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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos aqui os Anais do V ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: cri-
ses, impasses e desafios.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão divididos em oito volumes 
coincidentes com os Eixos Temáticos que nortearam o V ENANPARQ, para além de um vol-
ume introdutório, de número “00”, com o Índice Geral que abarca todos os outros volumes: 

00. Índice Geral

01. Ideários, Projeto e Prática

02.  História e Teoria da Arquitetura, da Cidade e do Urbanismo

03. Patrimônio, Cultura e Identidade 

04. Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

05. Produção do Espaço, Ocupação, Gestão e Cidadania 

06. Infraestrutura e Mobilidade

07. Instrumentos da Legislação e Normativas 

08. Inovação, Tecnologias e Sociedade

Cada volume é dividido em capítulos coincidentes com os produtos científicos (artigos, 
simpósios, oficinas) submetidos ao evento e aprovados pela comissão científica:

01. Mesa Temática com Apresentação Oral

02. Mesa Temática sem Apresentação Oral

03. Simpósios Temáticos

04. Artigos Completos de Simpósios Temáticos

05. Oficinas

06. Outros



Dentro de cada capítulo, os trabalhos estão organizados em ordem alfabética pelo título. 

A inserção dos textos nos volumes dos eixos não segue necessariamente a inclusão dos 
trabalhos sugerida na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores – no ato 
da submissão dos artigos, simpósios, oficinas. 

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do V 
ENANPARQ é de inteira responsabilidade dos autores – revisão de texto, uso de imagens, 
formatação.



APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual 
crises, impasses e desafios

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir de modo transversal, interdisci-
plinar e inovador o contexto atual relacionado a esse campo de atuação, promovendo o 
debate sobre a produção científica recente nas universidades brasileiras, em diálogo com 
as práticas e com a produção internacional, fomentando assim a reflexão crítica sobre as 
permanências e perspectivas num contexto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resultados recentes das atividades da 
pós-graduação na área, no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática Profissional e 
do Comum, com reflexões sobre a formação, produção e lacunas, fundadas no compromis-
so social da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado e interconectado sob a égide da 
financeirização, do neoliberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se manifes-
tam em ciclos crescentemente frequentes e duradouros, com impactos sociais e ambien-
tais profundos e diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões política, econômica e social, afe-
ta diretamente a qualidade de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações in-
stitucionais e produtivas. Traz impasses para todas as áreas profissionais, com fortes im-
pactos para Arquitetura e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, não apenas pela escassez de 
investimentos, vulnerabilidades e enfraquecimento de ações contínuas na construção, 
preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, pelas inflexões nas políticas públi-
cas de interesse social e coletivo. Para além da prática profissional, são questões que 
se expressam nos graves problemas urbanos, nas dinâmicas territoriais dispersas, nas 



estruturas ociosas e obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes e no cotidi-
ano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais democráticos pelos direitos soci-
oespaciais, regulamentados no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois de quase 
duas décadas de vigência nas legislações, se efetivam fragilmente na prática, diante das 
necessidades de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados para reflexão e ações da pós-grad-
uação no campo da Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações entre teoria, 
prática, assimilação, experimentação, diálogo na sociedade e incorporação de saberes. 
Enfim, no processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se caminhos de conexão ao 
passado, permanências, emergências, resistências, mediações e superação de impasses, 
que potencializam ganhos coletivos, proposições inovadoras e participativas, na conquista 
de cidades melhores, mais justas e ambientes adequados para a vida.
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Bolsista do Programa Permanecer- UFBA. 

GUEDES, Daniele Oliveira 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. 
Bolsista do Programa Permanecer- UFBA. 

AMORIM, Nayara Cristina Rosa 
Professora Assistente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo- 
FAUUSP.

ESTUDO DA VIABILIDADE CULTURAL E ECONÔMICA DO USO DO BAMBU EM 
ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES NO PARANÁ .7374

SARVEZUK, Laiana Chopek
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR; Mestranda do 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEM/UEL

GOMES, César de Godoy
Mestre e Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR

FORMAS E CONTEÚDOS EM TRANSIÇÃO: PAISAGEM E ESPAÇOS LIVRES NA CIDADE 
DE ORIGEM INDUSTRIAL .7393

SAIDLER, Marcos Felipe Sudré
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Escola de Arquitetura da UFMG 

ASSIS, Sarah Helen Viana de 
Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DE 
ECOVILAS: O CASO BEDZED .7413

