, o órgão gestor da política de
preservação elegeu exemplares de reconhecida
imagética modernista como UEPs (Unidades Especiais de
Preservação) e os tem protegido de descaracterizações
parciais. Para entender a tônica discursiva das escolhas,
almeja‐se refletir sobre a relevância dessas no âmbito
do “direito à memória” da arquitetura modernista
alagoana e maceioense. Conduzindo essa normatização
preservacionista, que gera proteção, mas não
corresponde ao tombamento, a equipe técnica do órgão
gestor municipal ainda precisa obter mais informações

sobre os projetos originais e as peculiaridades físicas dos
exemplares. Aplica‐se assim a revisão da ação de
categorização em UEPs dos exemplares de concepção
modernista e a análise dos seus valores arquitetônicos e
patrimoniais. Ainda em resultados parciais, considera‐se
importante a ação do órgão gestor da preservação
arquitetônica em Maceió visto que atualmente não se
tem uma atitude semelhante ampliando esse âmbito de
proteção. O produto resultante desta pesquisa será
subsidiário à gestão municipal, consistindo em
informações sistematizadas em fichas inventariais para a
consulta. Além da adaptação em maquetes eletrônicas e
demais desenhos divulgados no Portal de Arquitetura
Alagoana mantido no Grupo de Pesquisa em
Representação
do
Lugar.

PALAVRAS‐CHAVE: Arquitetura modernista, preservação patrimonial urbana, UEPs, Maceió.

REVIEW AND ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND EQUITY SECURITIES IN EXEMPLARY
MODERNIST PROTECTED BY THE DIRECTOR OF PLAN MACEIÓ.
Preservation of Modern Architecture in Brazil has been
neglected for many decades by IPHAN (Institute of
National Historical and Artistic Heritage), today
promoting recognition of the governing bodies of the
preservationist praxis. In Maceio, unlike the managing
agency of the elected political preservation copies of
modernist imagery recognized as UEPs (Special Units of
Conservation) and has secured partial ‐characterization.
To understand the discursive tone of choices, aims to
reflect on the relevance of these under the “right to
memory" of Alagoas and maceioense modernist
architecture. Leading this preservationist norms, which
generates protection, but does not match tipping the
crew of the municipal administrative agency still needs

more information about the original and copies of the
physical peculiarities. Then applied to the review of the
action of categorization as UEPs copies of modernist
design and analysis of its architectural and heritage
values. Still in partial results, it is considered important
to the action of the managing body of architectural
preservation in Maceio seen that currently do not have
a similar attitude that expanding the scope of
protection. The product resulting from this research will
be alternative to municipal management, consisting of
systematic information in inventory records for the
query. Besides the adaptation on electronic models and
other designs disclosed in Portal Architecture Alagoana
kept in the Research in Representações do Lugar Group.

KEY‐WORDS: Modernist architecture, urban heritage preservation, UEPs, Maceio.
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REVISÃO E ANÁLISE DE VALORES ARQUITETÔNICOS E PATRIMONIAIS EM EXEMPLARES
MODERNISTAS PROTEGIDOS PELO PLANO DIRETOR DE MACEIÓ.
INTRODUÇÃO
Instituído na França, ao final do século XVIII, a prática de preservação do patrimônio
histórico surge a partir da Revolução Francesa e posteriormente teve influência em outros países.
No Brasil, somente no século XX venho ter efetivação a política de preservação e foram os
intelectuais do movimento moderno, como Mário de Andrade os responsáveis pela consolidação
de um órgão competente regulamentando a preservação do patrimônio histórico do país criando
o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1937. Contudo, protegiam‐se
inicialmente os monumentos históricos brasileiros com ascendência portuguesa por decorrerem
do período colonial (sécs. XVII, XVIII), enquanto as obras posteriores ao século XX eram
consideradas indignas de serem preservadas. Só a partir das décadas de 1970 e 1980 se iniciam
ações de preservação de algumas edificações ecléticas (antes consideradas espúrias) e também
modernistas.
Em relação à práxis da preservação da arquitetura moderna no Brasil, assim afirma
Sant’Anna (1997): “até a década de 1970, apenas foram tombados exemplares nos grandes
centros do país que representassem os feitos do Estado, como por exemplo, o prédio do MEC, no
Rio de Janeiro”. Este pensamento preservacionista em que primavam pelo valor da arquitetura
colonial em detrimento da arquitetura construída posterior ao século XIX, teve em Maceió uma
representatividade comprovada quando se constata que dos mais de 30 bens tombados pelo
estado existe apenas um exemplar modernista: ‐ o Palácio do Trabalhador, tombado em 1998,
sob DECRETO nº 37.934. Contudo, a análise ao decreto feita por (AMARAL, 2009, p. 64), deixa
claro que a aplicação do Ato de Tombamento se deu pela atuação do Sindicato dos
Trabalhadores na década de 1990 e não pelo perfil estilístico: “Este tombamento em particular
configura um passo importante de exceção na política preservacionista do estado [...] o edifício
tem significativa representatividade para a história da luta sindical em Alagoas”.
Em âmbito municipal, diferentemente do estado, criou na atuação preservacionista em
2005, conforme Lei Municipal nº 5.486, a partir da elaboração do Plano Diretor de Maceió, as
Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que incluíram 56 exemplares arquitetônicos
considerados relevantes para a cidade, constando dentre estes 15 exemplares com repertório
modernista. Essa ação assumida pelo município é considerada um grande passo na preservação
da arquitetura modernista alagoana à salvaguarda desse patrimônio.
Assim objetivou‐se refletir sobre a visão preservacionista da instância municipal em
Maceió na inclusão de exemplares modernistas no elenco das UEPs no Plano Diretor do
município, analisando os valores arquitetônicos individualizados e a representatividade
patrimonial dos exemplares no contexto urbano local e na ‘abertura’ da política institucional. O
trabalho discute, então: a importância dessa ação para o reconhecimento/afirmação do valor
patrimonial da Arquitetura Modernista em Maceió frente ao contexto histórico institucional do
passado e atual; na análise das características arquitetônicas / tipológicas de cada unidade
integrante do elenco ‘modernista’ das UEPs‐Maceió; e na formalização da análise em molde
inventarial para ampliação da base de dados em vigência na práxis gestora do órgão institucional
e para a veiculação pelo Portal de Arquitetura Alagoana.
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MATERIAIS E METÓDOS
O procedimento para a realização da pesquisa fundamentou‐se em:
‐Levantamento bibliográfico: A fim de obter informações sobre o processo de institucionalização
da Preservação do Patrimônio Histórico no Brasil e a sua gestão no âmbito dos municípios,
particularizando Maceió, iniciou‐se levantamento bibliográfico de como se deu o processo de
difusão das ideias e conceitos formuladores da “atitude modernista” na produção arquitetônica
brasileira, e por extensão alagoana. Paralelo às consultas foi produzido o fichamento das leituras
realizadas, dos seguintes títulos e temáticas abordadas.
‐ Levantamento fotográfico e visitas in loco: Foram identificados os exemplares modernistas sob
estas tipologias que contam entre as 56 UEPs e para tanto foram realizadas visitas para a
efetivação do registro fotográfico e a análise física.
‐ Levantamento dos projetos originais dos exemplares: Foi realizada a busca dos projetos
originais no órgão da Prefeitura Municipal de Maceió, na Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano (SEMPLA), na Secretaria de Infraestrutura da UFAL (SINFRA), em arquivos contido a partir
de fontes bibliográficas (o livro Arquitetura Moderna: a atitude alagoana) e acervo gráfico de
plantas de Trabalho Final de Graduação, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de Alagoas. Contudo, de forma parcial, ainda não foi obtido o número total de projetos
correspondente aos 15 exemplares modernistas.
‐ Averiguação entre as características modernistas da concepção inicial do projeto e as
apresentadas atualmente: A partir de visitas in loco, base teórica e reuniões com a orientadora
do projeto e a pesquisadora Rafaela Carvalho, foi possível um entendimento claro sobre as
características que se englobam no repertório da arquitetura moderna pontuando‐as nos
exemplares modernistas que se incluem como UEPs em Maceió, passando a ser perceptível as
alterações que ocorreram até o presente momento.
‐ Preenchimento das fichas: Embora iniciada a averiguação entre as características modernistas
iniciais e atualmente dos exemplares, o preenchimento das fichas apresenta‐se em fase
preliminar e serão entregues junto ao produto final desta pesquisa junto à um parecer sobre o
grau de importância da ação preservacionista da SEMPLA para com os exemplares modernistas
eleitos nas UEPs analisados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A história do surgimento da práxis preservacionista surgida na França no século XVIII, foi
implementada efetivamente ao Brasil a partir do século XX, com a instituição do SPHAN (Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), primeiro órgão nacional de preservação do
patrimônio, depois instituído IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Contudo, este órgão somente se voltaria para acolher expressões arquitetônicas modernistas, de
acordo como que afirma Márcia Sant’anna (1997) a partir das décadas de 1970/1980, quando
começam as discussões no sentido de ampliar a noção de patrimônio histórico‐cultural e, assim,
veio a se iniciar a preservação de algumas edificações modernistas.
No estado de Alagoas a estrutura de apoio à conduta preservacionista se daria a partir do
Conselho Estadual de Cultura, que também não considerou à priori a arquitetura modernista
como relevante para o acervo de tombamento do estado, e assim se mantêm, na medida em que
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assim se interpreta por contar até hoje apenas com um exemplar protegido ‐ o prédio do Palácio
do Trabalhador. O Conselho é um órgão resultante da Lei nº. 4802, de 03 de julho de 1986 e é
vinculado administrativa e financeiramente à Secretaria de Estado da Cultura – SECULT e sua
Diretoria do Pro‐Memória, à qual encaminha os dossiês e pedidos de tombamento. A SECULT foi
criada pela LEI Nº 4592, de 13 de dezembro de 1984 para planejar, coordenar, executar e
controlar a política de cultura do Poder Executivo. A SECULT conta com uma estrutura básica
constituída por setores que gerem o exercício de preservação cultural em várias dimensões. No
âmbito do patrimônio material e imaterial, é a diretoria do Pró‐Memória, o órgão executor de
ações técnicas e encaminhador ao Conselho para as deliberações de proteção preservacionista.
Atribui‐se então ao Conselho a presente circunstância de segregação da arquitetura
modernista nos Tombamentos já homologados, pois de acordo com o artigo 3º, inciso V do
DECRETO Nº 3.711, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007, compete ao mesmo:
V – Examinar e oferecer parecer conclusivo sobre o processo de tombamento de bens no
Patrimônio Histórico, Artístico e Natural e manter sob guarda os Livros de Tombo, além
de zelar para coibir quaisquer infrações às normas específicas que restringem a livre
disposição e uso de bens tombados, contidas no ordenamento positivo federal e
estadual;

No município de Maceió, com uma atuação preservacionista diferente do estado, criou
em 2005 conforme Lei Municipal nº 5.486, a partir da elaboração do Plano Diretor de Maceió, as
Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que incluíram 56 exemplares considerados relevantes
para a cidade, dentre estes, 15 são de repertório modernista. Essa ação assumida pelo município
é considerada um grande passo na preservação da arquitetura modernista alagoana com uma
visão abrangente da salvaguarda desse patrimônio.
Figura 1: Edificações modernistas incluídas no grau de proteção preservacionista das UEPs.

FONTE: GONÇALVES; CARVALHO, 2014.

Não diferindo das demais cidades brasileiras, a arquitetura moderna chega a Maceió
durante a República quando a cidade passava por um momento de expansão e remodelação
urbana buscando representar o progresso e a vida civilizada. Na arquitetura a declaração do
desejo de inovar e marcar a cidade buscando a modernização e o progresso era através da
introdução de novos materiais e da forma estética.
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A produção de Arquitetura Moderna em Maceió vale‐se da contribuição de arquitetos,
engenheiros e desenhistas na concretização de sua linguagem. Empregam‐se as armas modernas
a favor de uma volumetria limpa e enriquecida pelo jogo de integração interior‐exterior tão
compatíveis com clima nordestino. (SILVA, 1991, pag. 39) Além da arquitetura residencial, o
Moderno passaria a se apresentar também na arquitetura religiosa e em praças e mirantes, esses
últimos fazendo parte da reforma estética da cidade.
Essas características arquitetônicas descritas são observadas em maior ou menor
intensidade nos exemplares modernistas inclusos no elenco das UEPs. Segue:
Residência Afonso Lucena: Projeto de Antônio Ivo de Andrade Lyra, marcada por solução de
espaço bem funcional, com os ambientes definidos em ângulo reto, a exceção de uma parede
curva que marca o ambiente; a volumetria é arrematada por platibanda reta, sem nenhum
adorno e os vãos com amplas esquadrias de vidro. Atualmente essas esquadrias foram retiradas.
Figura 2: Casa Afonso Lucena (2008), Casa Afonso Lucena (2014) e planta baixa da residência.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SILVA, 1991.

A antiga escola de Engenharia Civil: Atual Espaço Cultural da UFAL, obra da arquiteta Zélia Maia
Nobre, 1967, é marcada pelo uso da linha reta, composição assimétrica, uso de brises em
concreto, revestimento cerâmico, esquadrias em vidro, esquadrias em basculante que permite o
controle da ventilação. Tipologicamente, apresenta planta com solução em pátio.
Figura 3: Fachada da antiga escola de Engenharia Civil. Planta baixa – Pavimento Térreo e
Superior do prédio

FONTE: Sinfra
(Secretaria de
Infraestrutura)
. Déc. De 1960.
FONTE: FERRARE, 2008.

Residência Universitária e o Restaurante Universitário: Também de Zélia Maia Nobre, foram
construídos a partir de 1964 e funciona com esses usos até os dias atuais. “[...] possui linhas
modernas, mas a surpresa fica para o prédio do restaurante, solto em um volume redondo,
envolto em elementos vazados [...]” (SILVA, 1991, p.122). Apresenta outros elementos de
características modernistas como o uso do azulejo, piso em granilite disposto em forma de
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tabuleiro, elementos sinuosos, escadas helicoidal, cobogó, brise. Possui planta no contorno do
lote e com pátio central.
Figura 4: Fachada sudeste com foco no antigo relógio da CATU e Vista com foto do volume
redondo envolto a elementos vazados. Planta Baixa –Pavimento Térreo e Superior do prédio.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SINFRA, 2014.

Residência José Lyra: Construída em 1952, projeto de Lygia Fernandes atualmente encontra‐se
descaracterizada além de ter passado por ampliações e modificações internas decorrente das
necessidades das mudanças de uso. Apesar de ainda remanescerem alguns elementos originais
na fachada, a residência é apenas reconhecida hoje por sua platibanda única em formato V.
Figura 5: Residência José Lyra (1991) e (2014). Planta Baixa –Pavimento Térreo e Superior.

FONTE: SILVA, 1991.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SILVA, 1991.

Centro de Saúde da Maravilha: Projeto de Saint’Yves Simon, foi inaugurado em outubro de 1959.
É volumetricamente definida com um retângulo bem marcado, a horizontalidade é reforçada por
esquadrias alongadas e pelas marquises. Atualmente, as esquadrias de madeira e vidro foram
substituídas por panos de vidro, a edificação se encontra bem descaracterizada.
Figura 6: Centro de Saúde da maravilha (2008) e Centro de Saúde da maravilha (2014).

FONTE: GUIA, 2008.

FONTE: CARVALHO, 2014.

Conjunto da Vila Operária da Fábrica Alexandrina: É formado por residências com características
modernistas das camadas populares. São casas de meia‐morada ou casa de porta‐janela
coligadas umas as outras com telhado em duas águas, situado por trás da platibanda. As fachadas
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são niveladas por platibandas retilíneas, recobertas por azulejos com combinações escolhidas
pelo proprietário; apresentam ‘barrados’ demarcados em pedra ou chapisco.
Figura 7: Conjunto da Vila Operária Da Fábrica Alexandria.

FONTE: CARVALHO, 2014.

Igreja Senhor do Bonfim: Mantém a forma circular na planta sustentando uma coberta em
cúpula. A fachada composta em linhas retas com um frontão sóbrio tem na entrada central uma
porta em madeira com vão em arco pleno. Possui uma torre lateral à planta circular. O projeto é
de autoria do arqto. Joffre Saint’yves Simon.
Figura 8: Igreja Senhor do Bonfim. Planta baixa da Igreja.

FONTE:
GONÇALVES,
2014.

FONTE:
SILVA,
1991.

Capela do Hospital Agroindustrial do Açúcar: A capela é projeto de Manoel Messias de Gusmão
chama atenção pela forma da coberta em abóboda. A fachada é marcada por brises e uma laje
plana independente do corpo do prédio sustentado por pilares esbeltos e a entrada principal se
dá em esquadria de vidro e madeira. Atualmente, está sendo alvo de nova intervenção.
Figura 9: Fachada Principal Capela do Hospital do Agroindustrial do Açúcar.

FONTE:
GONÇALVES, 2014.

Capela da Casa dos Pobres: A fachada em semicírculo da Capela apresenta na fachada uma
coroação escalonada remetendo aos arremates Protomodernsita, porém de forma mais ‘limpa’
como ditavam os princípios modernistas. Apresenta marquise em laje plana sobre porta de
entrada principal (em madeira), esquadrias laterais e central, em vidro e formato verticalizado.
Figura 10: Lateral e fachada Principal Capela da Casa dos Pobres.
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FONTE: GONÇALVES, 2014.

Papódromo: Projeto do arquiteto Decio Tozzi, e é marcado por malha espacial metálica com
vedação de vidro sustentado por um pilar triangular de concreto de 17 metros através de tirantes
de cabos de aço e foi o marco da visita do papa à Maceió em 1991. Hoje se encontra degradado
restando apenas a estrutura treliçada. Porém ainda exibe os materiais que marcaram o estágio
tecnológico do ‘moderno’ na arquitetura, à época da construção.
Figura 11: Vista frontal do monumento em 1991 e em 2013. Plantas baixa do Papódromo.

FONTE: TOZZI, 2005.

FONTE: SANTOS, 2013.

FONTE: TOZZI, 2005.

Praça Moleque Namorador: Construída na gestão do prefeito Sandoval Caju em Maceió que
assumiu uma atitude modernista de higienizar e sociabilizar a cidade. O ‘S’ é uma marca deixada
pelo prefeito que lembraria “Cidade‐Sorriso” além de arranjos em azulejo.
Figura 12: Praça Moleque Namorador.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

FONTE: Museu de FONTE:
Arte e Som de GONÇALVES, 2014.
Alagoas, 1980.

Praça do Rex: Conhecida pelo antigo “Cinema Rex”, um ponto de ônibus remanescente desde a
década de 1960 expressa em sua forma a marca do modernismo em Maceió, com pilares em V e
coberta em concreto armado formando curvas. Apresenta ainda, bancos sinuosos em formato
próprio da “revolução estética” (nos termos usados por Ferrare, 2008). Hoje ela representa um
point do jazz na cidade pela ativação de um bar com músicas ao vivo.
Figura 13: Praça do Rex, ponto de ônibus e bancos sinuosos.
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FONTE: GONÇALVES, 2014.

Mirante da Sereia: O mirante tem vista para uma estátua de uma sereia nos arrecifes da praia de
Pratagy. Apresenta um desenho despojado com predominância da linha curva na face voltada ao
mar, nos bancos de concreto sem encosto e nos caminhos cimentados sob as árvores existentes.
Atualmente o mirante apresenta pichações na mureta e desgaste acentuado no concreto dos
bancos, não desconfigurando, entretanto, do desenho do projeto original.
Figura 14: Mirante da Sereia.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

Praça Nossa Senhora do Perpetuo Socorro: A praça conta com bancos de concreto e canteiro
com arborização. Segundo fontes do site da prefeitura de Maceió, atualmente a praça foi
reformada em uma iniciativa da Prefeitura de Maceió em parceria com a Secretaria Municipal de
Proteção ao Meio Ambiente (Sempma).
Figura 15: Pça. N. S. Perpétuo Socorro.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

CONCLUSÃO
Embora não seja ainda conclusivo final, já verifica‐se a importância da prática
preservacionista introduzida/mantida em âmbito municipal que incluiu unidades modernistas no
elenco das UEPs (Unidades Especiais de Preservação) e também percebe‐se a necessidade de
ampliar esse número em outras formas de ações, também de preservação por iniciativa da esfera
estatal através da SECULT e/ou Conselho Estadual de Cultura, sobretudo por meio de
Tombamento Estadual de exemplares individualizados de arquitetura moderna em Maceió.
Até onde se pode alcançar nesse estágio (parcial) de desenvolvimento da
pesquisa verificou‐se que as UEPs analisadas, quando se trata de praças e edificações
religiosas quase não sofreram alteração desde o seu projeto inicial comparando‐se com
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

as unidades residenciais analisadas, onde se vem constatando que as alterações, geralmente
intensas, são comuns por parte do proprietário, (ou usuário temporário).
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RESUMO
Atualmente percebe‐se um avanço significativo na
construção civil, principalmente, quanto à
necessidade de aprimorar as futuras construções,
bem como as que já estão em fase concluída, a partir
da adoção de estratégias construtivas para que se
possa obter um alto índice de desempenho e conforto
térmicos, os quais estão relacionados diretamente à
estrutura das edificações e ao bem estar do próprio
homem. O Brasil é divido em 8 zonas bioclimáticas de
acordo com as características climáticas e geográficas

de cada região. O entendimento destas características
é primordial quando se pretende utilizar estratégias
construtivas adequadas para a obtenção de um
melhor conforto e desempenho térmicos. O objetivo
deste artigo consiste em analisar a adoção de
estratégias construtivas direcionadas para a zona
bioclimática 07 a fim de promover um melhor
desempenho e conforto térmicos, bem como a
eficiência energética nas edificações.

KEY‐WORDS: Estratégias Construtivas na ZB‐7, Desempenho Térmico, Conforto Térmico, Eficiência Energética

STRATEGIES FOR PROMOTION THE THERMAL PERFORMANCE AND CONFORT IN BUILDINGS OF
THE ZONE BIOCLIMATIC 07
ABSTRACT
In the current days, there is a significant advance in
civil construction, especially when considering the
need to enhance future construction, as well as those
already completed, by adopting constructive strategies
to get a high level of performance and thermal
comfort, which are directly related to the structure of
buildings and the well‐being of man. Brazil is divided
into 8 bioclimatic zones according to climate and

geography conditions of each region. Understanding
these characteristics is important to use appropriate
constructive strategies to obtain a better thermal
comfort and performance. The purpose of this article
is to analyze the adoption of constructive strategies
directed to bioclimatic zone 07 in order to promote
better performance and thermal comfort as well as
energy efficiency in buildings.