COSTA, Emiliana Rodrigues 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPI 

MOURA, Alexandre Pajeú 
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFPI

INVESTIGAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 
EM EDIFÍCIOS INSTITUCIONAIS NA UFMG .7432

TIBÚRCIO, Túlio Márcio de Salles
PhD; Professor Associado do DAU e PPG.au UFV

CAL, Mariane Aparecida Faria
Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFV

ANDERY, Paulo Roberto Pereira
PhD; Professor Associado do DEC e PPGCC UFMG



JARDIM FILTRANTE COMO SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
PARA CIDADE DE PEQUENO PORTE .7449

CANALI, Vitória 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade IMED. Discente do Programa de Pós 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade IMED. Passo Fundo/RS, Brasil. 

REICHERT, Bárbara 
Arquiteta e Urbanista, PPGARQ, Faculdade Meridional – IMED; Professora Centro Universitário FAI-
UCEFF 

NECKEL, Alcindo 
Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2014). Professor do 
Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade IMED. Passo Fundo/RS-Brasil

MARCOS E PORTAIS COMO INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO EM SALVADOR/BA .7457

LEITE, Gisele Paiva 
Especialista em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

GARZEDIN, Maria Aruane Santos 
Doutora em Artes Plásticas; Professora da FAU UFBA

MORTE E VIDA E VIDA DE RIOS NA GRANDE CIDADE .7471

SANTOS, Fabio Pereira dos 
Mestrando em Planejamento e Gestão do Território na UFABC; Especialista em Geografia, Cidade e 
Arquitetura pela Escola da Cidade; Arquiteto e Urbanista.

O ARROIO A RUA O VERDE A VIDA – UMA CARTOGRAFIA DAS BORDAS: 
APROXIMAÇÕES ENTRE MEIO SOCIAL E MEIO NATURAL NO ARROIO PEPINO .7491

MACHADO, Valentina 
Mestranda no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Pelotas, valentina.rigon.machado@gmail.com 

ROCHA, Eduardo 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Pelotas 

O ASPECTO FÍSICO-AMBIENTAL NO ESPAÇO PERIFÉRICO: ANÁLISE DE ÁREA DE 
BORDA URBANA NO MUNICIPIO DE TIMON-MA .7501

PACHECO JUNIOR, Jose Mario 
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo PPG FAU/UnB; Pesquisador LUPA, CT/UFPI; Arquiteto e 
Urbanista 

MATOS, Karenina Cardoso 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Universidade Federal do Piauí, CT/UFPI; 
Coordenadora LUPA, CT/UFPI; Arquiteta e Urbanista



O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO UTILIZADO COMO MÉTODO PARA A LEITURA DA 
PAISAGEM ATRAVÉS DE VIVÊNCIAS DE BIOCONSTRUÇÃO .7536

AMARO, Eliane Katayama Pricoli
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Professora substituta do DECA da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus de Bauru

CONSTANTINO, Norma Regina Truppel
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do DAUP e da PPGARQ-UNESP da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus de Bauru

O JARDIM DO BAOBÁ NO PARQUE CAPIBARIBE: UM PROJETO PAISAGÍSTICO PARA O 
BEM-ESTAR .7561

SANTOS, Luisa Acioli dos 
Arquiteta e Urbanista, Mestranda na Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade 
Federal de Pernambuco UFPE, Pesquisadora do Laboratório da Paisagem UFPE 

MELO, Mirela Davi 
Arquiteta e Urbanista, Mestranda na Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade 
Federal de Pernambuco UFPE, Pesquisadora do Laboratório da Paisagem UFPE 

CERQUEIRA, Vagner Damasceno Freitas de 
Arquiteto e Urbanista, Mestrando na Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade 
Federal de Pernambuco, Pesquisador do In Citi - Pesquisa e Inovação para Cidades UFPE

O PAPEL DOS EDIFÍCIOS E SEUS SISTEMAS NA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE 
BENS CULTURAIS – CONSIDERAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 
DIAGNÓSTICO E CERTIFICAÇÃO .7575

GONÇALVES, Willi de Barros 
Doutor em Artes (ênfase em Conservação Preventiva); Professor da EBA/UFMG; Pesquisador do 
LACICOR/CECOR/EBA/UFMG;

O RIO QUE COMANDA A VIDA: ENTRE OS LAGOS, IGARAPÉS E RESSACAS NA CIDADE 
DE MACAPÁ .7593

TOSTES, José Alberto 
Doutor em História e Teoria da Arquitetura; Professor da UNIFAP 

WEISER, Alice Agnes 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Discente da UNIFAP

O USO DAS GEOTECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DIDÁTICAS NA PERCEPÇÃO DE 
PROBLEMAS URBANOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ .7614

PEREIRA, Angelo Fernando 
Geógrafo, Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, bolsista 
CAPES/UFF 

BOTELHO, Wallase
Geógrafo, Professor do Colégio Estadual Aurelino Leal 

CARRIELLO, Felix 
Prof. Dr. Departamento de Análise Geoambiental Universidade Federal Fluminense



OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO ESPAÇO URBANO: O CASO DAS RESSACAS EM 
MACAPÁ/AP .7625

PICANÇO, Caio 
Arquiteto e Urbanista 

OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO NA FORMA URBANA: METODOLOGIA DE ANÁLISE PARA 
OS ESPAÇOS LIVRES URBANOS .7639

COCOZZA, Glauco de Paula
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAUeD e do PPGAU UFU

GUERRA, Maria Eliza Alves
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUeD e do PPGAU UFU

RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUeD e do PPGAU UFU

OS PADRÕES ESPACIAIS E MORFOLÓGICOS DE COMUNIDADES NA AMAZÔNIA: 
SUBSÍDIOS PARA UMA NOVA FORMA DE PENSAR A NATUREZA .7660

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU UFPA e do PPGAU UFPA 

VICENTE, Letícia Ribeiro 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Bolsista PIBIC/CNPq na FAU UFPA 

OLIVEIRA, Rafaela Carolina Bulhões 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Bolsista PIBIC/CNPq na FAU UFPA

OS RIOS NO CONTEXTO DA PAISAGEM URBANA: O CASO DE BARRA BONITA .7678

GRAVIOLA, Gabriela Rosa 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; FAAC, UNESP, Bauru 

CONSTANTINO, Norma Regina Truppel
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP; Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e no 
Mestrado Acadêmico em Arquitetura Professor da FAAC, UNESP, Bauru 

POR QUE SUSTENTABILIDADE? A JORNADA DO ANTROPOCÊNTRICO AO 
ECOCÊNTRICO .7705

SANTOS PEREIRA, M.G.B.G
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAUFBA

PEREIRA, Gilberto C.
Doutor em Geografia; Professor do PPG-AU FAUFBA

PRODUZIR ENERGIA EM ÁREA URBANA EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS? .7726

CAVALCANTI, Cristina KanyaCaselli
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Pós Doutoranda na FAU – UPM com bolsa FAPESP 

MACIEL, Carolina de Rezende 
Doutora em Física Ambiental; Professora na FAU UPM 



BRUNA, Gilda Collet
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora na FAU UPM 

QUARTA NATUREZA: UMA NOVA PAUTA NO PROJETO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO .7756

PROCHNOW, Simone Back 
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; PROPAR, UFRGS. 

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de 
Professor Titular, Doutor em Arquitetura; PROPAR, UFRGS

REABILITAÇÃO EDILÍCIA EM QUESTÃO: INTERFACES ARQUITETÔNICAS E 
URBANÍSTICAS EM CASOS DA ÁREA CENTRAL CARIOCA .7770

ROCHA, Henrique 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; PPGAU/UFF 

SAMPAIO, Andréa da Rosa 
Doutora em Urbanismo; Professora da EAU/UFF e do PPGAU/UFF

RISCOS TERRITORIAIS: A ÁGUA FRENTE A EXPANSÃO URBANO-ECONÔMICA 
ANÁLISE EM NÚCLEOS IMIGRATÓRIOS DO ESPÍRITO SANTO (BRASIL) .7787

THOMÉ, Miguel Brunoro 
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UFES 

RODRIGUES, Mariana Paim 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UFES 

NOSSA, Damiany Farina 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UFES

SE HABITAÇÃO SOCIAL FOR ARQUITETURA: UM LUGAR PARA A  
SUSTENTABILIDADE .7813

CANOVA, César Renato 
Arquiteto e Urbanista; Doutorando em Arquitetura na FA ULisboa, Portugal 

RAMOS, Tânia Liani Beisl
Doutora em Engenharia do Território; Professora da FA ULisboa, Portugal 

SILVA, Geovany Jessé Alexandre da 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor do PPGECAM e Coordenador do PPGAU UFPB, Brasil