KEY‐WORDS: Constructive strategies in BZ‐7, Thermal Performance , Thermal Comfort , Energy Efficiency
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ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DE DESEMPENHO E CONFORTO TÉRMICOS EM EDIFICAÇÕES
DA ZONA BIOCLIMÁTICA 07
INTRODUÇÃO
A construção civil destaca‐se como atividade econômica no cenário brasileiro, sendo um
setor que “colabora para o crescimento econômico através do efeito multiplicador que exerce
sobre o processo produtivo, estimulando o consumo de bens e serviços de outros setores”
(PESSOA, 2012, p.3). Todavia, também é uma atividade que gera impactos negativos ao meio
ambiente, usufruindo de matéria‐prima e produzindo diversos resíduos. Neste contexto, a partir
da preocupação com a redução destes impactos, se tem investido na promoção da
sustentabilidade na construção civil, buscando alternativas menos agressivas ao meio ambiente.
É neste cenário que se faz imprescindível discutir questões como a eficiência energética das
construções, e entender quais são as estratégias construtivas que podem ser adotadas nas
edificações a fim de possibilitar seu melhor desempenho térmico, atrelado ainda à promoção do
conforto térmico de seus usuários.
Entende‐se por eficiência energética “a obtenção de um serviço com baixo dispêndio de
energia. Portanto, um edifício é mais eficiente energeticamente que outro quando proporciona
as mesmas condições ambientais com menor consumo de energia” (LAMBERTS et al, 1997, p.14)
Já o conforto térmico remete‐se à satisfação que o homem expressa com o ambiente no qual
está inserido. “O conforto térmico, cuja avaliação é um processo de caráter psicofisiológico,
busca adaptar o ambiente para que este ofereça melhores condições de saúde, segurança,
rendimento e bem‐estar” (BATIZ et al, 2009, p.477).
De acordo com Lamberts et al (2011), a análise para a aplicação do conforto térmico
requer o conhecimento de variáveis que se dividem em dois grandes grupos: os de natureza
ambiental e os de natureza pessoal. Nas variáveis ambientais se inserem a temperatura do ar, a
temperatura radiante média, a velocidade relativa do ar e a umidade relativa do ar ambiente. E
as variáveis de natureza pessoal se referem à resistência térmica oferecida de acordo com a
vestimenta utilizada e ao metabolismo gerado pela atividade desempenhada.
Em relação ao estudo do desempenho térmico da edificação – capacidade de determinar
o uso racional do consumo energético –, é necessário o entendimento das principais variáveis
que influem no desempenho, tais quais: os tipos de materiais e cores empregados; a existência
ou não de materiais isolantes na edificação; a orientação, o tamanho e o tipo de vidro utilizado
nas aberturas; as cargas térmicas internas; e, principalmente, a adoção ou não de estratégias
relacionadas ao clima (LAMBERTS et al, 2011).
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No Brasil, percebe‐se a não conscientização por maior parte da população quanto aos
impactos que as estratégias construtivas podem trazer para o desempenho térmico das
edificações. Assim, justifica‐se um alto consumo energético devido à adesão de estratégias
artificiais como o uso de climatizadores, luz e umidificadores, que promovem conforto e
desempenho térmico. Muitas construções não são planejadas de acordo com os aspectos
climáticos e geográficos predominantes em uma determina região e, por isso, acabam sofrendo
consequências quanto ao seu desempenho térmico e ao conforto ambiental de seus usuários.
As edificações devem ser projetadas, desde o princípio, adaptadas às condições locais,
pois, “as decisões de projeto influenciam fortemente o desempenho térmico, visual e energético
da edificação. O arquiteto deve considerar a adequação do seu projeto ao clima local utilizando
diversas estratégias de uso da luz natural, resfriamento e aquecimento passivo dos ambientes”
(LAMBERTS et al, 2013, p.17).
A NBR 15220‐3, que trata do zoneamento bioclimático brasileiro, divide o Brasil em 8
zonas bioclimáticas distintas através de suas características climáticas e geográficas. A figura 1
abaixo mostra as divisões do país a partir desses aspectos:
Figura 1 – Zoneamento Bioclimático Brasileiro.

Fonte: NBR 15220‐3, p.3.

A maior parte da região Nordeste está localizada na zona bioclimática 7 (ZB‐7),
caracterizada pelo seu clima predominantemente quente e seco com baixos índices
pluviométricos, baixa umidade relativa do ar e principalmente elevadas temperaturas que
influenciam no conforto e no desempenho térmicos.
Esta pesquisa tem sido desenvolvida no âmbito do estado do Rio Grande do Norte,
concentrando‐se nas cidades que são integrantes da zona bioclimática 7, de acordo com a NBR
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15220‐3, tendo como universo de estudo as edificações que compõem os polos do setor de
petróleo e gás.
O presente artigo é resultado dos primeiros meses da pesquisa, desenvolvida através do
Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH), que tem como objetivo geral analisar a
adoção de estratégias construtivas para promover um melhor desempenho e conforto térmico
em edificações do setor de petróleo e gás na zona bioclimática 7 no limite do Rio Grande do
Norte.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada até a presente etapa da pesquisa consiste em uma revisão
bibliográfica e documental acerca dos conceitos centrais do estudo, seguido de estudos
empíricos que tem por finalidade analisar a aplicações das estratégias construtivas em edifícios,
ou projetos de edificações, implantados na zona bioclimática 7, que seguem às recomendações
expressas pela NBR 15220‐3. A figura 2 a seguir identifica as principais atividades propostas para
a pesquisa.
Figura 2 – Fluxograma de Atividades.

Fonte: Elaboração dos Autores.
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Na primeira parte da pesquisa, de caráter teórico‐conceitual, realizou‐se a
conceptualização acerca dos temas desempenho e conforto térmico em edificações,
desenvolvendo‐se uma revisão quanto às variáveis que exercem influência tanto no desempenho
térmico da edificação quanto no conforto térmico de seus usuários. Em seguida, buscou‐se,
através de uma análise bibliográfica e documental tendo como base a NBR 15220‐3 e demais
estudos realizados por diversos autores, compreender quais são as características climáticas
específicas na zona bioclimática 7, e as estratégias adequadas que devem ser aplicadas às
edificações inseridas nesta zona.
A partir desta fundamentação teórico‐conceitual, foi possível identificar e estudar casos
empíricos de aplicações destas estratégias na zona bioclimática 7, com a finalidade de avaliar
quais são os benefícios gerados pela adoção destas estratégias no desempenho da edificação e
conforto térmico.
No presente momento, está se realizando uma pesquisa identificando as edificações do
setor de petróleo e gás que se inserem na zona bioclimática 7 no Rio Grande do Norte,
finalizando então esta primeira etapa da pesquisa com a elaboração de um mapa que pontuará
tais edificações passíveis de estudo e intervenção, indicando suas principais deficiências
relacionadas ao desempenho térmico da sua estrutura, buscando a melhor forma de gerar o
conforto térmico entre os seus usuários, e promover uma redução dos seus gastos energéticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A NBR 15220‐3 define as seguintes estratégias construtivas e arquitetônicas que podem
ser adotadas na zona bioclimática 7 para promover o melhor desempenho térmico da edificação
e, por consequência, o maior conforto térmico de seus usuários:






Abertura para ventilação pequena;
Sombreamento de aberturas;
Vedação externa com paredes e coberturas pesadas;
Resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento;
Ventilação seletiva.

Como resultados de pesquisa, buscou‐se, através de estudos de referência indiretos,
identificar projetos efetivados caracterizados pelas aplicações das diversas estratégias
direcionadas de acordo com os aspectos climáticos e geográficos de cada região brasileira. No
entanto, analisou‐se apenas diretrizes construtivas voltadas para a zona bioclimática 7, bem
como as que possuem aplicações em comum com outras zonas, como afirma a NBR 15220‐3.
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No estudo empírico, destacou‐se o projeto titulado como “Um refúgio de Pau‐a‐pique”
desenvolvido pelo arquiteto José Ricardo de Carvalho, publicado na revista Casa Claudia, em
2008, com a finalidade promover os sombreamentos das inúmeras aberturas da edificação,
resultando na diminuição da radiação solar direta nos ambientes internos da residência
unifamiliar. Para tanto, contatou‐se a utilização de longos beirais de 1,40m a 2,20m de largura,
contornando a casa. A figura 3 a seguir apresenta o resultado aplicacional da estratégia abordada
na cidade de São Bento do Sapucaí/SP:
Figura 3 – Edificação Projetada com Longos Beirais.

Fonte: Revista Casa Claudia.

Outro trabalho utilizado como referência foi a dissertação de Érika Fernanda Toledo
Borges Leão, titulada como “Carta Bioclimática de Cuiabá – Mato Grosso”, na qual a autora, a
partir do uso de simulações computacionais, apresenta as principais estratégias que devem ser
aplicadas nas edificações de Cuiabá. Pôde‐se observar que, constataram‐se como resultados da
pesquisa, a existência quatro condições bioclimáticas distintas para cada estação do ano, e foram
contabilizadas, em percentagem, o impacto que a aplicação das estratégias pode acarretar ao
desempenho da edificação em cada estação do ano. A figura 4 a seguir apresenta os resultados
da importância das estratégias no verão:
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Figura 4 – Estratégias Bioclimáticas para Cuiabá na Estação de Verão.

Fonte: Dissertação Carta Bioclimática de Cuiabá – MT, p.115.

A partir da análise dos resultados relacionados ao período da estação caracterizada pelo
verão, por exemplo, identificou‐se que a ventilação possui a maior importância, atingindo 74,7%
de impacto. Estes dados destacam ainda mais a ventilação seletiva como característica
estratégica para a zona bioclimática 7, a qual apresenta clima quente e seco, ressaltando o
favorecimento da aplicação dessa estratégia também no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte.
Outro estudo empírico realizado foi do projeto desenvolvido pela Mapa Arquitetos,
premiado na IX Bienal Ibero‐Americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU) em 2014, titulado
como “Um Edifício Permeável” sede da inspetoria do CREA‐PB, em Campina Grande. Este projeto
tem como intuito trazer uma edificação diferenciada através da utilização das diretrizes
construtivas direcionadas para a realidade geoclimática da região. Para tanto, as principais
estratégias aplicadas no edifício, com o objetivo de promover o conforto e o desempenho
térmico e consequentemente a efetividade energética foram: a ventilação seletiva, o
sombreamento das aberturas e o resfriamento evaporativo a partir da implementação do
espelho d’água. A edificação, já finalizada, situa‐se na zona bioclimática 8, entretanto, as
estratégias efetivadas no projeto, entre elas, o resfriamento evaporativo, também são aplicados
na zona bioclimática 7.
A figura 5 seguinte demonstra a utilização do espelho d’água no hall principal da
edificação projetada:
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Figura 5 – Hall Principal do CREA‐PB.

Fonte: XI Bienal Ibero‐Americana de Arquitetura e Urbanismo, Obras Premiadas.

A análise destas aplicações possibilita um maior entendimento sobre a interferência da
adoção das estratégias específicas da zona bioclimática 7 para a promoção de maiores índices de
desempenho das edificações, favorecendo a eficiência energética, e também possibilitando
melhores condições de conforto ambiental aos seus usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente momento da pesquisa, encontra‐se na finalização da fase teórico‐conceitual
e empírica de estudo da aplicação das estratégias em edificações inseridas na zona estudada,
bem como no mapeamento das edificações do setor de petróleo e gás, abordando os principais
aspectos para os quais devem ser considerados em futuras aplicações práticas nas edificações do
setor de petróleo e gás no limite do Rio Grande do Norte.
Mediante as várias insatisfações tanto de conforto e desempenho térmicos existentes
especialmente na zona bioclimática 7, algumas medidas que se reaproveitam da natureza podem
ser adotadas, como sugere a NBR 15220‐3: o tamanho das aberturas para ventilação, a proteção
das aberturas, a vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura) e estratégias de
condicionamento térmico passivo.
Além destas estratégias, existem outras que visam tanto à eficiência energética como a
bonificação referente ao conforto e desempenho térmicos, tais como: uso de proteções solares
em aberturas, uso da vegetação como sombreamento, uso de cores claras e utilização do teto
jardim. Com adoção destas estratégias, o desempenho térmico poderá aumentar, reduzir e
aperfeiçoar os gastos energéticos da edificação evitando desperdícios, bem como, promover o
conforto térmico e assim melhorar a satisfação e o rendimento do homem.
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Posteriormente, almeja‐se então aplicar a fundamentação teórica‐conceitual formulada
nesta primeira etapa em estudos de casos empíricos diretos, trabalhando estas edificações já
identificadas e mapeadas, e partindo para um trabalho em nível avaliativo e propositivo lançando
sugestões estratégicas para o melhor desempenho térmico da edificação e, por consequência, o
maior conforto térmico de seus usuários, e em alguns casos, realizando testes em nível de ensaio,
e simulações eletrônicas que gerem dados para análise.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo identificar
os principais impactos ambientais decorrentes da
ocupação antrópica na área de Preservação Permanente
na margem do rio Preto em Formosa do Rio Preto Bahia.
A metodologia utilizada constitui se de pesquisas
bibliográficas, visita in loco e principalmente registros
fotográficos. No bairro estudado foram detectadas

grandes quantidades de impactos que vem atingindo a
APP do rio Preto, tais como: ocupação da área de
preservação permanente, deposição de resíduos da
construção civil, falta de infraestrutura do Bairro.
Observou-se a necessidade de implantação de
programas e ações ambientais visando à minimização de
futuros agravamentos dos impactos.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização, Ocupação irregular, Impactos ambientais, Áreas Legalmente Protegidas.

ILLEGAL OCCUPATION AND ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE NEIGHBORHOOD SANTANA,
TAIWAN BLACK RIVER - BAHIA
ABSTRACT
This article aims to identify the main
environmental impacts of human occupation in the area
of Permanent Preservation on the bank of Black River in
Bahia Formosa do Rio Preto. The methodology used is if
literature searches, site visit and especially photographic
records. Occupation of the area of permanent

preservation, waste disposal construction, lack of
infrastructure Neighborhood: in this neighborhood bulk
of impacts that APP has reached the Black River, such as
were detected. There was a need to implement
environmental programs and actions in order to
minimize the impacts of future exacerbations.

KEY-WORDS: Urbanization, irregular Occupation, Environmental, Legally Protected Areas.

OCUPAÇÃO IRREGULAR E IMPACTOS AMBIENTAIS NO BAIRRO SANTANA, FORMOSA DO RIO
PRETO-BAHIA.
INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais urbanos decorrem do impacto da urbanização predatória sobre
o ecossistema. Isso retrata os efeitos da ausência de políticas que atendam o acentuado déficit
habitacional (JACOBI, 2000).
É sabido que o processo de urbanização na grande maioria das cidades brasileiras foi
intenso e desordenado. Dentro desse contexto, Rathsam et al.(2004) destacam que a habitação,
passa a ter caráter seletivo: aqueles postos à margem da sociedade não têm acesso à moradia,
tendo como possibilidade de habitação espaços impróprios para assentamentos, áreas
ambientalmente frágeis, ou ainda áreas de risco e desprovidas de estrutura.
Para Maglio (1999), esse fenômeno conduz a uma situação de degradação ambiental por
meio do agravo de problemas sócio ambientais, tais como a precariedade do saneamento, a má
gestão de resíduos, afetações na paisagem, contaminação dos solos e mananciais e
comprometimento da qualidade ambiental.
A situação apontada é evidente no contexto urbano brasileiro, em que Áreas de
Preservação Permanente-APP têm sido ocupadas, em especial por populações economicamente
desfavorecidas, levando a perda de mata ciliar.
As matas ciliares são importantes formações vegetais que se encontram associadas aos
corpos d’água, estas podem estender-se por dezenas de metros a partir das margens e
apresentar marcantes variações na composição florística e na estrutura comunitária,
dependendo das interações que se estabelecem entre ecossistema aquático e o ambiente
terrestre adjacente (CHAVES, 2005).
O uso/ocupação do solo em áreas marginais de rios ocasiona intensos processos de
degradação ao meio ambiente, uma vez que a para execução de empreendimentos e atividades
diversas é retirada a cobertura vegetal das margens, que possui a função de evitar processos
erosivos, e desse modo, proteger o recurso hídrico e a fauna (VIEIRA et al, 2007).
Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo identificar possíveis impactos
ambientais decorridos da ocupação antrópica no bairro Santana na margem do Rio Preto em
Formosa do Rio Preto, Bahia.
MATÉRIAIS E METODOS
O estudo foi realizado no Bairro Santana, no município de Formosa do Rio Preto, cidade
brasileira localizada no extremo oeste baiano, fronteira com os Estados da Bahia, Piauí e
Tocantins, distante 1.014 km da capital Salvador. O município compreende uma área de
16.185,17 km² e uma população avaliada em 22.528 habitantes, sendo a população residente
urbana 13.647 habitantes (IBGE, 2010).
O bairro Santana é um bairro periférico no município de Formosa do Rio Preto localizado
à margem direita do Rio Preto. Segundo dados da prefeitura possui uma população de 146
habitantes distribuídos em 42 domicílios.

Para confirmar a inserção do bairro em área de APP foram coletadas algumas
coordenadas com GPS da marca GARMIN, a partir destas e com auxílio da ferramenta de
visualização de imagens de satélite Google Earth, verificou-se a largura do rio.

Figura1 - Localização do bairro Santana, Formosa do Rio Preto- BA, área de estudo.
Realizou-se visita de campo, para diagnosticar as condições da área de APP, durante a
visita in locu realizou-se registro fotográfico e a identificação dos impactos ambientais
decorrentes da ocupação antrópica na região, esta foi realizada a partir de utilização do método
“Checklist”, que, de acordo com Silva (1999), refere-se a uma listagem de impactos ambientais
que contemplam o potencial transformador do ambiente físico, biótico e antrópico, de causas
impactantes conhecidas. Os impactos observados foram discutidos a luz da literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas parcelas da cidade em que há predominância dos assentamentos populares e da
ocupação desordenada, a combinação de processos de construção do espaço com as condições
precárias de vida urbana tem gerado impactos sócios ambientais e situação de risco que afetam
tanto o espaço físico, como a saúde pública (GROSTEIN,2001).
O Conselho Nacional de Meio Ambiente- CONAMA, através da resolução nº 01/86 define
impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio que venham afetar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 2004).

De acordo com Mota (2003), impacto ambiental consiste em uma cadeia de efeitos que se
produzem no meio natural e antrópico, como consequência de uma determinada ação. Podemos
ainda entender impacto como um processo ligado a mudanças sociais e ecológicas causadas por
perturbações, de causa antrópica, no ambiente (COELHO, 2001). Esta percepção, diz respeito à
íntima relação existente entre processos sociais e a problemas ambientais.
O bairro Santana, consolidou-se dentro de uma Área de Preservação Permanente- APP
(Figura 1), estas áreas segundo disposto na Lei Federal nº 12.651 de 2012, devem ser mantidas
preservadas, sendo autorizado seu uso apenas em situações especiais. Embora o Novo Código
inclua dentre estas situações especiais regularização de habitação de interesse social, deve-se
esclarecer que a ocupação destas áreas ambientalmente protegidas continua sendo proibida.
Observa-se por tanto uma contradição estabelecida pela lei: a ocupação é proibida, entretanto
locais cuja ocupação esteja consolidada são passíveis de regularização fundiária e urbanística,
ficando, portanto, uma margem para descaracterização das áreas de preservação.
O bairro Santana localiza-se em uma área periférica à margem direita do Rio Preto, no qual
a comunidade tem acesso ao Centro através da ponte de madeira que é um patrimônio histórico
da cidade construído em 1962, distante do centro da cidade, segundo relato de alguns moradores
é habitado há mais de cinquenta anos. Entretanto, historicamente a ocupação foi caracterizada
por uso recreativo e de lazer (Figura 2), sendo que somente nas últimas décadas o avanço e
crescimento horizontal da cidade convergiram para uma ocupação com fins residenciais, com a
execução de obras de loteamento na região, sendo que ainda permanecem algumas de suas áreas
ocupadas como casas de lazer.

Figura 2 - Ocupação com fins de lazer na área de APP.
A ocupação de áreas ambientalmente sensíveis sem respaldo técnico, como ocorre na área
em questão, gera uma série de impactos ambientais, como erosão, alagamentos, assoreamento
de cursos d’água, perda da qualidade dos recursos hídricos, riscos à saúde pública com
proliferação de vetores, em especial devido à má gestão dos resíduos, dentre outros.
De acordo com Mota (2003), a ocupação de um ambiente natural, no processo de
urbanização, geralmente ocorre com a remoção da cobertura vegetal. O desmatamento, quando
feito de forma inadequada, resulta em vários impactos ambientais, tais como: modificações no
microclima; danos à flora e fauna; descobrimento do solo, causando o incremento da erosão;

remoção da camada fértil do solo, empobrecendo-o; assoreamento dos recursos hídricos;
aumento do escoamento superficial da água e redução da infiltração; inundações.
A consolidação do bairro Santana, levou a supressão da vegetação da APP gerando por
vezes os impactos supracitados. Em alguns pontos da ocupação observam-se expressivas perdas
de solo geradas pela ausência de vegetação, o que pode comprometer aspectos como turbidez e
contribuir para o assoreamento do Rio Preto (Figura 3A e 3B).

Figura 3A e 3B- Exposição de raízes, resultado do processo erosivo.
Mota (2003) traz a perda de solo, deslizamento de encostas, assoreamento dos recursos
hídricos, aumento da turbidez da água, danos à fauna aquática e prejuízos sociais e econômicos
como sendo as principais consequências da erosão. Sendo o assoreamento resultado de uma
série de fatores como: destruição da mata ciliar, impermeabilização do solo, aporte de
sedimentos resultantes da erosão do solo e lançamento de esgotos domésticos bem como
resíduos sólidos.
Observa-se no bairro Santana que as ocupações estão muito próximas ao corpo hídrico
(Figura 4A, 4B e 4C). O risco de enchentes é mais uma preocupação observada, a proximidade
com o rio põe alguns domicílios em situação de risco durante o período de cheia deste. Nesses
períodos a poluição originada é mais acentuada, visto que há um maior carreamento de
partículas de solo e resíduos sólidos e líquidos para o rio Preto.

Figura 4A, 4B e 4C- Áreas expostas a alagamento.

Outro problema relevante observado na área reporta a precariedade de saneamento
básico, que além de problemas de saúde pública pode ter reflexos diretos na degradação da
qualidade dos corpos hídricos. No bairro Santana não há rede coletora de esgoto, sendo os
efluentes domésticos lançados a céu aberto ou diretamente no corpo hídrico receptor (Figura 5A
e 5B).
Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (2003), a ausência,
insuficiência ou inadequação desses serviços, além de afetarem as condições de habitabilidade
da população, contribui para a ocorrência de situações de emergência e desastres ambientais.

Figura 5A e 5B – Esgoto a céu aberto e lançamento direto no corpo hídrico.
No tocante a questão da destinação de resíduos sólidos a população do bairro Santana
conta com serviço de coleta de resíduos que é responsabilidade da municipalidade. Entretanto,
observa-se disposição inadequada de resíduos nas vias públicas. É relevante salientar que segundo
moradores locais são constantes o lançamento de animais mortos no leito do rio o que é
prejudicial à população tendo em vista que água que é consumida na comunidade não recebe
nenhum tipo de tratamento (Figura 6A e 6B).
Dentre os impactos possíveis, provocados pela disposição inadequada dos resíduos
destacam-se: degradação da qualidade da água subterrânea e/ou superficial por percolação de
chorume, carreamento de resíduos e/ou escoamento de chorume, impacto visual, desconforto
ambiental, liberação de odores pela decomposição dos detritos, além de proliferação de insetos e
roedores, que atuam com transmissores de zoonoses (CARVALHO & OLIVEIRA, 2005).

Figura 6A e 6B – Resíduos dispostos inadequadamente.