SELOS PARA A CERTIFICAÇÃO DE HOSPITAIS MAIS SUSTENTÁVEIS: VANTAGENS E 
DESVANTAGENS PARA O CONTEXTO DO BRASIL .7836

GOBBI, Mirna Elias
Arquiteta e Urbanista; Discente do Mestrado Acadêmico do PROARQ FAU UFRJ

SANTOS, Mauro
Doutor em Arquitetura; Professor da FAU UFRJ e do PROARQ UFRJ

ROLA, Sylvia Meimaridou
Doutora em Planejamento Energético; Professora da FAU UFRJ e do PROARQ UFRJ



TECNOLOGIA SOCIAL, MATERIAL NÃO CONVENCIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
APLICAÇÃO DE CONCEITOS EM ANTEPROJETO DE CENTRO DE CONSTRUÇÃO COM 
TERRA .7847

SANTIAGO, Beatriz Lemos 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU UFPB

UM PATRIMÔNIO EM RISCO: A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO SOBRE 
A PRESERVAÇÃO DO ACERVO DE OBRAS RARAS DA FACULDADE DE DIREITO DO 
RECIFE .7862

BORGES, Angélica 
Mestre em Desenvolvimento Urbano; Conservadora e Restauradora (FDR/UFPE) 

FREITAS, Ruskin
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor do PPG em Desenvolvimento Urbano (MDU/UFPE)

UMA ANÁLISE DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA NO VETOR NORTE BELENENSE: 
INTERFACES DOS PROCESSOS DE DISPERSÃO E FRAGMENTAÇÃO URBANAS COM AS 
DINÂMICAS NATURAIS .7873

COELHO, Leonardo Loyolla
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e 
Escola da Cidade

ARAUJO, Jocasta de Freitas de
Arquiteta formada pela Universidade Anhembi Morumbi

URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO DAS FRANJAS METROPOLITANAS 
DE SÃO PAULO: O CASO DAS SUB-BACIAS JUQUERI-CANTAREIRA E BILLINGS .7889

ALVIM, Angélica Tanus Benatti
Arquiteta, Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bolsista Produtividade 
CNPq (nível 2)

MARQUES, Andresa Lêdo
Arquiteta, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bolsista CAPES PROEX.

ALVES, Karina Dominici
Arquiteta, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie

UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA EM EDIFÍCIOS DE 
ESCRITÓRIO: ESTUDO DE CASO DE ARVOREZINHA/RS .7923

LIMA, Marcos Vinícius de 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 
Meridional(IMED) 

SILVA, Thaísa Leal da 
Doutora em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade de Coimbra (UC); Docente 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Meridional 
(IMED) 



Ribeiro, Lauro André 
Doutor em Sistemas Sustentáveis de Energia pela Universidade de Coimbra (UC); Docente do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Meridional (IMED)

2 – MESA TEMÁTICA SEM APRESENTAÇÃO ORAL

A MADEIRA DE DEMOLIÇÃO COMO ALTERNATIVA DE MATERIAL SUSTENTÁVEL NA 
ARQUITETURA DE INTERIORES .7945

LUCH, Raquel Alves 
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC 

BINDA, Angela
Professora Doutora em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

A SUSTENTABILIDADE URBANA: AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS INDICATIVOS DE UMA 
CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL .7960

BARROSO, Leticia 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal Fluminense – UFF

REGENERAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS CENTRAIS SUBUTILIZADOS: UMA 
NECESSIDADE CONTEMPORÂNEA .7980

NOLETO, Rodrigo de Andrade Costa 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Professor da 
Universidade Anhanguera-Campo Limpo 

BARIONI, Bárbara Cavalcante de Andrade 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Professor da 
Universidade Anhanguera-Campo Limpo

RISCOS HÍBRIDOS E CIDADES NO ANTROPOCENO .8004

PEREIRA, Winnie Bruna de Souza
Doutoranda em Urbanismo do PROURB/FAU-UFRJ; Professora da FAU-UFRJ

3 - SIMPÓSIO TEMÁTICO

BEIRA-MAR: LUGAR COMUM? CONFLITOS ESPACIAIS E SOCIOAMBIENTAIS E 
SOCIOESPACIAIS NO LITORAL BRASILEIRO .8035

Coordenador(a): ARAUJO, Cristina Pereira de
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do CAU UFPE e do PPDU – MDU/UFPE

Coordenador(a): ABREU, Luciano Muniz
Doutor em Planejamento Urbano e Regional; Professor do CAU UFRRJ e Pesquisador Associado ao 
PPGDT UFRRJ;



DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL PARTICIPATIVO PARA A CIDADE RESILIENTE: 
ESTRATÉGIAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA A VIOLÊNCIA .8053

Coordenador(a): ROMERO, Marta 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAU UNB e do PPGFAU UNB; 

ECOLOGIA: UM PANORAMA GLOBAL E LOCAL .8068

Coordenador(a): MIYAMOTO, James 
Doutor em Urbanismo; Professor do PROURB-FAU-UFRJ e da FAU-UFRJ; 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL: POVOS E TERRITÓRIOS EM CONFLITO .8086

Coordenador(a): ZUQUIM, Maria de Lourdes 
Doutora em Estruturas Ambientais e Urbanas. Professora da FAUUSP e do PPGFAUUSP; 

OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA CONSTITUIÇÃO DA FORMA URBANA 
BRASILEIRA: RESULTADOS DE PESQUISA DA REDE NACIONAL QUAPÁ-SEL .8106

Coordenador(a): QUEIROGA, Eugenio Fernandes 
Livre Docente em Arquitetura e Urbanismo; Professor da FAUUSP e do PPGAU-FAUUSP; 

SAÚDE URBANA E DESIGUALDADES SOCIAIS: NOVAS QUESTÕES PARA O 
PLANEJAMENTO URBANO .8127

Coordenador(a): FLEURY, Jorge Nassar
Doutor em Urbanismo; Professor da FAU UFRJ; 

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NO DIÁLOGO ENTRE ARQUITETURA, CIDADE E INFÂNCIA: 
SOCIABILIDADE E CIDADANIA NO ESPAÇO PÚBLICO .8147

Coordenador(a): AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen
Doutor em Engenharia de Produção; Professora da FAU UFRJ e do PROARQ UFRJ; 

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS PROTEGIDAS: IMPASSES 
E DESAFIOS À SUSTENTABLIDADE URBANO E AMBIENTAL .8168

Coordenador(a): ALVIM, Angélica Tanus Benatti
Doutora em Estruturas Ambientais e Urbanas; Professora da FAU UPM e do PPGAUUPM; 

Coordenador(a): BESSA, Eliane
Doutora em Serviço Social; Professora da FAU/UFRJ e do PROURB/UFRJ; 



4 – ARTIGOS COMPLETOS DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

BEIRA-MAR: LUGAR COMUM? CONFLITOS ESPACIAIS 
E SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOESPACIAIS NO LITORAL 
BRASILEIRO

A DISPUTA DOS LUGARES: INVESTIMENTOS EM TURISMO, PRODUÇÃO DO ESPAÇO E 
CONFLITO TERRITORIAL NO LITORAL POTIGUAR .8189

COSTA, Wagner 
Mestre em Turismo, Professor do IFRN. 

FONSECA, Maria Aparecida 
Doutora em Geografia; Professora da UFRN e do PPGGE UFRN 

DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL PARTICIPATIVO PARA 
A CIDADE RESILIENTE: ESTRATÉGIAS PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS CONTRA A VIOLÊNCIA

PARQUES LINEARES AO LONGO DE CORPOS HÍDRICOS URBANOS: CONFLITOS E 
POSSIBILIDADES – O CASO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ / DF .8203

MEDEIROS, José Marcelo Martins 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor efetivo da UFT 

O CAMPO TÉRMICO URBANO E ILHAS DE CALOR EM BRASÍLIA / DF .8221

VIANNA, Elen
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Engenharia Civil do IFTO

ROMERO, Marta Adriana Bustos
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU UnB e do PPGFAU UnB

ECOLOGIA: UM PANORAMA GLOBAL E LOCAL

A RESILIÊNCIA E AS CIDADES NA AMAZÔNIA ORIENTAL: QUESTÕES PARA DEBATE .8245

LIMA, José Júlio Ferreira
Doutor em Arquitetura; Professor da FAU UFPA e do PPGAU UFPA

BENEFÍCIOS DA ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES EM SÃO PAULO .8259

BRUNA, Gilda Collet
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

DA MATA, Nathalia da Mata Mazzonetto Pinto 
Arquiteta e Urbanista; Mestranda da FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie 



PROJETO REGENERATIVO PARA CAMPUS UNIVERSITÁRIO .8270

KÓS, José 
PhD em Arquitetura; Professor do Pós ARQ.UFSC e PROURB.UFRJ; 