Além dos impactos já mencionados, o lançamento de dejetos e efluentes a céu aberto
provoca desconforto ambiental pelo aspecto estético desagradável (poluição visual) e a liberação
de odores.
Miguel, et al. (2004) aponta que em comunidades beneficiadas por sistemas públicos de
abastecimento de água, mais carentes de sistema de esgoto, as águas servidas acabam poluindo
o solo, contaminando as águas superficiais e o lençol. Essas condições adversas de insalubridade,
assim como má condição de moradia e baixo padrão de higiene constituem impactos
socioambientais.
Foram observadas também expressivas quantidades de resíduos de construção civil na área
de estudo, gerando poluição pontual. Segundo o Art. 4º da resolução Conama nº 307, de 5 de
Julho de 2002 “os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
sólidos urbanos, em áreas de bota fora, em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei” (Figura 7).

Figura 7– Resíduos dispostos inadequadamente.
O arruamento sem pavimentação também é um dos focos de poluição atmosférica: é
responsável pela presença constante de material particulado em suspensão, e traz prejuízo
principalmente à saúde humana (Figura 8).

Figura 8– Ruas sem pavimentação.
A ocupação no bairro tende a crescer com a instalação de loteamentos urbanos,
concomitantemente a este processo os impactos associados a esta tendem a ser intensificados.
Sendo o solo e o corpo hídrico os compartimentos ambientais mais afetados.

CONCLUSÃO
No bairro estudado foram detectadas grandes quantidades de impactos que vem
atingindo a APP do rio Preto, tais como: ocupação da área de preservação permanente,
deposição de resíduos da construção civil, falta de infraestrutura.
As consequências geradas através da ação antrópica ficam cada vez mais evidente e mais
difícil à recuperação das características próprias de uma APP, por estarem incorporados aos
hábitos da população da área estudada. Alternativa de minimizar os impactos ambientais
gerados, identificados nesse estudo, seria a implantação de programas e ações ambientais
visando à minimização de futuros agravamentos dos impactos, através das atividades
socioeconômicas realizada com o mínimo de impactos negativos sobre o bairro. E principalmente
o cumprimento as Legislações Federais vigentes.
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RESUMO
Este artigo, que é fruto de uma pesquisa de
doutorado maior, propõe uma breve discussão acerca
do projeto de arquitetura como promessa de um futuro
utópico. Debate como representações específicas
podem ser manipuladas no momento da divulgação e
veiculação do projeto para construir um discurso no
qual os argumentos, embora utópicos, coincidem com

as aspirações de um público leigo de arquitetura, que vê
nas representações o que anseia e prefere, e ao
acreditar que seja possível, dispõe‐se a consumir.
Portanto, nossos esforços serão empregados para
demonstrar como representações de arquitetura podem
ser manipuladas para veicular discursos potencialmente
persuasivos.

PALAVRAS‐CHAVE: representações de arquitetura, projeto de arquitetura, persuasão.

DECEIVE ME, I LIKE IT: CONTEMPORARY ARCHITECTURAL REPRESENTATIONS AND UTOPIA
ABSTRACT
This paper proposes a discussion about the
architectural project as a promise of a future utopia. We
look upon how specific properties of some kinds of
visual representations of architecture might be
manipulated to address powerful persuasion speeches
through the architectural design. We suppose that such

speeches persuade an average public showing, even as a
utopia, arguments that coincides with the desires and
aspirations of what that specific public seeks of the
architecture, believing that such representations might
become reality as a building.

KEY‐WORDS: architectural representation, architectural project, persuasion.
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Introdução:

Para sua compreensão e divulgação o projeto de arquitetura necessita de representações que
podem ser escritas, gráficas ou físicas como as maquetes. Entre elas, algumas findam se
prestando, sobretudo, à comunicação entre técnicos, arquitetos, engenheiros e construtores
como plantas baixas e cortes, que são desenhos mais abstratos e normatizados. Já outras, como
perspectivas e fotografias, podem ser mais facilmente manipuladas para emular ambiências
através de acabamentos de imagem potencialmente realísticos, imagens que requerem menor –
quase nenhum, diga‐se – treinamento para serem decodificadas ou para que públicos indistintos,
especializados ou leigos, sejam por elas atraídos, atribuindo‐lhes um sentido qualquer.
Registra a bibliografia especializada, que alguns tipos de representações possuem um caráter
sobremaneira populista. Ou seja, assim como em política, em que o termo populismo indica
práticas que estabelecem uma relação direta entre as massas e o líder carismático, sem a
intermediação de partidos políticos, sem, justamente, a noção de representação própria à
democracia. Semelhantemente, as representações populistas prescindiriam de qualquer nível
intermediário de “leitura”, de informação, elas seriam de tal modo explícitas que na verdade nem
representariam, antes se confundiriam com o representado. Possuem, por isto, uma propensão a
serem manipuladas para veicular discursos persuasivos. Nesses casos, mais do que antecipar, ou
dar a conhecer o objeto que será construído e que ilustram, essas representações findam
edificando uma utopia, que só existe no papel.
Esse artigo, fruto de uma pesquisa maior de doutorado, propõe uma breve caracterização do
projeto de arquitetura como promessa de um futuro utópico. Para isto, destaca algumas
propriedades que diversas representações têm em ser manipuladas ao veicular o referido
projeto, construindo um discurso que acena para um futuro, que, embora utópico, coincide com
as aspirações de um público mediano de arquitetura. Em resumo, nas representações, o público
vê tudo que anseia, prefere, e ao acreditar que seja possível, dispõe‐se a consumir.
2

Projeto de arquitetura: entre expectativa(s) e promessa(s)

Lembra Jean Pierre Boutinet, que a palavra projeto remete à ideia de “jogar para a frente”,
utilizada no domínio da construção e da defesa, para designar tanto elementos arquitetônicos
jogados para a frente, como balcões de uma fachada ou uma emboscada. De noção espacial, o
termo passou ao longo do século XV, no renascimento italiano, a assumir uma acepção temporal
(BOUTINET 2008, p.14‐17). Mas a noção de projeto, como instrumento de racionalização dos
meios construtivos e do espaço, assume uma nova dimensão na medida em que foi introduzida
uma dissociação entre a noção de concepção e de realização. Esta dissociação ocorreu
paralelamente, e de certo modo, graças ao desenvolvimento de meios gráficos de representação
espacial, na medida em que estes ofereciam, a partir de então, uma projeção em perspectiva do
edifício que viria a ser construído, na mesma época em que o campo da arquitetura se afirma
como profissão, independente dos demais ofícios da construção e do canteiro (MARQUES, 1983).
Em arquitetura, o termo projeto encerra uma promessa, a resposta de uma expectativa de
modificação espacial em diversas escalas: desde o objeto ao urbano passando por arquitetura de
interiores e paisagismo. No entanto, independentemente da extensão que o termo tenha
tomado, considerado o objetivo desse artigo, ao falarmos de projeto, nos restringimos ao projeto
de edificação, aquele registro de informações que permitem pré‐visualizar as edificações, um
primeiro momento em que há uma determinação precisa de uma ideia ou um conceito, o que
precede uma segunda fase de execução, promessa de um espaço futuro.
3

Projeto e obra: quem representa quem?

Um projeto de arquitetura, como qualquer outro1, precisa de algum aparato físico para que as
informações sejam visualizadas, desenvolvidas e posteriormente comunicadas a terceiros. Em
outras palavras, é preciso representar o que se passa na cabeça do(s) projetista(s), entendendo
representar como personificar algo ausente através de um código específico (SANTAELLA, 1998).
Porém, representar, dentre tantas interpretações possíveis para esta palavra, é colocar‐se no
lugar, fazer as vezes do outro, que se supõe ausente. O que estaria ausente e deveria ser
representado num projeto de arquitetura?
1 A menos, é claro, que se trate de um projeto “guardado na cabeça” de autoria individual e que autor e executor
sejam a mesma pessoa, um projeto secreto.

Para Jean Pierre Durand (2003, p. 12) o sentido de representação em arquitetura é distinto
daquele, por exemplo, da pintura. Para o pintor, a representação em si seria o objeto de seu
trabalho, enquanto para o arquiteto, ela seria apenas uma ferramenta. Para Aldo Rossi, na
contramão de Durand, a obra é que seria a representação do projeto, para quem as
representações ‐ sejam maquetes, perspectivas eletrônicas, textos, fotografias ‐ falam apenas de
si mesmas. Elas representam ideias de arquitetura e não o objeto confeccionado em si.
Ideia, mas também um objeto ou uma encarnação, a representação subsidia o projeto, fala
sobre o edifício, mas tem sua própria identidade e demanda atenção, passa a existir por si só,
independentemente do edifício para o qual serve de ilustração. Através dela, é possível enxergar
tanto um edifício, como o orgulho de um pai com sua cria. E a simpatia para com ela, tanto para
quem a produziu como para quem a possuirá, provém do orgulho da posse do objeto que retrata
(MOON, 2005, p.28).
Para TSCHUMI (in NESBITT, 2006, p.174) a representação não é somente um meio para
expressar a ideia: além de representá‐la, é através dela que o arquiteto demonstra ‐ e que o
público avalia ‐ o domínio do profissional sobre o que projeta, em sua ótica, representações de
projeto como desenhos são “um modo de trabalhar e de pensar a arquitetura, e que, por
natureza, em geral se referem a algo fora deles, ao contrário dos demais desenhos artísticos que
remetem unicamente a si mesmos (in: NESBITT, 2006, p. 176)”. Assim, ele desconsidera que,
apesar de relacionar‐se com o edifício, a representação independe daquilo que ilustra. Como
registro de uma ideia, ela permite ser manipulada para angariar adeptos a uma causa e pode
existir independentemente do objeto que ilustra, serve como registro de uma promessa, como
resposta a uma expectativa. Donde a importante questão da relação entre realidade e
representação.
Numa análise pioneira, Elizabeth TOSTRUP assinala que existiria uma função retórica
embutida em cada representação, seja gráfica ou mesmo escrita. Enfatiza ainda como elas
podem ser manipuladas pelos profissionais, uma vez que a escolha nunca é ingênua: cada
representação, inclui, exclui, sublinha, conota, denota (TOSTRUP, 1999, p.26) uma carga retórica
de um discurso específico, ou como frisa MOON, especificamente sobre maquetes “Each one is a

construct, the result of a series of choices about what to show and how to show it, in which many
factors are intentionally excluded. (2005, p.12)”.
4

A representação entre a realidade e a utopia: a traição das imagens

Uma clássica distinção entre representação e realidade foi colocada de maneira exemplar por
Magritte, na sua tela, intitulada A traição das Imagens (1928‐29) onde abaixo do cachimbo
pintado, o pintor surrealista escreveu: isto não é um cachimbo. Como diz um site pedagógico:
L'intention la plus évidente de Magritte est de montrer que même peinte de la
manière la plus réaliste qui soit, un tableau qui représente une pipe n’est pas
une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer,
comme on le ferait avec une vraie pipe, tout comme « Le mot "chien" ne mord
pas», comme le disait le sémiologue William James2.

Ou seja, uma representação por pintura, palavra, desenho ou qualquer outro meio,
diferencia‐se do objeto em si. Mas que arquiteto ousaria colocar num seu projeto algo como “isto
aqui não é um aeroporto?”
O que ocorre é que embora arquitetura de papel seja a única instância sobre a qual o
arquiteto tem total controle, na maior parte das vezes, os projetos realizados destinam‐se a
satisfazer expectativas de clientes. Ora, como bem nos ilustra a Figura 01 os clientes sempre
esperam passes de mágica dos arquitetos, ainda que não tenham os meios para concretizá‐los.
A mágica pode residir justamente na representação, como alimentação das expectativas dos
clientes, antecipando uma realidade que, se não possível, provável, uma simulação, um conjunto
de expectativas subjetivamente decodificadas. Se a representação encerra a promessa, o que
através dela se antevê, mesmo quando o projeto vira obra, não deixa de ser uma utopia. Por
melhor que a representação antecipe o resultado obtido, a construção é uma instancia de outra
natureza, diversa, invariavelmente excedente ao que dela anteviram demandantes e arquitetos.
Não importa quão forte o apelo realístico de uma representação, ela não assegura que o edifício,
se executado, lhe será idêntico. Assim como uma fotografia, também uma representação,
2 A intenção mais evidente de Magritte é de mostrar que, mesmo pintada da maneira mais realista possível, um
quadro que representa um cachimbo não é um cachimbo. Permanece uma imagem de cachimbo que não se nem
fumar, como seria feito com um cachimbo de verdade, da mesma maneira que “A palavra “cachorro” não morde” como
dizia o semiólogo William James. http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/IMG/pdf/magritte.pdf

fornece pistas nem sempre idênticas da realidade que ilustra, ou como afirma Barthes3 “ela
repete mecanicamente aquilo que jamais poderá repetir‐se existencialmente (1980)”.

Figura 1: Archibald, tirinha. Fonte: MAAIK. 2004. Disponível em: www.archimaaik.com
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A utopia das representações de arquitetura:

É possível pensar que há pessoas que se deixem seduzir facilmente por representações que
exibem realidades virtuais como resposta às expectativas do cliente, possibilitando uma
experimentação que, levada ao extremo, edifica a utopia e menospreza a obra.
O suporte imagético é, nesse sentido, a representação de uma perfeição garantida apenas
no plano da superfície (BANDEIRA, 2009, p.2) Essa representação, travestida numa simulação –
aparência sem realidade muito mais do que uma reprodução imperfeita – tende a adquirir um
caráter utópico e ideológico no qual a mensagem que veicula permite ao destinatário projetar
todo um estilo de vida. Mas, para alguns autores, isso não significa que o destinatário da
mensagem seja inocente perante arquitetos e incorporadoras vilãs que tentam ludibriá‐los com
imagens impossíveis e oníricas: é exatamente nessa realidade aparente e ausente que o cliente
deseja acreditar e viver (BANDEIRA, 2009; MOON, 2005; NASSAR, 1999). E se lhe for dada a
oportunidade será esta que ele escolherá, e pode se dizer mesmo que ela corresponde ao
produto que lhe é entregue, é essa realidade ausente que o cliente recebe e deturpa: o que
poderia parecer mais com uma representação – maquete, perspectiva eletrônica, ou qualquer
outra – do que um edifício recém‐entregue? Imaculado? Com sua pureza exposta a vilipêndio

3

Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois: elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais
plus se répéter existentiellement. In BARTHES, La Chambre Claire, 1980. Note sur la photographie. Cahiers du
cinéma. Gallimard, Paris. Tradução nossa.

pelos usuários? Talvez a fotografia que os arquitetos e fotógrafos tomam antes de submeter a
construção ao uso, e que servirá muitas vezes para divulgar o edifício pré‐inaugurado na mídia
(BANDEIRA, 2009). Como quem manipula a representação é o arquiteto, o que ele faz é cuidar
para que o enquadramento exiba uma imagem compatível ao discurso que deseja.
Se, por um lado, a presciência do objeto seria um objetivo a ser alcançado via representação
para que se diminuíssem imprevistos (DURAND, 2003), por outro, as atuais técnicas de
representação oferecem aos projetistas a possibilidade de gerar antecipações, simulações, tão
sofisticadas, que não é estranho o dilema: é uma fotografia de um edifício ou uma perspectiva
eletrônica de um projeto?
Para autores como os já mencionados, perspectivas, plantas, cortes, textos ou fotografias
encerram uma realidade muitas vezes mais bela e desejável que a vida cotidiana que antecipam.
São simulações eloquentes tanto pela perfeição que narram – árvores que não perdem suas folhas,
eternos dias de Sol, o regozijo nas áreas de lazer e jardins (MOON, 2005, p.24) – quanto pela
realidade que omitem, e que é construída dia a dia pelos habitantes: lixo acumulado na portaria, a
pichação de um muro, ou usuários mal vestidos e descabelados vagueando pelas áreas sociais de
condomínios. Concordando com a possibilidade sugerida por alguns autores, de que é a obra quem
representa o projeto, são o cliente e o tempo os responsáveis por perverter o objeto de
arquitetura, macular sua “perfeição” e provocar sua “decadência” (BANDEIRA, 2009, p.27).
Seguindo em nosso raciocínio, à luz de Baudrillard (1981), às perspectivas eletronicamente
manipuladas para antecipar a obra, e às fotografias que divulgam a construção na mídia, caberia
um potencial ainda maior de simulação ao fingir o que não existe, calcando na memória de seus
espectadores as estratégias de sedução de grande público, como ilustram as Figuras 02 e 03 que
escolhemos por serem utilizadas em campanhas publicitárias para a venda de imóveis.
Nas perspectivas eletrônicas simula‐se um mundo real com a representação de elementos
cotidianos em situações de apelo que amplificam a estória narrada na imagem. No caso da Figura
02, acima, não basta exibir a varanda gourmet, é necessário o por do sol que confere ao
ambiente um drama, potencializa as emoções da plateia. Fatalmente, o fascínio oferecido pelas
representações hiper‐reais possa esvanecer‐se na realidade da obra que, executada, difere da
expectativa, como nos sugere a comparação dos ambientes retratados nas figuras 03 e 04.

Figura 2: Perspectiva de modelo digital de uma varanda gourmet no Condomínio

Residencial Mirante da Praça. Fonte: Cosil Construções e Incorporações.

Figura 3: Perspectiva de modelo digital de quarto do Condomínio Residencial BellaVista

Tirol. Fonte: Aliança Imobiliária.

Figura 4: Fotografia do quarto do Condomínio Residencial Ícaro Tirol. Fonte: NL Imóveis.

Mas o arquiteto só povoa e conserva o seu edifício na instância do projeto, o que exceder a
isso é má conduta do usuário (BANDEIRA, 2009, p.27). Tanto que, no momento de divulgar a obra
executada, é necessário corrigir “os desvios da realidade”: latas de lixo no quintal, pessoas feias
na piscina, isso deve ser evitado, muitas vezes apagado, para evitar que se “manche” a pureza do
edifício. No showroom das lojas de arquitetura, ou no material publicitário difundido nos stands
de vendas de imóveis, ou ainda nas matérias de revistas de decoração, a realidade apresentada
também é meticulosamente manipulada: na fotografia de divulgação dos edifícios, desde ZEVI
(1948), só há espaço para os acessórios, jamais para ocupantes que concorram com o edifício
pela atenção dos espectadores.
6

Me engana que eu gosto:

Ou seja, na prática, na antecipação simuladora, o comum é representar o objeto arquitetônico
rodeado de coadjuvantes como pessoas, árvores, iluminações oníricas, um por do sol fantástico,
intensos contraste de luzes e sombras, entre tantas outras figuras de argumentação, que têm por
objetivo legitimar o simulacro como se este já fosse o objeto edificado. É assim que nas
representações hiper‐reais é sutil o limiar que permite distinguir a fotografia do modelo
tridimensional digitalmente elaborado. Tanto mais quando a própria fotografia pode ser
manipulada para se adequar ao discurso que quem a concebe deseja veicular.
Daí o drama da representação: enquanto aquelas mais abstratas como plantas baixas e
cortes são incapazes de emular ambiências e impopulares por requererem, para que se
compreenda a mensagem, um raciocínio profundo, aquelas que operam o simulacro são
populares pela ambiência que emulam, e que mascara e deforma uma realidade profunda
(BAUDRILLARD, 1981, p.13). E é exatamente da plausibilidade do que se emula que advém a
força, por ser uma imagem hiper‐real: se é possível representar algo, é possível também construí‐
lo! Se há tanta mobília no quarto representado, será possível assim mobiliá‐lo na vida real.
O simulacro usado para convencer cria uma memória que antecede a obra e gera a
expectativa de que o edifício se assemelhe à imagem que o precedeu. Eis a criação da utopia:
quem duvidaria da plena felicidade dos moradores dos condomínios retratados em folders

publicitários? Quem não se projetaria na possibilidade de viver em apartamentos suntuosamente
ornamentados?
Certamente, os argumentos acima ajudam a vender um produto muito mais que o retrato
dos dramas familiares, da loucura do caos urbano no qual a varanda, outrora palco do lazer, pode
sediar a fúria com a qual se arremessam crianças, a imagem da algazarra nas piscinas, imaginar o
latido dos cachorros dos vizinhos de madrugada, ou a dura constatação de que nem sempre dá
pra pagar mantas de 350 fios para cobrir as camas. Mas, quem deseja pensar nisso quando busca
sua moradia na publicidade de imóveis? Na representação do projeto cabe a utopia. A
representação dos dramas cotidianos só cabe no telejornal.
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RESUMO
A
flexibilidade,
diretamente
ligada
à
sustentabilidade, é tema principal desse trabalho, que
analisa a aplicabilidade da modelagem da informação da
construção ‐ tecnologia BIM, no processo de produção
da arquitetura flexível. Para o desenvolvimento do
trabalho foi realizado pesquisa sobre os tipos de
arquitetura flexível e sobre as ferramentas
disponibilizadas pela tecnologia BIM que pudessem
viabilizar esse tipo de projeto. No estudo de caso optou‐
se pelo uso do software Revit Architecture e selecionou‐
se um projeto de arquitetura flexível que previa

ampliações ao passar dos anos, incorporando assim
a
dimensão temporal ao projeto. No processo de
modelagem dos volumes percebeu‐se a aplicação da
ferramenta 4D – Fases, disponibilizada pelo programa.
Os resultados abordam as vantagens e desvantagens
observadas, as dificuldades encontradas na modelagem
e as recomendações para o desenvolvimento de outros
projetos de arquitetura flexível utilizando a tecnologia
BIM.

PALAVRAS‐CHAVE: Modelagem, Flexibilidade, Arquitetura.

BIM TECHNOLOGY APPLIED TO FLEXIBLE ARCHITECTURE PROJECTS: TOOL 4D
AND CHANGES PLANNED.
Flexibility , directly linked to sustainability , this is
the main work, which analyzes the applicability of
building information modeling topic ‐ BIM technology in
the production process of the flexible architecture . For
the development of research work has been done on
the types of flexible architecture and the tools provided
by BIM technology that could enable this kind of project
. In the case study we chose to use Revit Architecture
software and selected a design that provided flexible

architecture enhancements over the years, thereby
incorporating the temporal dimension to the project. In
the modeling process the volumes realized the
application of the 4D tool ‐ Age, provided through the
program. The results address the advantages and
disadvantages observed, the difficulties in modeling and
recommendations for the development of other projects
in a flexible architecture using BIM.

KEY‐WORDS: Modeling, Flexibility, Architecture.
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TECNOLOGIA BIM APLICADA A PROJETOS DE ARQUITETURA FLEXÍVEL: A FERRAMENTA 4D E AS
MODIFICAÇÕES PLANEJADAS
1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico dos sistemas construtivos, bem como dos processos de
projeto, viabilizam a criação e construção de edificações cada vez mais complexas, prontas para
atender as diferentes necessidades impostas pela sociedade atual e suas novas formas de utilizar
o ambiente construído. Os projetos atuais de edifícios tendem a incorporar nas suas diretrizes
novos parâmetros estabelecidos, por exemplo, por selos de qualidade ambiental, bem como o
uso de técnicas que viabilizem a flexibilização dos espaços e com isso maior autonomia na sua
utilização, que, dentre outras estratégias, busca atender as urgências das novas formas de viver e
habitar. É consenso que a flexibilização da edificação pode contribuir na manutenção da
qualidade ambiental do lugar e segundo Pereira (2012) deve ser considerada como um novo
critério a ser incorporado nos processos de certificação ambiental.
Diferente das habitações tradicionais que se caracterizam pela imutabilidade, a arquitetura
flexível consiste no tipo de construção mutável, que podem sofrer alterações tanto internas
quanto externas e que interagem diretamente com a necessidade do usuário.
O desenvolvimento tecnológico tanto dos sistemas construtivos modulados, como dos
softwares de apoio a projeto são fundamentais para se produzir ambientes flexíveis. Atualmente,
no que diz respeito à tecnologia aplicada a processo de projetos de edificações, são
desenvolvidos sistemas de modelagem da informação de edificações.
A tecnologia Building Information Modeling (BIM), apresenta‐se como uma nova fase na
forma de construir e projetar edificações. Um salto tecnológico que, além de otimizar o processo
de representação gráfica dos projetos, interfere no processo de criação deles. Enquanto nos
CADs geométricos o objetivo principal é a produção de desenhos, o princípio da abordagem BIM
é auxiliar no processo de criação e gerenciamento de informações relacionadas à construção, de
modo integrado, reutilizável e automatizado, gerando um modelo digital do edifício ao invés de
uma série de desenhos. (LEE et al., 2006).
Diante do exposto, esse trabalho busca identificar contribuições da tecnologia BIM na
produção de projetos de arquitetura flexível.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Arquitetura flexível: breve caracterização e definição de tipos
Diferente das habitações tradicionais que se caracterizam pela imutabilidade, a arquitetura
flexível consiste no tipo de construção mutável, que pode sofrer alterações tanto internas quanto

externas e que interagem diretamente com a necessidade do usuário. A flexibilidade não é um
tema novo. No passado, sociedades que possuíam vida nômade levavam consigo a sua própria
habitação, que era montada e desmontada em lugares diferentes, já que esses povos mudavam‐
se de acordo com o clima, oferta de alimentação e outros fatores.
Hoje, o uso da arquitetura flexível vem crescendo devido à necessidade de mudança do ser
humano, o qual precisa de uma habitação que se adapte a ele. Para Silva e Eloy (2012), esse tipo
de arquitetura surgiu devido à constante mudança dos padrões sociais, onde a habitação passa
de um lugar somente de descanso para um espaço de entretenimento, de trabalho, de aquisição
de produtos e serviços, dentre outras atividades que antes eram feitas somente na parte externa
da moradia.
Kronenburg (2007) considera a habitação a manifestação mais duradoura da atividade
humana e por isso ela deve estar preparada para diferentes situações e para receber diferentes
usuários.
Identificou‐se 4 tipos principais de edificações caracterizadas como flexíveis:
 Edificações móveis, que podem ser levadas inteiras ou em partes, de um lugar para o
outro;
 Edificações que se transformam, mudam sua configuração, espaço, forma e aspecto
através da alteração física de sua estrutura, e ou seu envoltório, e/ou seu interior
(Pereira, 2012).
 Edificações que se adaptam a modificações de usos, que se adéquam as alterações do
meio ambiente, manualmente ou automaticamente; e
 Edificações que são resultados de um processo flexível de concepção, onde o projeto
pode ser facilmente adaptado às necessidades dos usuários ou que prevê modificações ao
passar dos anos.
Esses quatro tipos principais refletem os conceitos de deslocamento, adaptação,
transformação e interação usados por Kronemburg (2007) para caracterizar a arquitetura flexível.
Dentre os tipos elencados, nesta pesquisa optou‐se por trabalhar com o tipo de edificação
que resulta de um processo flexível de concepção, onde o projeto prevê modificações ao passar
dos anos.
2.2 Tecnologia BIM – aplicações e ferramentas
No mercado da construção civil atual, o tipo de plataforma mais utilizada pra criação de
projetos e posteriormente sua execução é o CAD Geométrico. Além do arquiteto existem vários
profissionais que trabalham em conjunto na etapa de pré‐construção (planejamento, orçamento,
logística, engenharia, entre outros)e utilizam esta ferramenta computacional para a elaboração
de desenhos, e demais informações sobre um determinado edifício. Esse modo de construir
possui características de segregação das informações e atividades apesar da grande dependência
entre os vários setores. Para Okamoto (2006 apud Menezes et al.,2012), esta forma tradicional e
sequêncial de elaboração de projetos traz, como consequência, retrabalho, desperdícios, alto
custo da produção e baixa qualidade dos produtos finais.

Em busca de um modelo mais integrado e eficiente, surge a tecnologia BIM (Building
Information Modeling). Segundo Eastman (2014), a Modelagem da Informação da Construção‐
BIM, utiliza a modelagem paramétrica baseada em objetos e foi desenvolvida originalmente nos
anos 1980. Ela representa objetos por parâmetros e regras que determinam a geometria.
“os parâmetros e as regras permitem que os objetos se atualizem
automaticamente de acordo com o controle do usuário ou mudanças de
contexto” (ESTMAN, 2014)
Segundo Delatorre (2012) a tecnologia BIM contribui para o desenvolvimento de projetos
integrados, através das suas ferramentas que possibilitam o trabalho simultâneo entre diferentes
profissionais.
“Com o BIM, na etapa de pré‐construção, é possível fazer a simulação do
projeto e estimar o seu custo a fim de que o cliente possa visualizar e
fazer possíveis interferências sem que haja grandes perdas.”
(DELATORRE,2012)
Outro ponto que favorece o uso dessa tecnologia é o melhor entendimento e visualização do
projeto, evitando falhas de informação, melhorando a qualidade do produto final e também
evitando mudanças no projeto na fase de execução (Delatorre, 2012). O que facilita a
modificação durante a fase de criação do projeto é justamente a ligação entre as áreas
responsáveis. Por exemplo, ao modificar o tamanho de um determinado cômodo da edificação,
essa mudança já é feita na parte orçamentária do projeto, sem grandes dificuldades. Além disso,
os elementos de um projeto com uso da tecnologia BIM já possui sua função, como é o caso do
elemento “parede”, que possui a função de se estender da fundação até o primeiro nível da
edificação, por exemplo. Delatorre (2012) ainda fala de outras funções da tecnologia BIM :
 Planejamento e cronograma: permite planejar a sequência de execução e logística da
obra, bem como estabelecimento de datas;
 Logística de canteiro: auxilia na implantação das instalações permanentes e temporárias
na fase de construção, a partir de dados espaciais do local;
 Pré‐fabricação: a partir da informação digitalizada é possível facilitar a pré‐fabricação de
materiais de construção a fim de minimizar desperdícios;
 Gestão das instalações: A tecnologia BIM tem a capacidade de armazenar a vida útil da
estrutura e equipamentos da construção, auxiliando ao proprietário o momento em que
se deve fazer a manutenção.
Existem alguns softwares no mercado que utilizam o BIM: Autodesk Revit, Bentley Systems,
Autodesk Navisworks e Bentley ProjectWise. Nessa pesquisa optou‐se pela utilização de software
Revit Architecture, que segundo Eastman, 2014, é o mais conhecido e atual líder de mercado
para o uso do BIM em projetos de arquitetura.
Os softwares utilizados, a exemplo do REVIT da empresa autodesk, inserido no Brasil em
2002, propõem‐se a representar os elementos construtivos utilizando objetos compostos, cuja
representação geométrica é associada a um comportamento específico (LEE et al., 2006). Cada
elemento construtivo tem características e representações próprias, e o CAD considera essas

distinções na representação, melhorando a qualidade da informação e facilitando a geração dos
desenhos.
Uma das importantes ferramentas disponibilizadas pelo Revit é o CAD4D, que se refere a
modelos 3D que também contém associações temporais. Essas ferramentas permite planejar
visualmente e comunicar atividades no contexto do espaço e do tempo (EASTMAN, 2014).
Observou‐se que essa ferramenta é bastante utilizada no planejamento de obras. Segundo
Ferreira (2012), a partir do desenvolvimento de projetos 4D é possível simular a sequência
construtiva, e com isso visualizar de forma mais eficiente o desenvolvimento da obra ao longo do
tempo detectando interferências e falhas de projeto ou de planejamento.
Segundo ESTEMAN (2014) esta ferramenta foi usada com finalidade de gerenciamento da
construção nos canteiros de obras e para a coordenação de montagem de equipamentos em
empreendimentos da General Motors.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
No que diz respeito à metodologia, inicialmente fez‐se uma pesquisa bibliográfica sobre os
tipos existentes de arquitetura flexível, e as suas características, principalmente no que diz
respeito a sistemas construtivos e processos de projetação; Foram analisadas algumas das
ferramentas disponibilizadas pela tecnologia BIM a partir de trabalhos publicados sobre esta
tecnologia, e de projetos desenvolvidos nessa plataforma; Caracterizaram‐se então as
ferramentas consideradas mais vantajosas na consecução dos objetos da pesquisa.
Posteriormente definiu‐se e caracterizou‐se um tipo de arquitetura flexível dentre as estudadas,
para a aplicação dessas ferramentas.
Definido o tipo de arquitetura que seria estudado mais a fundo estabeleceu‐se um tipo de
edificação com um programa relativamente simples (já que o foco não é o projeto e sim a
aplicação da tecnologia) para que este fosse modelado no software Revit Architecture da
AutoDesk. Finamente modelou‐se o edifício dentro dos objetivos de flexibilidade definidos,
aplicando as ferramentas consideradas mais pertinentes à obtenção do resultado podendo assim
ser e verificada a contribuição da ferramenta no processo de projetação.

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo da pesquisa bibliográfica, observou‐se que a questão da flexibilidade está sempre
ligada a dimensão temporal, seja ela para responder a necessidades de deslocamento,
adaptação, interação, ou transformação. Essa característica geral necessita de projetos
arquitetônicos não estáticos, o que poderíamos chamar de abertos ou não acabados. Mas essa

ideia de projeto aberto ou não acabado termina por conduzir a um produto final que foge ao
controle do planejador, assumindo‐se o risco de transformações futuras indevidas, que
desqualifiquem o ambiente construído ao invés de qualificar. Assim, percebe‐se a importância de
trabalhar a dimensão temporal na produção do projeto de arquitetura flexível. Na pesquisa
podem‐se verificar vários exemplos de projetos de arquitetura que previam modificações no
objeto construído: Ampliações futuras coordenadas; movimentação de suas partes para se
alcançarem novos objetivos de uso, ou para responder melhor ao ambiente natural; projetos que
previam a locomoção de estruturas inteiras de um lugar para o outro. Nesses casos a dimensão
temporal sempre é considerada de algum modo no projeto.
Dessa forma a pesquisa sobre a tecnologia BIM, teve um olhar voltado principalmente para
ferramentas que contribuíssem com a adoção da dimensão temporal no projeto arquitetônico.
Chegou‐se então a ferramenta 4D. Observou‐se que essa ferramenta é bastante utilizada no
planejamento de obras. Segundo ESTEMAN (2014) esta ferramenta foi usada com finalidade de
gerenciamento da construção nos canteiros de obras e para a coordenação de montagem de
equipamentos em empreendimentos da General Motors e outras empresas.
Segundo Ferreira (2012), a partir do desenvolvimento de projetos 4D é possível simular a
sequência construtiva, e com isso visualizar de forma mais eficiente o desenvolvimento da obra
ao longo do tempo detectando interferências e falhas de projeto ou de planejamento. É uma
simulação da construção, tanto nos aspectos físicos, demonstrando por meio de imagens da
obra, a sua evolução com o passar do tempo, como nos aspectos quantitativos, ou seja a cada
fase novas tabelas de quantificação são geradas.

Modelagem de edificação flexível e análise das ferramentas adotadas
Definiu‐se então que seria modelado um edifício comercial, com um programa flexível, cujo
número de salas seria ampliados a cada ano até que se chegasse num resultado final definido
pelo suposto cliente. Utilizou‐se para isso o software Revit Architecture. Nessa plataforma,
identifico‐se a tecnologia 4D, na ferramenta "Fases".
Foram definidas as etapas do projeto e descrito o programa de uso:
 Fase0 ‐ terreno;
 Fase1‐ galeria com 3 salas;
 Fase2 ‐ Ampliação 01‐galeria com 6 salas;
 Fase3‐ Ampliação 02 ‐ galeria com 12 salas;
 Fase4‐ Ampliação 03 ‐ criação de mais duas salas no pavimento superior; criação no térreo
de área de convivência e plantio de árvores.

Definidas as etapas e seus conteúdos, é hora de informá‐los ao Programa de modelagem. Isso
é feito na ferramenta fases: Abre‐se uma janela onde esses dados são informados, a partir daí
vincula‐se cada objeto criado ‐ paredes, portas, janelas, pisos etc., a uma fase determinada.
(figura 03).

Figura 02 ‐ Janela de fases no REVIT

Figura 03 ‐ Diferentes vistas dos objetos em fases diferentes do projeto

Na figura 04 pode‐se visualizar a modelagem do objeto em 3D de acordo com cada fase
estabelecida.
Com a modelagem percebeu‐se a aplicação da ferramenta fases, não só para o planejamento de
uma construção, finalidade primeira para qual essa ferramenta foi desenvolvida, mas também
para essa forma de se projetar edifícios onde o fator temporalidade passa a ser adotado. O uso
dessa ferramenta nesta situação, não contribui apenas com a visualização e organização de
desenhos, mas, muito mais que isso, atua dentre outras coisas nas análises quantitativas e
qualitativas da edificação ainda no anteprojeto como foi o caso dessa modelagem. A cada fase do
projeto, não só temos o controlo físico da obra a partir de desenhos bi e tridimensionais, mais
também a o controle do quantitativo dos materiais utilizados em cada fase, a partir da geração
de tabelas com esses dados.

Figura 04 ‐Vista do objeto nas diferentes fases estabelecidas.
Percebe‐se que além da ferramenta ter sido criada para o gerenciamento de obras, como já foi
dito anteriormente, foi pensada para viabilizar projetos de reforma, já que nela são
disponibilizadas formas diferentes de visualização dos elementos demolidos e construídos, de
acordo com as normas de representação técnica. È a temporalidade utilizada em outro contexto.
Assim como FERREIA, MATOS E GARCIA (2012) colocaram como necessário a adoção de
ferramentas referentes a elementos móveis no Navisworks, sugere‐se a importância dessa
ferramenta também no Revit Architecture, evitando‐se da mesma forma que objetos que com o
tempo tenham necessidade apenas de mudar de lugar, (não demolidos), tenham que ser
construídos em locais diferentes em cada fase. Essa observação se deu quando na modelagem do
edifico comercial, tentou‐se transplantar virtualmente uma arvóre de um lugar para o outro, na

mudança de uma fase para outra, e não havia ferramenta para isso. Então foi necessário, não
apenas mover, mais desvincular daquela fase a árvore existente (derrubar) e construir (plantar)
uma nova na nova localização.
Todo esse processo de simulação virtual é muito rico em informações, principalmente quando é
prevista a dimensão temporal. Simulação é mesmo o ponto forte da tecnologia BIM.
5 CONSIDERAÇÕS FINAIS
Tanto a tecnologia bim quanto a temática da flexibilidade adotada em projetos, abrem caminhos
para novas formas de se conceber edificações. Os materiais novos, sistemas construtivos
inovadores, sustentabilidade, são temas transversais, mas a todo tempo relacionado com essas
duas questões da pesquisa. O trabalho desenvolvido tratou de assuntos diversos, atuais, que
trouxeram varias possibilidades de pesquisa, e muita necessidade de se conhecer mais sobre as
principais temáticas levantadas: a tecnologia bim e suas varias aplicações na área da construção
civil, seja na fase de projeto, de implementação da obra, ou em fase posterior considerando, por
exemplo, a adoção da dimensão temporal no projeto de edificações. A possibilidade de trabalhar
com a quarta dimensão ‐ o tempo, no desenvolvimento de projetos responde a uma serie de
necessidades na questão da flexibilidade dos espaços, abre‐se um caminho para que sejam
pesquisadas as implicações da tecnologia bim nos demais tipos de arquiteturas flexíveis
identificados, e com isso o desenvolvimento de novas ferramentas aplicadas a este fim.
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RESUMO
O trabalho apresentado tem como objetivo propor a
utilização de mecanismos de drenagem a partir da
análise dos efeitos da expansão urbana na parte alta da
cidade de Maceió‐AL. Essa região possui como principal
característica ambiental, o fato de se localizar em área
de bacia endorréica. Serão analisados os efeitos gerados
pela expansão sem planejamento urbano, com a
implantação de novos conjuntos habitacionais,
aumentando significativamente a impermeabilidade do
solo. Essa impermeabilização propicia o surgimento de
freqüentes alagamentos e enchentes na região, que
atualmente é considerada o principal vetor de expansão

da cidade de Maceió. Com o objetivo de melhorar as
condições ambientais e elevar a qualidade de vida da
população, serão demonstrados sistemas de drenagem
urbana que auxiliarão na percolação das águas pluviais,
unindo a função de escoamento à função estética. Os
instrumentos metodológicos utilizados foram: pesquisa
de campo para coleta de dados objetivando identificar
os principais problemas e desafios que servirão como
justificativa para utilização dos mecanismos de
drenagem na área determinada; pesquisa bibliográfica e
documental e base cartográfica.

PALAVRAS‐CHAVE: bacia endorreica, drenagem urbana, qualidade de vida, espaços livres, expansão urbana.

URBAN EXPANSION IN AREA BOWL ENDOREIC: USE OF MECHANISMS OF DRAINAGE AS
SOLUTION FOR THE REGION FLOODWATERS, MACEIO‐AL.
ABSTRACT
The presented work aims to propose the use of
mechanisms drainage from the analysis of the effects of
urban expansion in the high part of the city of Maceio‐
AL. This region has the main environmental feature, the
fact that it is located in an area of endorheic basin. The
effects generated by the expansion without urban
planning, with the deployment of new housing
developments will be analyzed, significantly increasing
the impermeability of the soil. This provides
waterproofing the emergence of frequent flooding and
flooding in the region, which is currently considered the

main vector of expansion of the city of Maceio. Aiming
to improve environmental conditions and raise the
quality of life of urban drainage systems that assist in
the percolation of rainwater, joining the flow function to
aesthetic function will be demonstrated. The
methodological tools used were: field research to collect
data aimed to identify the main problems and
challenges that will serve as a justification for the use of
drainage mechanisms in certain area; bibliographical
and documentary and cartographic research base.

KEY‐WORDS: endorheic basin, urban drainage, quality of life, open space, urban sprawl.

EXPANSÃO URBANA EM ÁREA DE BACIA ENDORRÉICA: UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE
DRENAGEM COMO SOLUÇÃO PARA OS ALAGAMENTOS DA REGIÃO, MACEIÓ‐AL.

INTRODUÇÃO
O processo de expansão do tecido urbano da capital alagoana, caracterizado pela
segregação sócio‐espacial, gerou desamparo e escassez de infraestrutura em áreas mais
afastadas do centro da cidade, como é o caso dos tabuleiros da cidade de Maceió.
Consequentemente ocasionou inúmeros problemas e carências, dentre eles, ausência de:
sistema de esgoto e drenagem eficaz; respeito para com as dimensões mínimas de passeio e
travessia; moradias regulares; iluminação pública; ocupação de vazios urbanos; melhoria na
malha viária urbana; entre outros.
Por se tratar de um vetor de crescimento, onde o adensamento construtivo se torna cada
vez maior, é notável que o Plano Diretor da cidade de Maceió, não considera as peculiaridades
ambientais e restrições ao uso e ocupação do solo, visto que, essa expansão acarretou em graves
conseqüências, como os frequentes alagamentos que afetam a vida da população residente.
Através do conhecimento da local em estudo, com uma síntese de suas dinâmicas, paisagens,
organização espacial, estrutura social, carências, problemas e potencialidades, é possível
compreender suas necessidades e consequentemente realizar as propostas de melhoria para o
espaço urbano.
A pesquisa tem por objetivo diagnosticar a área de bacia endorreica, caracterizando seus
aspectos físicos, ambientais e paisagísticos que suscitem na proposta de implantação dos
mecanismos de drenagem urbana adequado para região, proporcionando o aumento da
permeabilidade do solo e consequentemente, a diminuição das enchentes.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para obtenção dos resultados, foi realizado um estudo preliminar da parte alta da cidade
de Maceió, área de bacia endorréica, situado às margens da BR‐104 e BR‐316. Através de visitas
in loco, foram identificadas e analisadas o espaço urbano, localização geográfica e sua conexão
com o entorno, necessidades, potencialidades e por fim, espaços passíveis de implantação dos
mecanismos de drenagem propostos. Posteriormente, foi analisado o processo de expansão da
do vetor norte da cidade e realizado um levantamento de dados relacionados à infraestrutura da
região a fim de gerar subsídios para caracterização da área em estudo. Além disso, utilizamos o
Google Street View, possibilitando a visualização de trechos específicos em formato 3D,
atualizando assim, bases cartográficas anteriormente fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Maceió. Por fim, todos os dados foram tratados, organizados e sintetizados, caracterizando assim
a área, efetivando a realização do estudo através das propostas de implantação do sistema de
drenagem.

RESULTADO E DISCUSSÃO
O recorte que será estudado está localizado nos tabuleiros da cidade de Maceió, sentido
norte, e no fundo de uma grande Bacia Endorréica. É considerada uma região periférica onde,
desde a década de 50, vêm apresentando uma expansão urbana, sendo considerada pelo Plano
Diretor de Maceió (2005), uma Zona de Crescimento Urbano, principalmente pelo fato de possuir
importantes eixos viários estruturantes da cidade, a BR‐316 e a BR‐104. É importante ressaltar a
importância da BR‐104 (1970) no desenvolvimento da cidade, pois foi através dela e
posteriormente da BR‐316 ‐ Avenida Menino Marcelo (Via expressa), em 1980, que se formou
essa nova região. Essas duas vias serviram como eixo estruturador por onde a expansão foi
acontecendo, se tornando o grande vetor de ampliação do bairro. Os terrenos localizados à suas
margens foram os primeiros a serem ocupados.
Quanto a sua localização morfológica (figura 1), Maceió está situada sobre terrenos
sedimentares: o planalto que corresponde à formação Barreiras (última deposição da Bacia
Sedimentar Alagoas) e as planícies litorâneas e lagunas. As grotas e encostas da cidade de Maceió
conferem singularidade à paisagem, tendo um importante papel ambiental para manutenção do
equilíbrio ecológico e sustentável, pois formam um conjunto de calhas de drenagem natural em
demanda aos rios e riachos que deságuam na lagoa ou no mar. Neste trabalho, nos deteremos a
área dos tabuleiros, eixo de expansão norte da cidade.
ÁREA EM ESTUDO

Figura 1 –Geomorfologia da cidade de Maceió. Fonte: UFAL/FAU/PU1 ‐ Faria, Cavalcanti, Zacarias
(2006)

A parte alta da cidade faz limite com o município de Rio Largo e com a área rural do
município de Maceió. Possui uma grande extensão, abrangendo os bairros: Tabuleiros dos
Martins, Cidade Universitária, Salvador Lyra, Benedito Bentes, Clima Bom e Eustáquio Gomes.
Seu relevo é suavemente ondulado, constituindo‐se por uma característica ambiental de extrema
relevância: estar inserido em uma grande bacia endorréica, responsável pela recarga dos
aquíferos da região. A área de bacia endorréica está localizado no tabuleiro norte da cidade de
Maceió, e em suas proximidades imediatas, encontram‐se os três principais mananciais de

superfície do abastecimento de água potável da cidade, os riachos Catolé‐Aviação e o rio Pratagy,
além de aqüíferos subterrâneos com excelente qualidade de suas águas, como vemos na figura 2:

Figura 2 ‐ Delimitação da Bacia endorreica, localização das lagoas de drenagem e dos mananciais.
Fonte: CARVALHO, CALVACANTI e SILVA, 2010.
As depressões existentes na área de bacia endorréica, direcionam os caminhos a serem
percorridos pelas águas pluviais, que irão se encontrar no fundo da bacia endorréica, onde ocorre
a filtragem e a recarga dos aquíferos.
É característica da cidade, a concentração de chuvas em determinados meses do ano
(período entre maio e julho), chegando a atingir médias mensais em apenas um dia de chuva
prolongada. Esse fator agrava a situação da parte alta da cidade, visto que alaga rapidamente e
não possui áreas permeáveis para escoamento das águas pluviais (figura 3).