FILÁRTIGA, Marila
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Doutoranda no Pós ARQ.UFSC;

IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL: POVOS E 
TERRITÓRIOS EM CONFLITO

DIVERSIDADE CULTURAL: UMA RIQUEZA QUE DESAFIA A POLÍTICA INDIGENISTA 
PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988 .8285

ARAÚJO SILVA, Dorcas Florentino
Doutora em Urbanismo; Professora da FAET/DAU - UFMT

OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA CONSTITUIÇÃO DA 
FORMA URBANA BRASILEIRA: RESULTADOS DE PESQUISA DA 
REDE NACIONAL QUAPÁ-SEL

AS FORMAS E OS USOS DOS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NO RIO DE JANEIRO: 
ELEMENTOS PARA A LEITURA E ANÁLISE DAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA 
REBATIDAS SOBRE A PAISAGEM URBANA .8299

TÂNGARI, Vera Regina 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da Graduação e do Programa de Pós Graduação 
em Arquitetura (PROARQ) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro

SAÚDE URBANA E DESIGUALDADES SOCIAIS: NOVAS 
QUESTÕES PARA O PLANEJAMENTO URBANO

CAMINHABILIDADE: A DIFERENÇA ENTRE CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS E 
CARACTERÍSTICAS PERCEBIDAS .8319

ALMEIDA, Daniela 
Mestranda em Ambiente Construído; Professora Substituta da FAU UFJF 

ALBERTO, Klaus Chaves 
Doutor em Urbanismo; Professor da FAU UFJF e do PROAC UFJF 

MENDES, Larissa 
Doutora em Sociologia; Professora da ENF UFMG e do PPGNS UFMG



TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NO DIÁLOGO ENTRE ARQUITETURA, 
CIDADE E INFÂNCIA: SOCIABILIDADE E CIDADANIA NO ESPAÇO 
PÚBLICO

ESCALAS E CONFLITOS: ENTRELACE ENTRE EDUCAÇÃO E ARQUITETURA NO 
ENSINO DE PROJETO .8337

FERNANDEZ, Flora
Doutorando em Arquitetura; Bolsista CNPq do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ

FLANDES, Alain
Doutorando em Arquitetura; Bolsista CNPq do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ

INSTRUMENTOS DA ARQUITETURA E URBANISMO PARA A ESCUTA DAS CRIANÇAS 
NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS .8346

MATIELLO, Alexandre M. 
Doutorando em Arquitetura, Mestre em Sociologia Política, Arquiteto e Urbanista, Professor da 
Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó

BRUNO, Guilherme Rodrigues 
Doutorando em Arquitetura, Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, Arquiteto e Urbanista, Professor 
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A CIDADE DOENTE: ambiente urbano e o aedes aegypti em Salvador 

THE SICK CITY: urban environment and the aedes aegypti in Salvador 

LA CIUDAD ENFERMA: ambiente urbano y los aedes aegypti en Salvador 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE,  PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
As metrópoles brasileiras acumulam problemas de infraestrutura resultantes de seu crescimento acelerado e 
desigualdade social. Entre estes problemas destacam-se as questões relativas às formas precárias de habitação e falta 
de saneamento, que acabam por se refletir na saúde dos seus habitantes. As recentes epidemias de doenças 
transmitidas pelo aedes aegypti, como a febre amarela, dengue, zika e chikungunya, demonstram a resultante na 
saúde coletiva da precariedade da infraestrutura urbana no Brasil. O presente estudo, através do exemplo da cidade 
de Salvador, metrópole das mais desiguais em termos de condições habitacionais e de renda, explicita, através dos 
dados epidemiológicos espacializados por distritos sanitários, a relação entre o índice de áreas verdes e a incidência 
destas doenças, indicando que os males sociais, como condições de sub habitação e renda, não são determinantes na 
sua propagação, que atinge toda a população urbana, caracterizando uma cidade doente. 
PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente urbano; geografia médica; saúde urbana.  
 
ABSTRACT: 
The Brazilian metropolis accumulates infrastructure problems resulting from their accelerated growth and social 
inequality. Among these problems are the issues related to the precarious forms of housing and lack of sanitation, 
which end up reflected in the health of its inhabitants. The recent epidemics of diseases transmitted by aedes aegypti, 
such as yellow fever, dengue, zika and chikungunya, demonstrate the collective health of the precarious urban 
infrastructure in Brazil. The present study, using the example of the city of Salvador, which is a metropolis unequal in 
terms of housing and income, explains, through the epidemiological data spatialized by sanitary districts, the 
relationship between the index of green areas and the incidence of these diseases, indicating that social ills, such as 
sub-housing conditions and income, are not determinant in their propagation, which affects the whole urban 
population, characterizing a sick city. 
KEYWORDS: urban environment; medical geography; urban health. 
 