Figura 3 – Alagamento ocorrido em 2009, na Universidade Federal de Alagoas, localizada
em área de bacia endorréica. FONTE: gazetaweb.globo.com
Porém, essas inundações são explicadas pelo descontrolado processo de urbanização que
a cidade de Maceió passou, especialmente a partir da década de 70, com a implantação de novos
loteamentos e conjuntos habitacionais destinados a população de baixa. Na figura 4, vemos o

acelerado processo em expansão. Em vermelho, a abrangência da bacia endorreica; Em ocre, o
aumento da densidade construída.

Figura 4 – Processo de expansão em área de bacia endorréica.
FONTE: CARVALHO, CALVACANTI e SILVA, 2010.
Para implantação dessas novas edificações, não foi considerada a peculiaridade ambiental
da região, aumentando ao longo dos anos a impermeabilização do solo, já que muitas edificações
além de não respeitarem o caminho das águas, também não respeitam o plano diretor que limita
a área construída por lote, pois foi verificado, que muitas construções ocupam 100% do mesmo.
A tendência da região é de se adensar cada vez mais, principalmente através de parcelamentos
voltados a uma população de baixo poder aquisitivo, tendo como conseqüência o agravamento
dos alagamentos ocorridos na região.
Portanto, a proposta de implantação de mecanismos de drenagem tem por finalidade
aumentar a percolação das águas pluviais e proporcionar benefícios ambientais para uma área
que atualmente se encontra degradada, além de proporcionar aos moradores da região um
ambiente aprazível, aumentando significativamente a qualidade de vida da população. Sabemos
que no campo da drenagem, a situação foi agravada a partir crescimento urbano desordenado.
Todo plano urbanístico de expansão deve conter um plano de drenagem urbana, visando
delimitar as áreas mais baixas potencialmente inundáveis a fim de diagnosticar a viabilidade ou
não da ocupação destas áreas. Segundo o IBGE, nos anos 60, o Brasil ainda era um país agrícola,
com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. Em 1980, 67,6% do total da população já vivia
em cidades. Entre 1991 e 1996, houve um acréscimo de 12,1 milhões de habitantes urbanos, o
que se reflete na elevada taxa de urbanização (78,4%).
Esses alagamentos geram inúmeros prejuízos para a população, pois reduzem a qualidade
de vida e, afetam diretamente o meio urbano e suas edificações. Os mecanismos existentes e
eficientes, com utilização paisagística no meio urbano, e empregados para amenizar os
problemas ocasionados pelo déficit no sistema de drenagem, são: jardins de chuva, canteiro
pluvial, lagoas pluvial (bacias de retenção e detenção), biovaletas, tetos verdes e grades verdes.
Com a utilização de algum desses sistemas ‐ ressaltando que todos são extremamente
relevantes, sendo utilizado o que mais se adequar a concepção paisagística e as características da
região ‐ se pretende elevar o nível de saúde da população moradora, gerando maior expectativa
de vida e consequentemente, melhoria no meio urbano.

Assim, dentre todos, iremos abordar dois mecanismos que auxiliam e minimizam os
impactos das águas pluviais, aumentando seu escoamento através do solo: as Lagoas de
Retenção, Detenção e os Jardins de chuva. Além de conceituá‐los e diferenciá‐los, veremos como
eles podem ser utilizados no meio urbano de forma que se camuflem a paisagem, evitando a
rejeição da população a partir da sua utilização paisagística e funcional.
As lagoas de retenção e detenção podem desempenhar diversas funções. São elementos
determinantes no desenho do espaço público, criando uma nova paisagem urbana, pois valoriza
o projeto paisagístico através da utilização da água, potencializando seu embelezamento. Elas,
em sua maioria, são projetadas para reter o excedente das águas de chuva, nas épocas de altos
índices pluviométrico, evitando alagamentos na região. Na cidade de Maceió, esses índices
pluviométricos mais elevados se dão nos meses entre maio e julho, onde é possível constatar que
em poucos minutos de chuva, a área de bacia endorréica alaga‐se rapidamente, gerando
inúmeros transtornos e perigos a população. Faz‐se necessária a utilização de algum mecanismo
de drenagem, que possibilite o aumento da área permeável e consequentemente, o escoamento
das águas pluviais.
Apesar de possuírem objetivos parecidos, as lagoas de retenção e detenção possuem
características diferenciadas. Nas lagoas de retenção, o reservatório é molhado, pois está
permanentemente preenchido com água. Além de auxiliar no controle das inundações, é
eficiente na melhoria das águas pluviais, pois dentre todos os mecanismos de drenagem, esse é o
possui maior eficiência na remoção dos poluentes, podendo ser utilizada também para irrigação
de onde está locada. Os sedimentos acumulados devem ser retirados periodicamente, devendo
ter manutenção completa anual, para que sua água possa ser reutilizada. Podem ser utilizada
para lazer, como os “pedalinhos”, por exemplo, já que possuem água permanentemente, como
mostra a figura 5:

Figura 5 –Exemplo de utilização dos reservatórios de retenção: paisagístico. FONTE:
http://www.panoramio.com
Os reservatórios de detenção são estruturas utilizadas para acumulação temporária das
águas pluviais ‐ característica principal que o difere dos reservatórios de retenção ‐ contribuindo
significativamente para redução das inundações urbanas. Além de reduzir essas inundações, elas
podem também captar sedimentos e detritos, podendo recuperar a qualidade das águas dos
córregos e rios. São multifuncionais, pois agregam drenagem a áreas verdes e de lazer,

valorizando a paisagem urbana e introduzindo a utilização da água na composição dessa
paisagem. Trata‐se de um reservatório seco, com armazenamento de curto prazo, onde é
primordial adicionar a função de lazer, pois auxilia na aceitação da implantação por parte da
população, especialmente na área em estudo, onde um dos principais divertimentos dos
moradores são os campos de pelada (Figura 6).

Figura 6 – Bacia de detenção atribuindo função de lazer, na Praça Júlio Andreatta, em Porto
Alegre/RS. FONTE: http://www.panoramio.com
Os jardins de chuva são considerados mecanismos eficientes para drenagem urbana,
amenizando enchentes e alagamentos. Na cidade, além de simples, são sustentáveis e
largamente utilizados no paisagismo, tornando o espaço muito mais aprazível. Os jardins de
chuva são depressões topográficas que recebem água pluvial. O solo, especialmente se for
adicionado com composto, age como uma esponja que suga a água enquanto microrganismos e
bactérias no solo removem poluentes. Adicionando plantas aumenta a evapotranspiração e
remoção dos poluentes. As condições geotécnicas determinarão se a água poderia ser infiltrada
ou transbordada durante o pico do fluxo. (MATOS et al., 2007)
São adequados para edificações, calçadas, praças, parques, e aliados a “biovaletas” fazem
um eficiente sistema de drenagem, pois além de ambientalmente corretos, são esteticamente
adequados ao desenho do paisagismo, transformando uma simples estrutura de drenagem em
algo bonito e funcional.
Os jardins de chuvas também podem ser utilizados como Sistema de Biorretenção,
quando utilizada à atividade biológica de plantas e microorganismos para remover os poluentes
das águas pluviais, além de contribuir para a infiltração e retenção dos volumes de água
precipitados. São estruturas com rasas depressões de terra, que recebem águas do escoamento
superficial, em um terreno com solo permeável, plantas ou árvores e coberto por uma delgada
capa de acolchoado orgânico (cobertura colocada no solo, que causa o abafamento abaixo dela).
Os fluxos de água se acumulam nas depressões formando pequenas poças, e gradualmente a
água é infiltrada no solo, evitando assim, seu transbordamento.
Os poluentes das águas pluviais são removidos por absorção, filtração, volatilização, troca
de íons e decomposição. A água limpa pode ser infiltrada no terreno para recarga de aquífero ou
coletada em um dreno e descarregada no sistema de microdrenagem. Se o volume de águas
pluviais excederem a capacidade para a qual a estrutura foi projetada, o fluxo excedente é
desviado da área e encaminhado diretamente para o sistema de drenagem.

CONCLUSÃO
A cidade é um organismo, formada e organizada a partir de ações e reações culturais,
sociais, econômicas, estruturando assim o espaço e construindo‐a fisicamente. Os desafios e as
oportunidades de transformação e melhoria das condições urbanas se aplicam à realidade da
área em estudo que possui especificidades devido a suas características ambientais distintas,
dentre elas o principal fator ambiental: estar localizada ao fundo de uma bacia endorréica.
Tais características foram identificadas a partir do diagnóstico realizado no presente
trabalho, tendo como enfoque a área de bacia endorreica, localizada nos tabuleiros da cidade de
Maceió. Foram analisados os aspectos físicos, ambientais e paisagísticos, identificando o
problema da expansão urbana, e propondo como solução para os alagamentos, a implantação de
mecanismos de drenagem urbana, utilizados mundialmente.
Apesar das carências e problemas existentes, ao analisar a configuração atual da área
percebemos diversas potencialidades, dentre elas o uso da área como Zona de Expansão, já
prevista no mapa de zonas da cidade de Maceió. Essa expansão já vem ocorrendo nos últimos
anos, principalmente no que diz respeito a loteamentos e condomínios (com qualidades
ambientais muito superiores aos do próprio bairro). Essa expansão para área alta da cidade
aumenta a densidade construtiva da região, que deve estar preparada para suprir a necessidade
da localidade e da crescente população, principalmente em relação à infraestrutura. Os espaços
livres existentes nos interstícios da região são propícios para implantação de lagoas de detenção,
retenção e jardins de chuva, associados à instalação de equipamentos de cultura e lazer, ou
criação de áreas verdes, o que agregaria também, função social a área. Esses mecanismos, além
de unir natureza ao ambiente urbano, possuem enorme potencial estético, que, aliados a sua
funcionalidade, embelezam paisagisticamente qualquer projeto.
Portanto, a realização do levantamento de dados foi de extrema importância, pois só a
partir de um diagnóstico da área em estudo, é possível realizar projetos de drenagem e
intervenção urbanística adequada às características peculiares e ecológicas da região.
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RESUMO
A preservação de Arquitetura Moderna no Brasil foi
negligenciada por muitas décadas pelo IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
promovendo hoje o reconhecimento dos órgãos
gestores da práxis preservacionista. Em Maceió,
diferentemente, o órgão gestor da política de
preservação elegeu exemplares de reconhecida
imagética modernista como UEPs (Unidades Especiais de
Preservação) e os tem protegido de descaracterizações
parciais. Para entender a tônica discursiva das escolhas,
almeja‐se refletir sobre a relevância dessas no âmbito
do “direito à memória” da arquitetura modernista
alagoana e maceioense. Conduzindo essa normatização
preservacionista, que gera proteção, mas não
corresponde ao tombamento, a equipe técnica do órgão
gestor municipal ainda precisa obter mais informações

sobre os projetos originais e as peculiaridades físicas dos
exemplares. Aplica‐se assim a revisão da ação de
categorização em UEPs dos exemplares de concepção
modernista e a análise dos seus valores arquitetônicos e
patrimoniais. Ainda em resultados parciais, considera‐se
importante a ação do órgão gestor da preservação
arquitetônica em Maceió visto que atualmente não se
tem uma atitude semelhante ampliando esse âmbito de
proteção. O produto resultante desta pesquisa será
subsidiário à gestão municipal, consistindo em
informações sistematizadas em fichas inventariais para a
consulta. Além da adaptação em maquetes eletrônicas e
demais desenhos divulgados no Portal de Arquitetura
Alagoana mantido no Grupo de Pesquisa em
Representação
do
Lugar.

PALAVRAS‐CHAVE: Arquitetura modernista, preservação patrimonial urbana, UEPs, Maceió.

REVIEW AND ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND EQUITY SECURITIES IN EXEMPLARY
MODERNIST PROTECTED BY THE DIRECTOR OF PLAN MACEIÓ.
Preservation of Modern Architecture in Brazil has been
neglected for many decades by IPHAN (Institute of
National Historical and Artistic Heritage), today
promoting recognition of the governing bodies of the
preservationist praxis. In Maceio, unlike the managing
agency of the elected political preservation copies of
modernist imagery recognized as UEPs (Special Units of
Conservation) and has secured partial ‐characterization.
To understand the discursive tone of choices, aims to
reflect on the relevance of these under the “right to
memory" of Alagoas and maceioense modernist
architecture. Leading this preservationist norms, which
generates protection, but does not match tipping the
crew of the municipal administrative agency still needs

more information about the original and copies of the
physical peculiarities. Then applied to the review of the
action of categorization as UEPs copies of modernist
design and analysis of its architectural and heritage
values. Still in partial results, it is considered important
to the action of the managing body of architectural
preservation in Maceio seen that currently do not have
a similar attitude that expanding the scope of
protection. The product resulting from this research will
be alternative to municipal management, consisting of
systematic information in inventory records for the
query. Besides the adaptation on electronic models and
other designs disclosed in Portal Architecture Alagoana
kept in the Research in Representações do Lugar Group.

KEY‐WORDS: Modernist architecture, urban heritage preservation, UEPs, Maceio.

REVISÃO E ANÁLISE DE VALORES ARQUITETÔNICOS E PATRIMONIAIS EM EXEMPLARES
MODERNISTAS PROTEGIDOS PELO PLANO DIRETOR DE MACEIÓ.
INTRODUÇÃO
Instituído na França, ao final do século XVIII, a prática de preservação do patrimônio
histórico surge a partir da Revolução Francesa e posteriormente teve influência em outros países.
No Brasil, somente no século XX venho ter efetivação a política de preservação e foram os
intelectuais do movimento moderno, como Mário de Andrade os responsáveis pela consolidação
de um órgão competente regulamentando a preservação do patrimônio histórico do país criando
o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1937. Contudo, protegiam‐se
inicialmente os monumentos históricos brasileiros com ascendência portuguesa por decorrerem
do período colonial (sécs. XVII, XVIII), enquanto as obras posteriores ao século XX eram
consideradas indignas de serem preservadas. Só a partir das décadas de 1970 e 1980 se iniciam
ações de preservação de algumas edificações ecléticas (antes consideradas espúrias) e também
modernistas.
Em relação à práxis da preservação da arquitetura moderna no Brasil, assim afirma
Sant’Anna (1997): “até a década de 1970, apenas foram tombados exemplares nos grandes
centros do país que representassem os feitos do Estado, como por exemplo, o prédio do MEC, no
Rio de Janeiro”. Este pensamento preservacionista em que primavam pelo valor da arquitetura
colonial em detrimento da arquitetura construída posterior ao século XIX, teve em Maceió uma
representatividade comprovada quando se constata que dos mais de 30 bens tombados pelo
estado existe apenas um exemplar modernista: ‐ o Palácio do Trabalhador, tombado em 1998,
sob DECRETO nº 37.934. Contudo, a análise ao decreto feita por (AMARAL, 2009, p. 64), deixa
claro que a aplicação do Ato de Tombamento se deu pela atuação do Sindicato dos
Trabalhadores na década de 1990 e não pelo perfil estilístico: “Este tombamento em particular
configura um passo importante de exceção na política preservacionista do estado [...] o edifício
tem significativa representatividade para a história da luta sindical em Alagoas”.
Em âmbito municipal, diferentemente do estado, criou na atuação preservacionista em
2005, conforme Lei Municipal nº 5.486, a partir da elaboração do Plano Diretor de Maceió, as
Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que incluíram 56 exemplares arquitetônicos
considerados relevantes para a cidade, constando dentre estes 15 exemplares com repertório
modernista. Essa ação assumida pelo município é considerada um grande passo na preservação
da arquitetura modernista alagoana à salvaguarda desse patrimônio.
Assim objetivou‐se refletir sobre a visão preservacionista da instância municipal em
Maceió na inclusão de exemplares modernistas no elenco das UEPs no Plano Diretor do
município, analisando os valores arquitetônicos individualizados e a representatividade
patrimonial dos exemplares no contexto urbano local e na ‘abertura’ da política institucional. O
trabalho discute, então: a importância dessa ação para o reconhecimento/afirmação do valor
patrimonial da Arquitetura Modernista em Maceió frente ao contexto histórico institucional do
passado e atual; na análise das características arquitetônicas / tipológicas de cada unidade
integrante do elenco ‘modernista’ das UEPs‐Maceió; e na formalização da análise em molde
inventarial para ampliação da base de dados em vigência na práxis gestora do órgão institucional
e para a veiculação pelo Portal de Arquitetura Alagoana.

MATERIAIS E METÓDOS
O procedimento para a realização da pesquisa fundamentou‐se em:
‐Levantamento bibliográfico: A fim de obter informações sobre o processo de institucionalização
da Preservação do Patrimônio Histórico no Brasil e a sua gestão no âmbito dos municípios,
particularizando Maceió, iniciou‐se levantamento bibliográfico de como se deu o processo de
difusão das ideias e conceitos formuladores da “atitude modernista” na produção arquitetônica
brasileira, e por extensão alagoana. Paralelo às consultas foi produzido o fichamento das leituras
realizadas, dos seguintes títulos e temáticas abordadas.
‐ Levantamento fotográfico e visitas in loco: Foram identificados os exemplares modernistas sob
estas tipologias que contam entre as 56 UEPs e para tanto foram realizadas visitas para a
efetivação do registro fotográfico e a análise física.
‐ Levantamento dos projetos originais dos exemplares: Foi realizada a busca dos projetos
originais no órgão da Prefeitura Municipal de Maceió, na Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano (SEMPLA), na Secretaria de Infraestrutura da UFAL (SINFRA), em arquivos contido a partir
de fontes bibliográficas (o livro Arquitetura Moderna: a atitude alagoana) e acervo gráfico de
plantas de Trabalho Final de Graduação, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de Alagoas. Contudo, de forma parcial, ainda não foi obtido o número total de projetos
correspondente aos 15 exemplares modernistas.
‐ Averiguação entre as características modernistas da concepção inicial do projeto e as
apresentadas atualmente: A partir de visitas in loco, base teórica e reuniões com a orientadora
do projeto e a pesquisadora Rafaela Carvalho, foi possível um entendimento claro sobre as
características que se englobam no repertório da arquitetura moderna pontuando‐as nos
exemplares modernistas que se incluem como UEPs em Maceió, passando a ser perceptível as
alterações que ocorreram até o presente momento.
‐ Preenchimento das fichas: Embora iniciada a averiguação entre as características modernistas
iniciais e atualmente dos exemplares, o preenchimento das fichas apresenta‐se em fase
preliminar e serão entregues junto ao produto final desta pesquisa junto à um parecer sobre o
grau de importância da ação preservacionista da SEMPLA para com os exemplares modernistas
eleitos nas UEPs analisados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A história do surgimento da práxis preservacionista surgida na França no século XVIII, foi
implementada efetivamente ao Brasil a partir do século XX, com a instituição do SPHAN (Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), primeiro órgão nacional de preservação do
patrimônio, depois instituído IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Contudo, este órgão somente se voltaria para acolher expressões arquitetônicas modernistas, de
acordo como que afirma Márcia Sant’anna (1997) a partir das décadas de 1970/1980, quando
começam as discussões no sentido de ampliar a noção de patrimônio histórico‐cultural e, assim,
veio a se iniciar a preservação de algumas edificações modernistas.
No estado de Alagoas a estrutura de apoio à conduta preservacionista se daria a partir do
Conselho Estadual de Cultura, que também não considerou à priori a arquitetura modernista
como relevante para o acervo de tombamento do estado, e assim se mantêm, na medida em que

assim se interpreta por contar até hoje apenas com um exemplar protegido ‐ o prédio do Palácio
do Trabalhador. O Conselho é um órgão resultante da Lei nº. 4802, de 03 de julho de 1986 e é
vinculado administrativa e financeiramente à Secretaria de Estado da Cultura – SECULT e sua
Diretoria do Pro‐Memória, à qual encaminha os dossiês e pedidos de tombamento. A SECULT foi
criada pela LEI Nº 4592, de 13 de dezembro de 1984 para planejar, coordenar, executar e
controlar a política de cultura do Poder Executivo. A SECULT conta com uma estrutura básica
constituída por setores que gerem o exercício de preservação cultural em várias dimensões. No
âmbito do patrimônio material e imaterial, é a diretoria do Pró‐Memória, o órgão executor de
ações técnicas e encaminhador ao Conselho para as deliberações de proteção preservacionista.
Atribui‐se então ao Conselho a presente circunstância de segregação da arquitetura
modernista nos Tombamentos já homologados, pois de acordo com o artigo 3º, inciso V do
DECRETO Nº 3.711, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007, compete ao mesmo:
V – Examinar e oferecer parecer conclusivo sobre o processo de tombamento de bens no
Patrimônio Histórico, Artístico e Natural e manter sob guarda os Livros de Tombo, além
de zelar para coibir quaisquer infrações às normas específicas que restringem a livre
disposição e uso de bens tombados, contidas no ordenamento positivo federal e
estadual;

No município de Maceió, com uma atuação preservacionista diferente do estado, criou
em 2005 conforme Lei Municipal nº 5.486, a partir da elaboração do Plano Diretor de Maceió, as
Unidades Especiais de Preservação (UEPs), que incluíram 56 exemplares considerados relevantes
para a cidade, dentre estes, 15 são de repertório modernista. Essa ação assumida pelo município
é considerada um grande passo na preservação da arquitetura modernista alagoana com uma
visão abrangente da salvaguarda desse patrimônio.
Figura 1: Edificações modernistas incluídas no grau de proteção preservacionista das UEPs.

FONTE: GONÇALVES; CARVALHO, 2014.

Não diferindo das demais cidades brasileiras, a arquitetura moderna chega a Maceió
durante a República quando a cidade passava por um momento de expansão e remodelação
urbana buscando representar o progresso e a vida civilizada. Na arquitetura a declaração do
desejo de inovar e marcar a cidade buscando a modernização e o progresso era através da
introdução de novos materiais e da forma estética.