RESUMEN: 
Las metrópolis brasileñas acumulan problemas de infraestructura resultantes de su crecimiento acelerado y 
desigualdad social. Entre estos problemas se destacan las cuestiones relativas a las formas precarias de vivienda y 
falta de saneamiento, que acaban por reflejarse en la salud de sus habitantes. Las recientes epidemias de 
enfermedades transmitidas por aedes aegypti, como la fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya, demuestran la 
resultante en la salud colectiva de la precariedad de la infraestructura urbana en Brasil. El presente estudio, a través 
del ejemplo de la ciudad de Salvador, metrópoli de las más desiguales en términos de condiciones habitacionales y de 
renta, explicita, a través de los datos epidemiológicos espacializados por distritos sanitarios, la relación entre el índice 
de áreas verdes y la incidencia de estas enfermedades, indicando que los males sociales, como condiciones de 
subhablación y renta, no son determinantes en su propagación, que afecta a toda la población urbana, caracterizando 
una ciudad enferma. 
PALABRAS-CLAVE: medio ambiente urbano; geografía médica; salud urbana. 
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A CIDADE E A SAÚDE 

O entendimento da habitação como um espaço onde a função principal é ter qualidade de vida faz com que 
seja necessário a incorporação de múltiplas dimensões de análise: cultural, econômica, ecológica e de 
saúde. A concepção integradora da habitação considera os usos que dela fazem os habitantes, incluindo os 
estilos de vida. É, portanto, uma concepção multidisciplinar, devendo o conceito habitação saudável incluir o 
seu entorno, como o ambiente e a saúde de seus moradores (COHEN et al, 2004). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a 
situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Carvalho (2017) afirma que o ambiente construído 
expressa a ação do homem em seu ambiente, sendo que, com o avanço tecnológico, é possível o 
estabelecimento de espaços com desequilíbrios, por vezes, sutis e enganadores.  

O conceito de habitação saudável se aplica desde o ato da elaboração do seu desenho, localização e 
construção, estendendo-se até seu uso e manutenção. Está relacionado com o território geográfico e social 
onde a habitação se assenta, os materiais usados para sua construção, a segurança e qualidade dos 
elementos combinados, o processo construtivo, a composição espacial, a qualidade dos acabamentos, o 
contexto global do entorno (comunicações, energia, vizinhança) e a educação em saúde ambiental (COHEN; 
KLIGERMAN, 2003). 

Estudos de saúde pública revelam que a qualidade do espaço onde se habita é uma importante 
condicionante da saúde do indivíduo. De acordo com Cohen et al (2004), a precariedade habitacional e a 
deterioração da qualidade de vida têm um impacto importante nas estatísticas de saúde, sendo necessário 
o aumento da eficácia e eficiência das políticas públicas. 

Entende-se por padrão mínimo de habitabilidade a adoção de tipologias em correspondência aos requisitos 
mínimos que garantam a saúde e bem-estar. Nesse sentido, promover o pleno exercício do ato de morar, 
ampliando e melhorando a qualidade do espaço é uma imposição para uma cidade saudável (COHEN et al, 
2004). Em relação à habitação, não se deve considerar apenas a unidade individual, mas os aspectos de 
integração com a malha urbana, além do atendimento de infraestrutura e equipamentos sociais. 
(PASTERNAK, 2016) 

As condições de sub-habitação a que são submetidas grandes parcelas dos moradores das grandes cidades 
brasileiras, constituem-se em causa principal de uma série de doenças, notadamente as de veiculação 
hídrica. As medidas de higiene adotadas em meio urbano, como o esgotamento sanitário e a água tratada, 
são os responsáveis diretos pela maior longevidade humana, evitando as epidemias que dizimavam vastas 
parcelas das populações de maneira periódica (JANSZ, 2011). 

Os rios e fontes no Brasil estão sendo degradados pela ocupação urbana desordenada, pela não 
implantação integral, em pleno século XXI, de um sistema de esgotamento sanitário que atenda a todas as 
áreas urbanas e camadas sociais, e pela não implementação de políticas e soluções que visem à 
universalização do acesso ao abastecimento e coleta hídrica (SANTOS et al, 2010). 