A produção de Arquitetura Moderna em Maceió vale‐se da contribuição de arquitetos,
engenheiros e desenhistas na concretização de sua linguagem. Empregam‐se as armas modernas
a favor de uma volumetria limpa e enriquecida pelo jogo de integração interior‐exterior tão
compatíveis com clima nordestino. (SILVA, 1991, pag. 39) Além da arquitetura residencial, o
Moderno passaria a se apresentar também na arquitetura religiosa e em praças e mirantes, esses
últimos fazendo parte da reforma estética da cidade.
Essas características arquitetônicas descritas são observadas em maior ou menor
intensidade nos exemplares modernistas inclusos no elenco das UEPs. Segue:
Residência Afonso Lucena: Projeto de Antônio Ivo de Andrade Lyra, marcada por solução de
espaço bem funcional, com os ambientes definidos em ângulo reto, a exceção de uma parede
curva que marca o ambiente; a volumetria é arrematada por platibanda reta, sem nenhum
adorno e os vãos com amplas esquadrias de vidro. Atualmente essas esquadrias foram retiradas.
Figura 2: Casa Afonso Lucena (2008), Casa Afonso Lucena (2014) e planta baixa da residência.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SILVA, 1991.

A antiga escola de Engenharia Civil: Atual Espaço Cultural da UFAL, obra da arquiteta Zélia Maia
Nobre, 1967, é marcada pelo uso da linha reta, composição assimétrica, uso de brises em
concreto, revestimento cerâmico, esquadrias em vidro, esquadrias em basculante que permite o
controle da ventilação. Tipologicamente, apresenta planta com solução em pátio.
Figura 3: Fachada da antiga escola de Engenharia Civil. Planta baixa – Pavimento Térreo e
Superior do prédio

FONTE: Sinfra
(Secretaria de
Infraestrutura)
. Déc. De 1960.
FONTE: FERRARE, 2008.

Residência Universitária e o Restaurante Universitário: Também de Zélia Maia Nobre, foram
construídos a partir de 1964 e funciona com esses usos até os dias atuais. “[...] possui linhas
modernas, mas a surpresa fica para o prédio do restaurante, solto em um volume redondo,
envolto em elementos vazados [...]” (SILVA, 1991, p.122). Apresenta outros elementos de
características modernistas como o uso do azulejo, piso em granilite disposto em forma de
tabuleiro, elementos sinuosos, escadas helicoidal, cobogó, brise. Possui planta no contorno do
lote e com pátio central.

Figura 4: Fachada sudeste com foco no antigo relógio da CATU e Vista com foto do volume
redondo envolto a elementos vazados. Planta Baixa –Pavimento Térreo e Superior do prédio.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SINFRA, 2014.

Residência José Lyra: Construída em 1952, projeto de Lygia Fernandes atualmente encontra‐se
descaracterizada além de ter passado por ampliações e modificações internas decorrente das
necessidades das mudanças de uso. Apesar de ainda remanescerem alguns elementos originais
na fachada, a residência é apenas reconhecida hoje por sua platibanda única em formato V.
Figura 5: Residência José Lyra (1991) e (2014). Planta Baixa –Pavimento Térreo e Superior.

FONTE: SILVA, 1991.

FONTE: CARVALHO, 2014.

FONTE: SILVA, 1991.

Centro de Saúde da Maravilha: Projeto de Saint’Yves Simon, foi inaugurado em outubro de 1959.
É volumetricamente definida com um retângulo bem marcado, a horizontalidade é reforçada por
esquadrias alongadas e pelas marquises. Atualmente, as esquadrias de madeira e vidro foram
substituídas por panos de vidro, a edificação se encontra bem descaracterizada.
Figura 6: Centro de Saúde da maravilha (2008) e Centro de Saúde da maravilha (2014).

FONTE: GUIA, 2008.

FONTE: CARVALHO, 2014.

Conjunto da Vila Operária da Fábrica Alexandrina: É formado por residências com características
modernistas das camadas populares. São casas de meia‐morada ou casa de porta‐janela
coligadas umas as outras com telhado em duas águas, situado por trás da platibanda. As fachadas
são niveladas por platibandas retilíneas, recobertas por azulejos com combinações escolhidas
pelo proprietário; apresentam ‘barrados’ demarcados em pedra ou chapisco.
Figura 7: Conjunto da Vila Operária Da Fábrica Alexandria.

FONTE: CARVALHO, 2014.

Igreja Senhor do Bonfim: Mantém a forma circular na planta sustentando uma coberta em
cúpula. A fachada composta em linhas retas com um frontão sóbrio tem na entrada central uma
porta em madeira com vão em arco pleno. Possui uma torre lateral à planta circular. O projeto é
de autoria do arqto. Joffre Saint’yves Simon.
Figura 8: Igreja Senhor do Bonfim. Planta baixa da Igreja.

FONTE:
GONÇALVES,
2014.

FONTE:
SILVA,
1991.

Capela do Hospital Agroindustrial do Açúcar: A capela é projeto de Manoel Messias de Gusmão
chama atenção pela forma da coberta em abóboda. A fachada é marcada por brises e uma laje
plana independente do corpo do prédio sustentado por pilares esbeltos e a entrada principal se
dá em esquadria de vidro e madeira. Atualmente, está sendo alvo de nova intervenção.
Figura 9: Fachada Principal Capela do Hospital do Agroindustrial do Açúcar.

FONTE:
GONÇALVES, 2014.

Capela da Casa dos Pobres: A fachada em semicírculo da Capela apresenta na fachada uma
coroação escalonada remetendo aos arremates Protomodernsita, porém de forma mais ‘limpa’
como ditavam os princípios modernistas. Apresenta marquise em laje plana sobre porta de
entrada principal (em madeira), esquadrias laterais e central, em vidro e formato verticalizado.
Figura 10: Lateral e fachada Principal Capela da Casa dos Pobres.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

Papódromo: Projeto do arquiteto Decio Tozzi, e é marcado por malha espacial metálica com
vedação de vidro sustentado por um pilar triangular de concreto de 17 metros através de tirantes
de cabos de aço e foi o marco da visita do papa à Maceió em 1991. Hoje se encontra degradado
restando apenas a estrutura treliçada. Porém ainda exibe os materiais que marcaram o estágio
tecnológico do ‘moderno’ na arquitetura, à época da construção.
Figura 11: Vista frontal do monumento em 1991 e em 2013. Plantas baixa do Papódromo.

FONTE: TOZZI, 2005.

FONTE: SANTOS, 2013.

FONTE: TOZZI, 2005.

Praça Moleque Namorador: Construída na gestão do prefeito Sandoval Caju em Maceió que
assumiu uma atitude modernista de higienizar e sociabilizar a cidade. O ‘S’ é uma marca deixada
pelo prefeito que lembraria “Cidade‐Sorriso” além de arranjos em azulejo.
Figura 12: Praça Moleque Namorador.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

FONTE: Museu de FONTE:
Arte e Som de GONÇALVES, 2014.
Alagoas, 1980.

Praça do Rex: Conhecida pelo antigo “Cinema Rex”, um ponto de ônibus remanescente desde a
década de 1960 expressa em sua forma a marca do modernismo em Maceió, com pilares em V e
coberta em concreto armado formando curvas. Apresenta ainda, bancos sinuosos em formato
próprio da “revolução estética” (nos termos usados por Ferrare, 2008). Hoje ela representa um
point do jazz na cidade pela ativação de um bar com músicas ao vivo.
Figura 13: Praça do Rex, ponto de ônibus e bancos sinuosos.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

Mirante da Sereia: O mirante tem vista para uma estátua de uma sereia nos arrecifes da praia de
Pratagy. Apresenta um desenho despojado com predominância da linha curva na face voltada ao
mar, nos bancos de concreto sem encosto e nos caminhos cimentados sob as árvores existentes.
Atualmente o mirante apresenta pichações na mureta e desgaste acentuado no concreto dos
bancos, não desconfigurando, entretanto, do desenho do projeto original.

Figura 14: Mirante da Sereia.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

Praça Nossa Senhora do Perpetuo Socorro: A praça conta com bancos de concreto e canteiro
com arborização. Segundo fontes do site da prefeitura de Maceió, atualmente a praça foi
reformada em uma iniciativa da Prefeitura de Maceió em parceria com a Secretaria Municipal de
Proteção ao Meio Ambiente (Sempma).
Figura 15: Pça. N. S. Perpétuo Socorro.

FONTE: GONÇALVES, 2014.

CONCLUSÃO
Embora não seja ainda conclusivo final, já verifica‐se a importância da prática
preservacionista introduzida/mantida em âmbito municipal que incluiu unidades modernistas no
elenco das UEPs (Unidades Especiais de Preservação) e também percebe‐se a necessidade de
ampliar esse número em outras formas de ações, também de preservação por iniciativa da esfera
estatal através da SECULT e/ou Conselho Estadual de Cultura, sobretudo por meio de
Tombamento Estadual de exemplares individualizados de arquitetura moderna em Maceió.
Até onde se pode alcançar nesse estágio (parcial) de desenvolvimento da
pesquisa verificou‐se que as UEPs analisadas, quando se trata de praças e edificações
religiosas quase não sofreram alteração desde o seu projeto inicial comparando‐se com
as unidades residenciais analisadas, onde se vem constatando que as alterações, geralmente
intensas, são comuns por parte do proprietário, (ou usuário temporário).
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RESUMO
As condições ambientais encontram‐se em constante
mudança. Uma solução muito eficaz para
transformações sociais e ambientais quem vem
ocorrendo, é o Telhado Verde, uma alternativa viável e
sustentável perante os telhados e lajes tradicionais. Com
a aplicação dos telhados verdes, pretende‐se, neste
projeto, verificar a eco eficiência do uso dos telhados
verdes nas residências e empresas comerciais,
relacionado ao conforto térmico, acústico e estético
implantado nos empreendimentos. Neste trabalho,
utilizou pesquisas aplicada, descritiva e exploratória,
além da necessidade de se fazer um levantamento
bibliográfico, através de coletas de dados. Foi realizada

também pesquisa de campo com a construção de
protótipos para obtenção de resultados relativos à
temperatura e conforto térmico. Contudo, o que se
espera é encontrar soluções para a redução da
temperatura de ambientes sem o uso de aparelhos de ar
condicionado, reduzindo assim o custo do consumo de
energia. Todavia, com a aplicação dos telhados verdes,
sugerido nesse projeto, além de proporcionar conforto
acústico e estético, aumentar o número de áreas verdes
nas cidades garantindo uma melhor qualidade do ar e
contribuindo para o paisagismo das áreas urbanas.

PALAVRAS‐CHAVE: eco eficiência energética, sustentabilidade, isolamento térmico e acústico, desenvolvimento
estético e ambiental e conforto.

APPLICATION OF AN IDEA IN ECO‐EFFICIENT BUILDINGS
ABSTRACT
The environmental conditions are constantly changing.
A very effective solution to social and environmental
Who is occurring, transformation is the Green Roof, a
viable and sustainable alternative before the traditional
roofs and slabs. With the implementation of green roofs,
it is intended, in this project, check the eco‐efficiency of
the use of green roofs in homes and commercial
enterprises related to thermal, acoustic and aesthetic
comfort deployed in enterprises. In this work, we used
applied, descriptive and exploratory research, beyond
the need to do a literature through data collection. Field

research with building prototypes for obtaining results
concerning the temperature and thermal comfort was
also performed. However, what is expected is to find
solutions to reduce temperature environments without
the use of air conditioning, thereby reducing the cost of
energy
consumption.
However,
with
the
implementation of green roofs, suggested this project,
as well as providing acoustic and aesthetic comfort,
increase the number of green areas in cities ensuring
better air quality and contributing to the landscaping of
urban areas.

KEY‐WORDS: eco energy efficiency, sustainability, thermal and acoustic insulation, aesthetic and environmental
development and comfort.

APLICAÇÃO DE UMA IDEIA ECOEFICIENTE EM EDIFICAÇÕES
Introdução
As condições ambientais encontra‐se em constante mudança – a poluição causada pelos
resíduos liberados pelas indústrias na atmosfera, o aumento do número de veículos, a
substituição natural do solo por uma camada de asfalto e a baixa biodiversidade da vegetação –
tem comprometido a qualidade de vida dos grandes centros urbanos. Por isso, uma das
preocupações dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo é implantar o conceito de cidades
sustentáveis, sendo uma das ações para se obter uma maior e melhor qualidade de vida nas
grandes cidades é a utilização de “telhados verdes” em residências e edifícios.
Telhado Verde, também chamado de coberturas verdes, telhados vivos, telhados de
grama ou coberturas ecológicas, entre outros nomes, é uma técnica de arquitetura que consiste
na aplicação e uso de solo e vegetação sobre a cobertura de residências, fabricas escritórios e
outras edificações, com impermeabilização e drenagem adequadas. Suas principais vantagens
são: facilitar a drenagem, fornecer isolamento acústico e térmico, redução da poluição, produzir
um diferencial estético e ambiental na edificação, facilitar o gerenciamento de grandes cargas de
águas pluviais, e consequentemente a redução da pressão nos esgotos das cidades, entre outras
(SABBAGH; ARMONDI; VIOLATTO, 2010).
Segundo Correa e Gonzalez (2002), os Telhados Verdes tem sido usados em várias partes
do mundo com finalidades estéticas, como a valorização do espaço urbano e para a melhoria do
conforto ambiental.
Por conseguinte, Krebs (2005) enfatiza que as coberturas são uma alternativa construtiva
que oferece a possibilidade de utilização de materiais locais, apresentando comprovados
benefícios térmicos e acústicos.
Essa técnica proporciona um ambiente muito mais fresco do que outros telhados,
mantendo o edifício protegido de temperaturas extremas, especialmente no verão, reduzindo‐a
de 3°C a 5ºC, e conservando‐a durante o inverno. Estudos do bioclima indicam que, com o uso de
coberturas vivas, seja possível melhorar em 30% as condições térmicas no interior da edificação,
sem recorrer a sistemas de climatização ou ar‐condicionado artificiais (CORREA; GONZALEZ,
2002).
Os telhados verdes trazem contribuições significativas para o meio ambiente, para a
sociedade e para as edificações. Os benefícios são inúmeros, que vão desde a melhoria das
condições termo acústicas a fatores que interferem na qualidade de vida. Em busca de novas
tecnologias para tornar as edificações sustentáveis, o uso do teto verde foi resgatado da
antiguidade e tem sido um aliado na diminuição das ilhas de calor nas grandes cidades reduzindo
as temperaturas internas das edificações, ajudam a melhorar a qualidade do ar e a controlar o
efeito estufa e favorece o clima do entorno.
Como solução parcial para vários problemas ambientais comuns nas grandes cidades, o
telhado verde ajuda na redução da poluição, melhora a qualidade do ar na cidade devido à
capacidade das plantas e árvores de absorverem as emissões de CO2, reduz os efeitos das ilhas
de calor, diminui a poluição sonora além de ser uma iniciativa sustentável eficiente na busca por
mais espaços verdes nos centros urbanos.

Outra das inúmeras vantagens O uso dos telhados verdes não oferece apenas essas
vantagens, mas também o isolamento térmico. O uso do telhado verde no verão, a transmissão
de calor pelo telhado pode ser reduzida em mais de 90% se for utilizada essa estrutura. O mesmo
ocorre no inverno, onde é possível observar uma diferença na temperatura de mais de 10°C
entre o interior e o exterior. Que os telhados verdes oferecem, é o isolamento acústico. Apesar
da vegetação de um teto verde absorver apenas 2 a 3dB (decibéis), por sua vez, uma camada de
terra úmida de 12 cm de espessura reduz a transferência de som em 40dB, atuando como
barreira acústica (SABBAGH; ARMONDI; VIOLATTO, 2010).
Os telhados verdes favorecem o desempenho térmico dos edifícios, interno e externo,
proporcionando um maior conforto ao usuário, e também ao entorno dos telhados verdes, pois
essas áreas tendem a ficarem mais úmidas devido à presença de plantas no local,
proporcionando uma maior área com cobertura vegetal, melhorando assim o clima local e a
qualidade do ar.
Isto ocorre devido ao colchão de ar entre a vegetação, e à massa térmica da camada de
terra, à reflexão dos raios infravermelhos pelas plantas e até à liberação de calorias pelas plantas
ao condensar o orvalho da manhã. Além disso, há um aumento da eficiência energética nos
edifícios pelas suas propriedades isolantes, reduzindo assim os custos de aquecimento e
refrigeração sem necessitar de isolamento térmico.
Segundo Romero (2000), através do processo de fotossíntese que auxiliando na
umidificação do ar, provoca o resfriamento evaporativo que diminui a temperatura e aumenta a
umidade do ar em dias quentes de verão, a vegetação atua como um refrigerador evaporativo
diminuindo a alta temperatura do clima ao seu entorno. Reduzindo a amplitude térmica,
absorvendo energia e favorecendo a manutenção do ciclo oxigênio‐gás carbônico que é essencial
para a renovação do ar atmosférico.
Como forma de suavizar as paisagens dos grandes centros urbanos, o telhado verde se
torna uma solução eficiente para o aumento das áreas verdes havendo a possibilidade de criar
jardins onde antes, não havia espaço.
Os telhados verdes têm sido empregados cada vez mais em várias partes do mundo,
principalmente com finalidades estéticas de valorização do espaço urbano e para melhoria do
conforto ambiental, pois cria uma paisagem muito mais agradável para pessoas que estão os
observando de edificações mais altas, o que gera resultados na paisagem urbana.
Também, sabe‐se que essa prática tem trazido adeptos de vários países desenvolvidos a
investirem nas construções verdes, por visualizar um novo processo de construção sustentável
para o planeta, como a
Alemanha que conta já com mais de treze milhões de metros quadrados de coberturas
verdes e segundo uma normativa do governo municipal de Tókio, todos os edifícios
construídos depois de 2001 cuja cobertura tem extensão superior aos 1000 m2, que
deverão converter em ‘verde’ pelo menos 20 % de sua superfície. Suíça, Áustria, Grã‐
Bretanha, Hungria, Holanda, Suécia e Estados Unidos são alguns dos países onde já se
promove e se regula a instalação de coberturas verdes mediante iniciativas locais oficiais,
muitas vezes em cooperação com entidades privadas, a fim de integrar nas construções
urbanas as propriedades vegetais deste sistema (SABBAGH; ARMONDI; VIOLATTO, 2010,
pg.7).

O telhado ecológico, além de ser um diferencial estético (visual paisagístico em um espaço
antes inutilizável), proporciona ao homem reações psicologicamente positivas, através de
espaços naturais verdes. Além do efeito terapêutico de ter plantas verdes e natureza ao redor,
entre estes estão à redução de stress, redução de pressão arterial, alívio em tensões musculares
e aumento de sentimentos positivos. Sabe‐se de casos de pacientes internados em hospitais, que
tiveram uma melhora quando podiam ver natureza através de suas janelas.
Dados informam que da energia elétrica consumida no Brasil, 23% é utilizada em
edificações residenciais, 11% comerciais e 8% públicas, totalizando 42% da energia nacional e em
edifícios comerciais e públicos no Rio de Janeiro, o consumo de energia elétrica chega a 50% no
verão por causa do ar condicionado e a 70% em prédios que utilizam vidro (LAMBERTS; DUTRA;
PEREIRA, 1997).
Após a instalação de uma cobertura verde em uma laje, a temperatura da superfície reduz
em cerca de 15°C influenciando no conforto térmico dos ambientes e, dependendo do tipo de
telhado, da vegetação e da capacidade da área, a redução de carga térmica para o ar
condicionado se aproxima de 240 kWh/m², proporcionando conforto térmico, diminuindo dessa
forma o uso de ar condicionados e reduzindo o consumo de energia (SPANGENBERG, 2004).
Já Oliveira e Ribas (1995) fala que o solo, as plantas e o ar possuem o efeito de isolante ao
som, onde “o substrato tende a bloquear frequências de som mais baixas e as plantas as
frequências mais altas. Um telhado verde com uma camada de substrato de 12 cm de
profundidade pode reduzir o som em 40 decibéis e uma de 20 cm pode reduzir o som em 46 a 50
decibéis”.
Em ambientes extremamente artificiais como o urbano, promovem o reequilíbrio
ambiental, trazendo os benefícios da vegetação para a saúde pública e a biodiversidade, quando
com plantas nativas do local. Às vezes, telhados verdes contam com painéis solares que reduzem
o consumo de energia elétrica.
A cobertura verde também mantém a umidade relativa do ar constante no entorno da
edificação, formando um microclima e ainda purificando a atmosfera no entorno dos edifícios,
formando um micro ecossistema. Contribui no combate ao efeito estufa, aumentando a retirada
de carbono da atmosfera, com a realização da fotossíntese das plantas, e ao mesmo tempo traz
mais harmonia, bem estar e beleza para os moradores e/ou ocupantes da edificação. É também
um excelente atrativo para pontos comerciais, tornando‐os mais visíveis, mesmo quando
distantes de locais estratégicos.
Na hora de implantar um telhado ecológico, é fundamental prestar atenção em quais
plantas usar. Devem ser utilizadas as plantas perenes, não necessitando de rega ou poda. Essas
plantas e a terra, utilizadas no telhado verde funcionam como um filtro natural da água, que
pode ser armazenada ainda mais limpa, para depois ser usada na irrigação do jardim, nas bacias
sanitárias, no chuveiro e, em regiões mais áridas, até para cozinhar e beber.
Os custos de instalação de um telhado verde dependem do sistema e tecnologia
adotados. A diferença de preços se deve basicamente à quantidade de materiais envolvidos, à
complexidade de instalação e à escassez de mão de obra especializada. Atualmente existem no
Brasil tecnologias eficazes e simples de telhados verdes, permitindo rápida amortização do
investimento pela economia de energia e uso da área como jardim e lazer, quando em lajes
planas. Outro fator de economia é a extensão da vida útil de uma cobertura com telhado verde

em relação à convencional, sujeita a demandas de manutenção devido à ação maior dos fatores
climáticos, principalmente a impermeabilização, que fica menos propensa a fissuras pelas
constantes mudanças de temperaturas.
Portanto, esse artigo proporá soluções para problemas ambientais dos centros urbanos
que foram crescendo sem deixar espaço para o verde, envolvendo alguns aspectos ligados a eco
eficiência energética dos telhados verdes nas edificações e análises possíveis das contribuições
que os tetos verdes podem oferecer com relação ao conforto acústico e estético, além da
questão da temperatura em ambientes residenciais e comerciais.
Metodologia
Este estudo foi desenvolvido no Campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe (IFS), no
município de Aracaju, estado Sergipe. Para a realização dos estudos da temperatura, conforto
térmico montou‐se dois protótipos, sendo um telhado verde e o outro telhado convencional.
Cada um dos protótipos contém uma área cúbica de 100x100x100 cm³, sendo suas paredes
construídas de alvenaria e colocadas em cima de uma placa de madeira compensada resinada
(Madeirit).
O telhado do convencional foi feito de forma habitual, sem nenhuma cobertura vegetal,
com telhas de cerâmica (Figura 1). No Telhado Verde (Figura 2), primeiramente em sua cobertura
foi instalada a manta impermeabilizante (PE de alta densidade), para proteger a laje de
infiltrações, uma tela ao redor para dar sustentação ao substrato, seguido de uma camada
drenante feita de argila expandida, que serve para drenar e filtrar a água. Novamente foi
colocada por cima desta uma manta geotêxtil (membrana de proteção contra raízes, que serve
para controlar o crescimento de raízes da vegetação), onde servirá como uma camada filtrante.
Em seguida, a manta foi forrada com uma camada de compostagem e coberta com tapete de
grama esmeralda (Zoysiajaponica) toda a superfície do telhado, finalizado com algumas mudas da
planta liríope.

.
Figura 1‐ Protótipo Telhado Verde.

Figura 2‐ Protótipo Telhado Convencional

Para a medição da temperatura e avaliação do conforto térmico foi utilizado o
equipamento Termovisor Fluke Ti 32, cujas características adicionam os detalhes da imagem
visual na imagem térmica permitindo a visualização dos contornos dos objetos, que antes eram
invisíveis em imagens térmicas comuns, onde a faixa de temperatura varia de ‐20°C a 250°C.

A medição foi realizada em um período de 5(cinco) dias consecutivos, do mês de
dezembro de 2013, no intervalo do dia 10 à 14. O equipamento Termovisor tem um sensor que
capta a temperatura do ambiente por meio de fotos tiradas de objetos. Configura‐se o aparelho
ao objeto escolhido para que o sensor se adapte ao material do objeto e tenha mais precisão nos
resultados. Quando a foto é tirada, o aparelho mostra tanto a temperatura atual, como a máxima
e mínima que pode ser atingida, como também a sua média. É um aparelho portátil e
recarregável.
A coleta das temperaturas foi realizada em dois horários, um no turno da manhã por volta
das 12(doze) horas e a outra a noite por volta das 22 (vinte e duas) horas.
Resultado e discussão
Conforme a aplicação do levantamento em campo pode‐se observar as mudanças da
temperatura do ar dentro do protótipo do telhado convencional (em laranja) e do telhado verde
(em azul), cujas medições foram realizadas em 5(cinco) dias consecutivos e horários específicos
(12hs e 22hs). Os resultados da medição apresentadas na Figura 3 e 4 mostram os benefícios do
uso do telhado verde no processo de isolamento térmico. Observa‐se que no horário das 12
horas o resultado obtido da medição da temperatura do telhado verde, em média, foi de 3 graus
a menos que a do telhado convencional (Figura 3) e no horário das 22 horas 3 graus a mais
(Figura 4).

Figura 3‐ Gráfico curvas das medições durante o dia.

Figura 4‐ Gráfico curvas das medições durante a noite.
Portanto, pode‐se observar que a temperatura do telhado convencional acompanhou a
do telhado verde. Também, foi verificado que pelo dia a cobertura do telhado verde resfria a
telha e o ar do ambiente, já o convencional aumenta ao passar das horas. Por outro lado, à noite,
a telha do convencional resfria rapidamente e a do telhado verde mantém a telha mais quente
ao longo da noite. Então, como conclusão pode‐se afirmar que o telhado verde produz um efeito
isolamento térmico do telhado, diminuindo o aquecimento da telha e do ar abaixo da mesma,
quando sujeita a radiação solar intensa e temperaturas externas elevadas.
Isso demonstra a importância de se implantar esse tipo de cobertura nas edificações das
regiões brasileiras, principalmente no nordeste, onde a luz solar intensa em todas as estações do
ano, predominantemente no verão, aquecendo o ambiente e levando as pessoas a procurarem
ter um equipamento que refrigere o ar, resultando assim, uma demanda maior no uso de energia
elétrica.
Entretanto, alguns apontamentos são necessários, pois a aplicação de telhado verde em
habitações cujos projetos iniciais não previram o peso adicional da vegetação e de seus redutores
de escoamento solicita cálculos de suportes de resistência (pilares, vigas e lajes inclinadas) para
não afetar a estrutura da edificação. Estes reforços podem ser reduzidos se for feita a escolha de
uma vegetação de porte menor e mais leve.
Cabe ressaltar que, nos cálculos, o peso total que a estrutura deverá suportar deve
contemplar o peso adicional do solo saturado de água. Além disso, deve levar em conta um
aumento de carga devido à necessidade de manutenção da vegetação. Desta forma, o
planejamento inicial é fundamental antes da implantação final do telhado verde, levando em
consideração o tipo de vegetação (peso final) e observando a acessibilidade ao telhado, porque
no futuro far‐se‐ão necessárias podas regulares, além de regas em estiagens e fertilização.

Conclusão
Os resultados deste estudo apresentam as vantagens da utilização de cobertura verde em
edificações, como uma forma de melhoria de conforto térmico, paisagem e bem estar para
todos.
O telhado verde é eficaz porque apresenta dados positivos em seu uso, tanto no inverno
quanto no verão, pois no inverno ele atua como isolante térmico diminuindo o uso dos
aquecedores e no verão ele atua como isolante térmico de maneira inversa, não deixando o calor
externo adentrar no meio interno da edificação. Além de servir como isolante acústico e
contribuir no combate às ilhas de calor.
Quando instalado em uma estrutura que não foi projetada para suportar a carga do
telhado verde, deverá se realizar cálculos a fim de se determinar se há necessidade de
adaptações no projeto estrutural, destacando‐se o fato de prever cargas adicionais provenientes
da manutenção do sistema e da saturação do solo com as águas.
Esta tecnologia é muito importante porque não só traz benefícios ao usuário e ao próprio
edifício, mas também aos moradores vizinhos. Além é claro de ser uma alternativa sustentável.
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RESUMO
As
prerrogativas
de
projetos
arquitetônicos
subentendem em um dos seus itens a contemplação da
acessibilidade universal nas edificações. A Associação
Pestalozzi de Maceió além das atividades de assistência
de saúde, contempla as ações em educação para o
público carente da nossa cidade, e preferencialmente os
portadores de necessidades especiais. A situação atual
da instituição é de funcionamento em diversas
unidades, em edificações antigas e desprovidas de
acessibilidade, dentro do possível, adaptadas, pela
Associação, ao seu público. Não tendo sede própria e
que comporte seus serviços, seu corpo técnico

administrativo pretendendo realizar mudanças numa
crescente de boas oportunidades, momentos de
reconhecimento e reafirmação da própria instituição,
propõem reformular suas ações em educação
centralizando suas diversas unidades, otimizando custos
e desenvolvendo ações de maneira mais integrada, onde
integrar é a palavra de ordem no conceito perseguido. A
proposta de anteprojeto da Unidade de Educação
Integrada da Associação Pestalozzi de Maceió foi o
resultado desse estudo e anseios do conselho
administrativo da instituição.

PALAVRAS‐CHAVE: Acessibilidade arquitetônica, Espaços de educação, Deficientes, Educação inclusiva, Pestalozzi

ACCESSIBILITY IN EDUCATIONAL SPACES: THE PRELIMINARY DRAFT PROPOSAL FOR UNIT OF
INTEGRATED EDUCATION ASSOCIATION OF PESTALOZZI MACEIÓ
ABSTRACT
The prerogatives of architectural projects imply
in one of your items contemplation of universal
accessibility in buildings. The Associação Pestalozzi de
Maceio beyond health care activities, includes acts in
education for the needy of our town square, and
preferably those with special needs. The current
situation of the institution is operating in several units in
old buildings and devoid of accessibility to the extent
possible, adapted by the Association to its audience. Not
having its own headquarters and involving its services,
its administrative staff intending to make changes in a

growing number of good opportunities, moments of
recognition and reaffirmation of the institution, propose
to reformulate their actions in education centralizing its
various units, optimizing costs and developing actions in
order more integrated, where integration is the
watchword in the concept pursued. The proposed draft
of the Integrated Education Unit of Associação
Pestalozzi de Maceio was the result of this study and
wishes of the board of the institution.

KEY‐WORDS: Architectural accessibility, education spaces, disabled, inclusive education, Pestalozzi

INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo o Censo realizado em 2000 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) existem 24,5 milhões de brasileiros portadores de algum tipo de N.E., o que significa
que 14,5% da população brasileira apresenta alguma N.E.: física, mental ou dificuldade para
enxergar, ouvir ou locomover‐se. Os dados do Censo mostram também que, no total de casos
declarados de N.E.: 8,3% possuem mental, 4,1% física, 22,9% motora, 48,1% visual e 16,7%
auditiva. Entre 16,5 milhões de pessoas com necessidade visual especial, 159,824 são incapazes
de enxergar, e entre os 5,7 milhões de brasileiros com necessidade auditiva especial, 176,067 não
ouvem. Trata‐se de um universo expressivo de pessoas. Estima‐se que no Brasil 10,000 pessoas
portarão N.E. físicas por mês1.
As barreiras à acessibilidade são: atitudinais, arquitetônicas, de informações e
programáticas2. As atitudinais são as barreiras formadas a partir da cultura de aceitação
(preconceito, estigma, repúdio, etc.) comportamento de cunho psicossocial e a sociedade é o
principal vetor da mesma. As barreiras arquitetônicas são obstáculos físicos em geral: rampas e
escadas com inclinações acima das normas, calçadas com buracos, orelhões sem sinalização no
piso, semáforos sem emissão sinais sonoros, etc. As de informação são aquelas onde os P.N.E.
não conhecem seus direitos ou o pouco que sabem não fazem à luz dos mesmos. E as
programáticas são as que envolvem acesso à tecnologia computacional (ferramentas de
informáticas, ao acesso à rede mundial de computadores, etc.).
O amparo legal, seja nas esferas federal, estadual ou municipal, subsidia a inclusão na
rede privada ou pública regular de ensino, considerando que: “a inclusão escolar é para todos
aqueles que se encontram à margem do sistema educacional, independente de idade, gênero,
etnia, condição econômico ou social, condições físicas ou mentais3". Há 110 mil alunos portadores
de necessidades educativas especiais que estudam em classes regulares no país4.
A inserção do P.N.E. na vida profissional se faz através de sua qualificação específica, a
qual garantirá o sucesso da tarefa que ele realizará. Mas não é apenas isso que garantirá seu
lugar em um determinado posto de trabalho. Ainda somam‐se as barreiras atitudinais as quais
são as mais difíceis a serem transpostas. Podem‐se definir três principais origens do contingente
de força de trabalho específica: 1) entidades de formação profissional de pessoas com N.E.; 2) as
empresas que absorvem este contingente de trabalho; e, 3) 10% da população brasileira P.N.E.
(5% N.E. mental, 2% N.E. física, 1,3% N.E. auditiva, 0,7% N.E. visuais e 1% N.E. múltiplas – fonte:
ONU). A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 93, obriga a empresa, com 100 ou mais
empregados, a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de N.E. habilitadas, na seguinte proporção:
I ‐ Até 200 empregados 2%
II ‐ De 201 a 500
3%
III ‐ De 501 a 1.000
4%
1

Fontes: Organização Mundial de Saúde (OMS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Associação VIDA
BRASIL, unidade de Salvador ‐ BA.
2
Mario Galvão Queirós Filho – Palestra ministrada em 29/07/2004, na UFAL: “Acessibilidade nas Escolas de
Arquitetura”.
3
Lei N° 7.853 de 24 de outubro de 1989.
4
Fonte: INEP – Censo 2002, Revista Nova Escola, Edição 165, Setembro 2003.

IV ‐ De 1.001 em diante 5%
A Associação Pestalozzi de Maceió é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos que
trabalha desde 21 janeiro de 1977, data de sua fundação, no atendimento às crianças, jovens e
adultos portadores de deficiência. O nome da instituição foi inspirado no pedagogo suíço Johann
Heinrich Pestalozzi (1746‐1827), e baseia – se na sua filosofia, pois ele dedicou sua vida às
crianças carentes, valorizando‐as e dando‐lhes o direito de criar.
A pesquisa surgiu da necessidade de otimizar diversas aspectos como: 1) melhorar e
economizar com aluguel de espaço físico tendo uma sede própria; 2) centralizar as diversas
unidades num edifício novo e projetado especificamente, a princípio, para atividade de educação
da Associação; 3) implantação de sistema próprio de transporte de beneficiários (segundo
estudos da instituição, a unificação das unidades o tornaria mais eficiente); 4) plano piloto de
uma tipologia que pudesse ser implantada em outras partes da cidade; e 5) reafirmação do
trabalho realizado pela instituição.
METODOLOGIA
Na primeira etapa foi realizado levantamento da situação atual da instituição: público e
edificações. Os atendimentos são realizados em quatro unidades: Escola Inclusiva Maria do
Espírito Santo (fotografias 01 e 02); e Núcleo de Educação Profissional e de Educação de Jovens e
Adultos (fotografias 03 e 04)5. Hoje na Pestalozzi há um contingente de 507 alunos com e sem
necessidades especiais, segundo censo 2005 da própria instituição. O maior número se concentra
no ensino fundamental com 197 alunos matriculados (dois com baixa visão, dois com surdez
moderada, oito com N.E. física, 123 com N.E. mental, 18 com Síndrome de Down e 44 com N.E.
múltipla). No ensino básico tem 25 alunos. O E.J.A. tem 147 alunos. Nas oficinas o público de 82
alunos. Destes 507, 219 têm algum tipo de N.E. mental, 56 N.E. múltipla e 16 têm N.E. física. Na
sua grande maioria são crianças que moram em áreas carente da cidade e de baixo poder
aquisitivo.
Os edifícios que abrigam as unidades de educação são alugados e na sua concepção
original não foi projetado para facilitar o acesso de P.N.E.s. Eram residências e foram adaptadas
de maneira que foram resolvidas algumas barreiras arquitetônicas. Os espaços são diminutos e
insuficientes (fografias 01 a 04).

Fotografia 01 – Fonte: próprio aluno
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Fonte: Associação Pestalozzi de Maceió.

Fotografia 02 – Fonte: próprio aluno

Fotografia 03 – Fonte: próprio aluno
Fotografia 04 – Fonte: próprio aluno
Na segunda etapa, a partir da coleta de informações (anseios e necessidades da comissão
de planejamento), estrutura física e validação de todos os dados do levantamento através de
entrevistas e visitas às unidades, se processou a consulta e análise de documentos, normas,
bibliografia especializada e periódicos.
O estudo desta proposta se iniciou pelo programa de necessidades solicitado pela comissão
de planejamento da Associação Pestalozzi de Maceió: Vestíbulo / Área de espera geral; Secretaria;
Tesouraria; Almoxarifado; S. do Diretor; Banheiros; S. de Assist. Social; S. Psicologia; S. de
Pedagogia; Pátio Coberto; Pátio Descoberto; Despensa; Depósito; Áreas de Serviço; S. de Aula;
Laboratórios de Física, Biologia, Química e Informática; Quadra Poliesportiva; Recreio Coberto;
Biblioteca; S. de Vídeo; Enfermaria; Horta; Vestiários e Oficinas.
Foi imprescindível compactar algumas áreas, partindo de dois pontos básicos: 1) a realidade
econômica vivida pela instituição; e 2) a viabilidade técnica dentro das necessidades pedagógicas
objetivadas por ela. Realizada esta etapa, o pré‐dimensionamento foi desenvolvido segundo as
exigências peculiares dos usuários da associação. Baseado no caderno do Ministério da
Educação6, todos os ambientes seguiram as etapas seguintes: 1) avaliação das dimensões
mínimas exigidas, pelo código de edificações local, para esta tipologia construtiva e adequação ao
que a escola exigia; 2) levantamento dos equipamentos existentes nas atuais instalações; e 3)
elaboração de croquis esquemáticos, simulando, em planta, o ambiente em plena atividade.
O Terreno, onde se pretende implantar, foi doado à associação pelo governo do município
de Maceió. Localizado no bairro de Jacarecica (figura 01) com seu acesso pela AL – 101 Norte, e
laterais voltadas, respectivamente, à direita, para a Associação do Ministério Público de Alagoas
(figura 02), à esquerda, a Associação dos Delegados de Polícia, e com fundos para o Clube dos
Médicos Veterinários, tendo logo em seguida, a praia (figura 03).
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Figura 01 – Fonte: SMCCU

Figura 02 – Fonte: Ricardo Luz

Figura 03 – Ricardo Luz
Por lei municipal, a Secretária Municipal de Controle e Convívio Urbano (S.M.C.C.U.), exige
que sejam deixadas vias de acesso à praia, entre terrenos da faixa litorânea do município, com
dimensões que atendam, no mínimo, o fluxo de pedestres. Seguindo esta regra, há uma faixa, de
dez metros de largura, que se inicia na rodovia (AL‐101) com seu destino final na praia, situada
entre os terrenos da Pestalozzi e a Associação dos Delegados. A esta via foi dada preferência para
solucionar o problema da localização do acesso principal da escola.
PROPOSTA
O relevo plano facilitou o estudo de locação dos blocos os quais foram divididos em: 1)
Administrativo; 2) Ensino; 3) Cultura; 4) Lazer e Esporte; 5) Serviço, interligados por jardins,
circulações abertas e pátios coberto e descoberto. A setorização, feita de maneira pragmática,
teve como referência o sentido longitudinal do lote (leste‐oeste), ficando paralelo ao fundo deste.
O Auditório, a biblioteca e o vestíbulo juntos, com seu volume em revolução semicircular, se
evidenciam pela sua forma plástica e movimento, se contrapondo aos demais blocos, sóbrios em
suas linhas ortogonais. O bloco com salas de aula se destaca pelo comprimento bastante extenso
e sua altura elevada, equivalente a dois pavimentos. O administrativo e setor de educação básica
se concentram, ao contrário do último, no pavimento térreo com pé‐direito mais baixo e
compartimentos com dimensões menores, suavizando a comunicação entre os dois primeiros
volumes mencionados (setor de ensino e, auditório e biblioteca).
No partido arquitetônico foram adotados os princípios do Ecoedifício (ADAM, 2001), os
quais são ratificados pelos sistemas de qualificação de edifícios, criados na França: Qualidade

Ambiental (Qualité Environnementale) e/ou Alta Qualidade Ambiental (Haute Qualité
Environnementale). São eles: 1) Ecoconstrução: relação do edifício com seu entorno imediato,
procedimento e materiais de construção e canteiro de obras “verde”; 2) Ecogestão: gestão de
energia, gestão de água, gestão de resíduos das atividades, manutenção e conservação; 3)
Conforto: conforto hidrotérmico, acústico, visual e olfativo; 4) Saúde: condições sanitárias,
qualidade de ar e de água; 5) Avaliação de Produção de Resíduos: reciclagem (ADAM, 2001).
Em se tratando de volumetria da construção não houve inovações, assim como também na
disposição dos blocos. Ortogonais, funcionais e tendo como premissa o conforto ambiental e o
estímulo sensorial. O volume semi‐circular (proposta de solução acústica para o auditório) é mais
sofisticado em relação ao restante do partido e demonstra movimento, ilustrando uma evolução
de pensamento que ocorre na própria instituição e na sociedade, direcionado as discussões sobre
a inserção do P.N.E.
Ao adentrar no vestíbulo amplo, pode‐se ser conduzido, tanto, para o auditório7, quanto,
para os demais setores da escola. À esquerda, logo após o lobby, há a entrada exclusiva para
alunos, e à direita, a secretaria.
O vestíbulo restringe a presença dos pais e acompanhantes das crianças, nas áreas mais
internas da escola. Para aqueles que permanecem ali, somando a esta área uma função a mais,
promove‐se cursos de capacitação (corte costura, bordado, etc.).
No pavimento térreo foram usadas rampas para vencer esta diferença de nível de 1,75m
acima da calçada, proporcionada pela garagem.
O pátio para alunos é o coração da escola, pois interliga os diferentes setores, entrelaçado
por jardins e circulações de forma convidativa, mesmo não sendo área de lazer especificamente.
Contendo árvores, fecha um pouco a iluminação e irradiação solar direta assemelhando‐se a uma
clareira, visando conforto térmico dos blocos que o circunda.
O setor administrativo pode ser acessado pelo lobby e pelo sistema de rampa, escada e
elevador. A proximidade entre este setor e as salas de aula‐refeitório‐pátio ratificam seu caráter
de controle, numa transição rápida entre eles.
O setor de cultura é composto do vestíbulo (com recepção e espera), banheiros pra ambos
os sexos, auditório (capacidade: 200 pessoas), conjunto biblioteca‐videoteca e sala de vídeo
(capacidade: 20 pessoas). Pode‐se chegar até a biblioteca, sem passar pelo lobby, contornando
externamente o auditório. Através de sistema de rampa alongado, o pedestre segue este
caminho, contemplado pela unidade paisagística, composto pela forma arredondada do bloco de
cultura, integrado ao jardim “caído8" e a vista da praia emoldurada pelos coqueiros plantados
junto à linha limite do terreno (ao leste). Esta mesma lateral leste serve de pátio descoberto e
horta.
A quadra poliesportiva, com dimensões oficiais, tem no seu pé‐direito alto e na sua
localização, o artifício de delimitar bem o lado externo do interno da escola. A área de lazer e
esporte intencionalmente foi disposta deste lado do terreno para que formasse anteparo para o
ruído provindo da rodovia. As árvores, os vestiários e sala de educação física foram pensados de
maneira a diminuir e resguardar a quadra destes ruídos (figura 04). Contudo, não obstrui a
insolação necessária para a piscina e protege a fachada oeste do bloco de ensino.
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Figura 04 ‐ Fonte: Ricardo Luz
Entre os lances da escada foi colocado o elevador, concentrando a circulação vertical. O
setor de ensino é bastante compacto, aglomerando quatro tipos de atividades. No térreo: as
oficinas de corte e costura, serigrafia, salão de beleza, e artesanato. Há uma enfermaria, para
primeiro socorros, bem centralizada e próxima da sala dos professores. As salas de Educação de
Jovens e Adultos (E.J.A.) funcionam como salas multiuso, podendo haver qualquer outra atividade
quando esta não estiver sendo usada. Ainda há as salas de ensino básico que isoladas das demais,
por tela metálica, criam o universo da criança com todo apoio como: a cantina, banheiro e pátios
coberto e descoberto com parquinho. No andar superior funcionam as salas de ensino
fundamental, coordenação, e laboratórios de: informática e física, e química e biologia. Os
professores têm sala e banheiro exclusivos. Há também bateria de sanitários para alunos. Esta
divisão acima colocada, por andares, está baseada no nível de dependência das crianças para com
os pais, frequência de uso das salas nos respectivos níveis de ensino e faixa etária. Em linhas
gerais as salas de aula tiveram o cuidado de: ser bem iluminadas; em espaço mínimo de 20,00m²,
comportarem, no máximo, 15 crianças (essa sala deve ter bebedouro próprio); que estejam
isoladas umas das outras, com entradas independentes, de forma que o acesso não seja feito por
outra sala; que os corredores de circulação sejam no mínimo 1,20m; proporcionar, às crianças,
acesso fácil ao banheiro; garantir ventilação natural, pois assim não sendo, além de ser prejudicial
à saúde, causa inquietação; que as paredes sejam revestidas até uma altura de 1,5m; usar cores
claras; pisos antiderrapantes; portas de no mínimo 80 cm e que se abram para fora (também nos
banheiros, auditório, quadra poli esportiva, refeitório).
O sistema construtivo é convencional: 1) com estrutura de pilares e vigas feitos em concreto
armado; 2) as paredes, fechamentos e platibandas são em alvenaria; e 3) composto por
estruturas e telhas metálicas na coberta.
Na parte superior da escada está localizado o reservatório de água potável.
Os blocos têm estruturas independentes, mas interligados para compor a trama de concreto
armado, que suporta o piso térreo.
A flexibilidade dos espaços é necessária, pois eles têm tendência a mudanças constantes.
No setor de cultura foi proposta uma modulação radial, onde, do eixo desta, divergem
lâminas estruturais em “V”, que sustentam a carga da coberta através de uma treliça tubular
plana, que contorna toda fachada. Esta atravessa suspensa por sobre as telhas do auditório, sem
tocá‐las.
A modulação no bloco de administração foi feita de forma linear, contendo beiral bastante
curto com platibanda escondendo coberta, a qual não protege a circulação, que por sua vez, é
feita por telhas metálicas suspensas por mão‐francesa treliçada chumbadas na alvenaria. Esta

solução usada está disposta por toda circulação no sentido leste‐oeste, diminuindo estrutura e
deixando vão livre. Já no sentido norte‐sul é feito por laje impermeabilizada. O bloco de oficinas,
E.J.A. e nível fundamental, têm uma peculiaridade pelas pilastras, que diferente desta última, não
estão embutidas nas paredes, mas afastadas da fachada, funcionando transversalmente como
suporte das circulações, e longitudinalmente como ancoragem de brises soleil, protegendo as
aberturas da insolação (figura 05).

Figura 05 – Fonte: Ricardo Luz
O complexo esportivo tem solução minimizada de pilares, com uma coberta em treliça,
telhas e platibanda metálicas, organizadas de forma a abrigar um vão amplo, e com venezianas
em alumínio fechando as fachadas, propiciando a permeabilidade da ventilação. A escada, rampa
e elevador estão circundados por colunas robustas, que se estendem verticalmente desde o piso
da garagem até a altura máxima, a laje do reservatório. A cozinha, terraço de serviço e refeitório
se difere da área administrativa por ter pé‐direito de 5,50m e não possui beiral, apenas
platibanda.
Nas salas é onde a criança passa a maior parte do tempo. O tratamento acústico tem que ser
minuciosamente analisado para que não haja ruído que interfiram no aprendizado, portanto as
salas do térreo tiveram o tratamento na distância das portas e o tratamento no forro. Já no andar
superior, além dos tratamentos colocados acima, ainda foram tratadas as paredes, pois são em
gesso à cartonado. As opções “a” e “b” são as melhores, pois matem a distância uma da outra,
evitando assim troca de ruídos, onde “c” e “d” estão muito próximas (figura 06)

Figura 06 – Fonte: Revista de Acústica e Vibrações9
Os materiais utilizados foram definidos em reuniões pela parceria: comissão administrativa
da associação e setor de arquitetura do órgão Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas
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(SERVEAL). Quanto a indicação de nível de iluminamento: os ambientes com necessidades
didáticas têm que ter no mínimo 500lux e áreas de uso geral entre 90 e 150lux.
São indispensáveis à preocupação com conforto térmico, por isso as paredes externas são
de materiais mais reflexivos e de menor absorção de calor. As janelas e portas de vidro
desprotegidas de sombras e beirais têm brises soleil ou vegetação compensando as faltas do
dimensionamento de máscaras de insolação. A iluminação natural é pré‐requisito para um projeto
arquitetura sustentável e econômico.
Algumas paredes internas de circulações são texturizadas para tirar o efeito monótono de
parede e estimulando a percepção desde o caminhar até a chegada na sala. Entrar na escola já se
inicia a estimulação e não apenas nos espaços destinados a esse fim.
O Anteprojeto tentou abranger, nos mais diversos aspectos, as soluções para que a escola
venha a ter um espaço propício ao desenvolvimento de suas atividades, de maneira a executá‐las
de modo efetivo e sustentável.
CONCLUSÃO
Grande parte da população vive em estado de carência, desprovidos de assistência
básica de saúde, educação e moradia.
O desemprego em massa e a falta de oportunidades, na maioria das vezes, induzem o
indivíduo a buscar alternativas que não são sustentáveis ou colocam sua vida a prova. Algumas
instituições tentam através de seus serviços filantrópicos diminuir este quadro. Na outra
extremidade poder público é indiferente a esta situação. Há alguns casos onde a parceria entre
estes dois têm bons resultados.
Os problemas são tantos e se somados a uma necessidade especial as dificuldades
aumentam. A ignorância e o preconceito são barreiras difíceis de serem transpostas. A falta de
informação é tanta que o chamado “deficiente” é resumido ao cadeirante, como se não houvesse
outros deficientes.
A pesquisa resultante não se restringiu a detalhes técnicos. Foi necessário obter uma
visão global do sistema de gestão de uma instituição dessa natureza, assim como o
entendimento das inter‐relações socioculturais de uma parcela significativa e a totalidade da
nossa sociedade.
As preocupações com acessibilidade não se resumiram a normas brasileiras e detalhes
operacionais de desenho técnico. A pesquisa se estendeu a processos cognitivos,
antropométricos e suas relações com a educação e o mundo do trabalho.
A proposta final em nível de anteprojeto ficou simples e contemplou muito mais a
funcionalidade especifica para espaços educacionais visando o melhor arranjo favorecendo os
processos cognitivos de ensino‐aprendizagem.
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RESUMO
Tal como acontece em muitos países, o Brasil também
tem assistido nos últimos 20 anos uma evidente
mudança na questão da acessibilidade. Assim como
acerca do tema da velhice, que só começou a tornar‐se
evidente nas duas últimas décadas. Por muito tempo, os
idosos foram sistematicamente ignorados como objeto
de investigação e como questão a ser contemplada por
políticas públicas e sociais consistentes. Portanto, esta
pesquisa tem como objetivo principal verificar quais as
condições de acessibilidade física que permitem ao
idoso se apropriar do espaço público, identificando as
perdas biológicas e funcionais que os idosos adquirem
devido ao processo de envelhecimento e verificando as
necessidades físicas peculiares desta parcela da

população. Para isso foi realizado a fundamentação
teórica abordando temas como: o contexto atual do
idoso, as alterações funcionais decorrentes do processo
de envelhecimento e acessibilidade para idosos. Em
seguida, analisou‐se as informações obtidas, a fim de
relacionar as perdas biológicas com as necessidades
espaciais, para assim, proporcionar um ambiente
adequado ao público alvo. A pesquisa identificou os
problemas relacionados à acessibilidade física do idoso
nos espaços públicos que geram dificuldades de
deslocamento, uso, informação e orientação,
contribuindo com diretrizes projetuais e ergonômicas
que visem à melhoria destes ambientes.

PALAVRAS‐CHAVE: Acessibilidade, Idoso, Espaços públicos.

URBAN SPACES SUITABLE SPECIFIC NEEDS OF THE ELDERLY.
ABSTRACT
As in many countries , Brazil has also assisted in the past
20 years, an obvious change in the issue of accessibility .
So too, on the subject of old age , which began only
become apparent in the last two decades . For too long,
the elderly were systematically ignored as a subject of
research and as a matter to be addressed by consistent
public and social policies . Therefore , this research aims
to verify which physical accessibility conditions that
allow the elderly to appropriate the public space ,
identifying the biological and functional losses that older
people acquire due to the aging process and verifying
the unique physical needs of this segment of the

KEY‐WORDS: Accessibility, elderly, public spaces.

population . The theoretical foundation for this was held
covering topics such as : the current context of the
elderly , the functional changes resulting from the aging
process and accessibility for seniors . Then we analyzed
the information obtained in order to relate the
biological losses spatial needs , to thereby provide a
suitable environment to the target audience . The
research identified problems related to physical
accessibility for the elderly in public spaces that
generate difficulties of travel, use, information and
guidance, contributing projective and ergonomic
guidelines that aim to improve these environments

ESPAÇOS URBANOS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS IDOSOS.
INTRODUÇÃO
Tal como acontece em muitos países, o Brasil também tem assistido nos últimos 20 anos
uma evidente mudança na questão da acessibilidade, principalmente nas cidades de médio e
grande porte. Resultado do esforço de profissionais de arquitetura, urbanismo, engenharia,
design, direito e principalmente dos representantes de movimentos sociais e das próprias
pessoas com deficiência. Isso implicou na evolução da nomenclatura, na definição de conceitos e
na promulgação de leis e normas técnicas (LOPES et al, 2010), a exemplo da NBR 9050 (ABNT,
2004) e do Decreto Federal n° 5.296/2004 (BRASIL, 2004) que regulamenta as leis federais n°
10.048/00 (BRASIL, 2000) e 10.098/00 (BRASIL, 2000) estabelecendo prazos e procedimentos
para ações voltadas à acessibilidade.
Assim, também, o tema da velhice só começou a tornar‐se evidente, nas duas últimas
décadas. Por anos a fio, os idosos, apesar do aumento da expectativa de vida no país, foram
sistematicamente ignorados como objeto de investigação e público a ser contemplado por
políticas públicas e sociais consistentes. Contudo, o cenário atual é bastante diferente. A velhice
não só ganhou o estatuto de objeto privilegiado de investigação, como dispõe de políticas
públicas específicas, a exemplo do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004), em vigor desde 1° de janeiro
de 2004 (ALMEIDA et al, 2010).
Este público apresenta perdas biológicas e funcionais devido ao processo de
envelhecimento, possuindo particularidades. Por isso, para que os idosos tenham acesso a todos
os ambientes construídos, principalmente os espaços públicos, são necessários que esses
estejam adequados às suas necessidades específicas, oferecendo‐se como ambientes de
convivência e trocas sociais, uma vez que com o passar do tempo, há um enfraquecimento do
grupo de relacionamento das pessoas idosas; não há mais o grupo de colegas do trabalho e
perdem‐se membros da família e amigos, o que pode provocar isolamento.
Por isso, é preciso incentivar e criar condições para o idoso freqüentar novos ambientes
sociais, formar novos grupos, desenvolver atividades fora de casa que lhes tragam mais
satisfação, melhore sua auto‐estima e eleve sua qualidade de vida. Contudo, a sociabilidade aqui
referida não será possível se a cidade não oferecer condições para a inclusão, proporcionando‐
lhes individualidade, autonomia e segurança. (ALMEIDA et al, 2010).
Deste modo, percebe‐se que o ambiente urbano, por sua complexidade, necessita ser
tratado por uma visão generalista, em que a acessibilidade é um requisito básico na promoção de
um local que seja adequado as necessidades, capacidades, habilidades e limitações de seus
usuários. Assim, é fundamental que os arquitetos e urbanistas, responsáveis pela elaboração dos
projetos arquitetônicos desses espaços, reflitam sobre esta temática e procurem desempenhar a
sua função de projetar espaços urbanos, comprometidos com a inclusão dos idosos e com a
acessibilidade física dos mesmos.
Portanto o objetivo principal desta pesquisa é verificar quais as condições de
acessibilidade física que permitem ao idoso se apropriar do espaço público, identificando as

perdas biológicas e funcionais que os idosos adquirem devido ao processo de envelhecimento,
verificando as necessidades físicas peculiares desta parcela da população.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para que se compreenda melhor a questão do idoso e da acessibilidade em espaços
públicos o referencial foi dividido em três partes: o contexto atual do idoso, alterações funcionais
decorrentes do processo de envelhecimento e a acessibilidade para idosos.
O CONTEXTO ATUAL DO IDOSO
O envelhecimento da população é um fenômeno mundial iniciado, a princípio, nos países
desenvolvidos em decorrência da queda de mortalidade, das grandes conquistas do
conhecimento médico, da melhoria nutricional, da elevação dos níveis de higiene pessoal e
ambiental tanto em residências como no trabalho assim como, em decorrência dos avanços
tecnológicos. Aliado a estes fatores a queda de fecundidade, iniciada na década de 60, e o
aumento da expectativa de vida, vem fazendo crescer a população idosa de forma acelerada nos
últimos decênios. Com esse quadro, o aumento do número de idosos na população vem
provocando necessidades como habitação, lazer e transportes adaptados.
Em escala mundial, a esperança de vida ao nascer foi estimada, para 2008 (período 2005‐
2010), em 67,20 anos e, para 2045‐2050, as Nações Unidas projetam uma vida média de 75,40
anos (IBGE, 2006). Até 2025, segundo a OMS (2002), o Brasil será o sexto país do mundo em
número de idosos. Entretanto, ainda é grande a desinformação sobre o envelhecimento
populacional, as perdas biológicas/funcionais devido a esse processo, e consequentemente as
necessidades reais e as peculiaridades que esta parcela da população detém. A mesma
instituição define a população idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma
distinção quanto ao local de residência dos mesmos, pois está ligada com a qualidade de vida.
“Nos países desenvolvidos são considerados idosos os indivíduos com 65 anos ou mais. Nos
países em desenvolvimento são idosos os indivíduos com 60 anos ou mais (OMS, 2002).”
O governo brasileiro considera idosas as pessoas que possuem 60 anos ou mais, e para
estas são assegurados alguns direitos como gratuidade no transporte, prioridade de atendimento
em serviços públicos e estabelecimentos comerciais, entre outras medidas que estão dispostas
no Estatuto do Idoso. Neste artigo, conforme a legislação brasileira adota, serão considerados
idosos os indivíduos com mais de 60 anos e que apresentem consequências do processo de
envelhecimento que dificultem a realização de atividades da vida diária.
ALTERAÇÕES FUNCIONAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
Biologicamente, o envelhecimento é um processo natural, dinâmico, progressivo e
irreversível, que se instala em cada indivíduo desde o nascimento e o acompanha por todo o
tempo de vida possível, culminando com a sua morte. Nesse trajeto, provoca no organismo
inúmeras modificações morfológicas, alterações na forma do corpo (aparecimento de rugas,
cabelos brancos e outras); modificações fisiológicas, relacionadas com as funções orgânicas (o
fígado, entre outros órgãos, diminui sua função, por exemplo); e modificações bioquímicas,
diretamente ligadas às transformações das reações químicas presentes no organismo (atividade
glandular alterada, dentre outras). A seguir serão tratadas as alterações funcionais que

influenciam diretamente no uso do espaço público.
Com relação ao sistema musculoesquelético, há uma perda de 10 a 20% na força
muscular, maior índice de fadiga, diminuição na capacidade de regeneração e na habilidade para
manter a força estática. Além destas, ainda existem algumas, tais como: diminuição da agilidade,
da coordenação, do equilíbrio, da flexibilidade, da mobilidade articular e aumento da rigidez da
cartilagem, dos tendões e dos ligamentos. Todas essas alterações acabam por prejudicar o
funcionamento do aparelho locomotor e o equilíbrio do idoso, causando mudanças na postura e
na mobilidade (SANTOS, 2001), tornando o andar mais lento e cansativo.
Tratando‐se das alterações cognitivas, destacam‐se a disfunção auditiva e as mudanças
fisiológicas do processo visual. Para realizar uma tarefa com a mesma precisão, as necessidades
visuais de quantidade de luz podem ser duas vezes maiores aos sessenta anos do que aos vinte
anos. Os usuários da terceira idade também são mais sensíveis aos níveis de ofuscamento que os
mais jovens. (STEFFY, 2002 apud FREIRE et al, 2010).
Dentre as alterações visuais que sofrem mudanças com o envelhecimento, destaca‐se: (1)
a acomodação visual, que é a capacidade que tem o olho humano de ajustar‐se às diferentes
distâncias entre os objetos; (2) a adaptação, que é a mudança brusca de intensidades luminosas;
(3) a fadiga visual, que torna cada vez maior o esforço para focalizar pequenos detalhes; (4) o
ofuscamento, que é produzido pela presença de luzes ou áreas excessivamente brilhantes; (5) a
acuidade visual, que é a capacidade visual para discriminar pequenos detalhes; e (6) a capacidade
de percepção de cores, que é uma característica da produção de sensação visual do olho causada
pelos diferentes comprimentos de onda.
Por outro lado, a disfunção auditiva, com a diminuição da audição, altera a capacidade de
comunicação e está associada a consequências negativas, incluindo incapacidade física motora,
depressão, isolamento, enfim, redução da capacidade funcional (FILHO e NETTO, 2005).
Todas estas alterações comprometem a capacidade do idoso de realizar atividades da vida
diária, tais como: transpor desníveis, enxergar objetos com clareza, percorrer grandes percursos,
entre outros, como também afeta sua mobilidade e o bem estar social. Diante do exposto, se faz
necessário projetar objetos, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos com uma linguagem
clara e intuitiva, para que os idosos possam identificar cada elemento com maior facilidade.
ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS
A acessibilidade física é definida pela NBR 9050 (ABNT, 2004) como a possibilidade e
condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de
edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. Portanto, para que os espaços
sejam acessíveis, devem‐se considerar quatro componentes da acessibilidade identificados por
Dischinger e Bins Ely (2006), são eles: a orientação/informação que visa facilitar a compreensão
dos espaços e das suas informações, para as necessidades informativas; o deslocamento que é a
condição de movimento nos percursos horizontais e verticais e sua continuidade; o uso, que
prevê acesso e utilização dos espaços e seus equipamentos, para as necessidades físicas; e a
comunicação que busca proporcionar interação dos usuários, para as necessidades sociais. Por
exemplo: projetar ambientes prevendo circulações com pisos regulares e corrimãos, significa que

o projeto leva em conta as dificuldades de locomoção do idoso, considerando suas necessidades
físicas e minimizando o problema de deslocamento.
Outro conceito que é importante salientar é o de Desenho Universal, pois este estabelece
que o projeto de produtos, edificações e espaços abertos, permita o uso por todas as pessoas,
com ou sem deficiências físicas ou cognitivas (MACE et al, 1991), e propõe sete princípios
basilares: (1) uso equitativo, (2) flexibilidade no uso, (3) simplicidade e intuitividade; (4)
percepção fácil e eficiente da informação; (5) tolerância ao erro; (6) redução do esforço físico; e
(7) espaços e dimensões adequados para aproximação e uso.
A importância da acessibilidade e do desenho universal tem aumentado com o
crescimento do número de pessoas com deficiências físicas ou cognitivas, com o aspecto
demográfico, em que os crescentes avanços das ações sociais sanitárias e médicas em todo o
mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, têm levado ao aumento da expectativa de vida
da população, implicando em maior presença de idosos.
Portanto, é relevante adequar os espaços urbanos, eliminando as barreiras físicas
(arquitetônicas) que possam dificultar, ou até mesmo impedir, o acesso seguro aos idosos, pois
estes espaços, além de possibilitar acesso gratuito e irrestrito a qualquer grupo social
proporcionam ao público alvo o contato com a natureza, facilitam a interação com outras
pessoas, promovem bem estar físico, permitem a prática esportiva ao ar livre, e propiciam
contato com o sol (GUYTON, 2002, apud DORNELES, 2006).
METODOLOGIA
O desenvolvimento do artigo considera as seguintes etapas: (1) Fundamentação teórica,
através de pesquisa de artigos (normas, leis e decretos) que tratam de acessibilidade no
ambiente construído e das perdas biológicas / funcionais que os indivíduos adquirem com o
processo de envelhecimento e que geram dificuldades no uso do espaço público; (2) Análise e
sistematização dos dados, que geraram diretrizes projetuais para a melhoria da qualidade do
espaço público que beneficiarão a população usuária e poderão retroalimentar o processo de
projeto em outras oportunidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados obtidos pela metodologia aplicada, a qual apresentou, através da
bibliografia estudada, as perdas biológicas e funcionais que os idosos apresentam devido ao
processo de envelhecimento, desenvolveram‐se quadros‐resumo que relacionam quais as
atividades restringidas, a causa da restrição e as necessidades espaciais que o ambiente precisa
para se tornar adequado. Estão classificados conforme os componentes de acessibilidade:
orientação / informação, deslocamento, uso e comunicação.

Tabela 1 – Limitação quanto a orientação e informação.
Atividades
restringidas

Causa da restrição

Necessidade espacial

Diretrizes projetuais

Enxergar com clareza

Problemas no sistema
visual

Ambientes iluminados com
cores contrastantes.

Uso e iluminação ou de cores
contrastantes marcando e
delimitando os espaços ou
circulações

Perceber desníveis com
a mesma cor da faixa de
circulação

Problemas no sistema
visual

Desníveis com cor diferente da
faixa de circulação

Degraus e desníveis com textura
e cores diferentes

Perceber os limites dos
passeios

Problemas no sistema
visual

Passeios com limites bem
definidos e com cor diferente

Utilizar cores de mobiliários
diferentes das utilizadas no piso

Compreender a
sinalização (aérea e
terrestre)

Problemas no sistema
visual e psicocognitivo

Placas com legíveis com fontes
grandes e contraste entre
escrita e fundo

Utilizar sinalização com
iluminação e em relevo

Tabela 2 – Limitação quanto ao deslocamento.
Atividades
restringidas

Causa da restrição

Necessidade espacial

Diretrizes projetuais

Andar em superfícies
irregulares

Problemas de equilíbrio

Passeio bem regulares

Os pisos devem ser contínuos,
para evitar quedas

Caminhar longos
percursos

Problemas nos sistemas
cardiovascular e
pulmonar

Área de estar com bancos
próximos aos passeios

Áreas de estar e descanso
próximo aos percursos, com
presença de bancos

Desviar dos mobiliários
mal posicionados

Problemas no sistema
musculoesquelético e de
equilíbrio

Faixa de circulação livre de
obstáculos

Diferentes ambientes como áreas
de estar ou jogos fora da
circulação ou marcadas com
pisos de cor e textura diferentes

Caminhar em percursos
sinuosos

Problemas de equilíbrio

Passeios com poucas curvas.

Caminhos retos, com poucas
curvas. Cruzamento entre
circulações de fácil visualização

Tabela 3 – Limitação quanto a comunicação.
Atividades
restringidas

Diretrizes projetuais

Causa da restrição

Necessidade espacial

Perceber falas

Problemas no sistema
auditivo

Espaços que permitam leitura
labial

Disposição dos bancos de forma
frontal permitindo o diálogo entre
as pessoas

Entender o que outras
pessoas falam em locais
barulhentos

Problemas no sistema
auditivo

Áreas de estar localizadas em
espaços com pouco barulho

Prever áreas de estar localizadas
longe de áreas de práticas
esportivas

Tabela 4 – Limitação quanto ao uso.
Atividades
restringidas

Causa da restrição

Necessidade espacial

Diretrizes projetuais

Problemas no sistema
musculoesquelético e de
equilíbrio

Bancos com encosto

Adaptação da visão a
mudanças
de
luminosidade

Problemas no sistema
visual

Estabilidade lumínica em todo
os ambientes.

Utilização
de
espaços
transição com a redução
iluminação progressiva

Executar
ações
forma rápida

Problemas no sistema
musculoesquelético

Mobiliário de fácil utilização

Utilização
de
cores
para
identificar objetos, permitindo a
fácil percepção do usuário

Utilizar bancos
encosto

sem

de

Encostos dos bancos confortáveis
e de fácil acomodação

de
de

CONCLUSÕES
A compreensão das modificações decorrentes do avanço da idade a nível físico‐
funcional e psico‐cognitivo, permitiu identificar as consequentes necessidades espaciais dos
idosos no uso do espaço público, gerando diretrizes projetuais que focam na acessibilidade física,
contemplando os princípios do Desenho Universal e a legislação normativa.
É importante salientar, que mesmo havendo inúmeras pesquisas relacionadas ao
projeto de ambientes para idosos, estas são geralmente direcionadas para instituições asilares
e/ou ambientes residenciais. Porém, os problemas relativos à acessibilidade físico‐espacial não se
restringem a ambientes internos. Uma grande parcela dos idosos utilizam áreas públicas de lazer.
Apesar disso, tais áreas, via de regra, não foram planejadas considerando as necessidades
específicas das pessoas com mais de 60 anos. Por isso, o entendimento das dificuldades
enfrentadas ao acesso e uso dos espaços públicos e privados é fundamental para que se possa
planejar espaços com mais qualidade, que atendam as reais necessidades dessa população.
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