Nas cidades brasileiras, a rápida urbanização acarretou problemas de infraestrutura, como coleta de lixo e 
saneamento básico insuficiente. A baixa pressão nas redes de abastecimento de água impõe que a 
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população estoque água em recipientes, muitas vezes descobertos. Entre outros fatores, o descontrole de 
vetores, como o caso do aedes aegypti, são provenientes do modelo de urbanização excludente 
(PASTERNAK, 2016). 

Para Gubler (1997), as cidades brasileiras não conseguiram dotar-se de infraestrutura que atendam às 
necessidades dos migrantes do campo na acelerada urbanização brasileira, como as de habitação e 
saneamento básico. Boa parte desta população passou a viver em favelas, invasões e cortiços. Quanto ao 
saneamento básico, especialmente se tratando de abastecimento de água e a coleta de lixo, mostra-se 
insuficiente ou inadequado nas periferias das grandes metrópoles. Esse contexto aumenta o nível de 
infestação do aedes aegypti, mosquito vetor da febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Associado a 
isso, o sistema de consumo moderno produz uma grande quantidade de produtos descartáveis como latas 
e recipientes plásticos, cujo destino inadequado contribui para a proliferação dos vetores. 

É ainda importante considerar que, no Brasil e na maioria dos países da América Latina, 
tem havido uma deterioração da infraestrutura de saúde pública, com redução dos 
recursos humanos e financeiros. As autoridades sanitárias têm privilegiado ações 
emergenciais de combate às epidemias da doença em detrimento de medidas para a sua 
prevenção. A luta contra o mosquito Aedes Aegypti, também vetor da forma urbana da 
febre amarela, tem se concentrado na aplicação espacial de inseticida em ultrabaixo 
volume, medida valiosa durante a vigência de uma epidemia, porém pouco efetiva na 
obtenção e manutenção de baixos índices de infestação predial. (TAUIL, 2001, p.101) 

Tauil (2001) se refere aos aglomerados urbanos modernos, que apresentam deficiências de saneamento 
básico, habitação e segurança pública. Os programas de luta antivetorial, no Brasil, não se mostram uma 
ferramenta eficaz de controle e possuem problemas com mão de obra despreparada. Segundo Malta et al 
(2017), no Brasil, em 2015, circularam pelo menos nove arbovírus patogênicos, que são transmitidos em 
ciclos que envolvem artrópodes hematófagos e hospedeiros vertebrados, destacando-se três com 
circulação urbana sustentada: dengue, chikungunya e zika. A presença de surtos de dengue é observada no 
Brasil desde meados da década de 1980, porém a emergência da chikungunya e da zika são recentes, 
respectivamente nos anos de 2014 e 2015.  

Ainda sobre o avanço da infestação do aedes aegypti, Teixeira e Barreto (2008) apresentam um histórico 
dos casos no Brasil desde o início do século XX, afirmando que, apesar das tentativas feitas para 
desenvolver modelos para previsão da ocorrência de epidemias da dengue (campanhas de conscientização 
e de erradicação das larvas), ainda não existem elementos que permitam um prognóstico seguro de curto 
prazo. A complexidade da dinâmica de uma infecção que envolve distintos sorotipos, as peculiaridades da 
resposta imune-humana, a elevada competência vetorial do mosquito e, principalmente, as características 
ambientais dos centros urbanos modernos, com problemas de infraestrutura e saneamento, demandam 
avanços no atual nível de conhecimento que permitam predições baseadas em evidências científicas.  

Na segunda metade do século XX, a urbanização precária em países da América Latina contribuiu para o 
aumento da infestação do aedes aegypti, levando ao retorno da circulação do vírus da dengue. Tauil (2001), 
aponta Salvador como porta de entrada do mosquito no Brasil, em 1976, e que as complexas razões para a 
reemergência do vetor consistiram em intensos fluxos migratórios rurais-urbanos. 
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AEDES AEGYPTI EM SALVADOR 

A questão sanitária em Salvador tem raízes históricas. Na Salvador dos séculos XVIII e XIX, Pinheiro (2011) 
traça a imagem de um estado precário de salubridade pública, sem higiene nas casas e em situação de 
miséria nas ruas, um ambiente propício à aparição e propagação de epidemias. Caracteriza o espaço como 
construído de maneira confusa, um traçado e uma arquitetura que nada ajudavam a salubridade.  

A questão da habitação informal nas cidades, especialmente no século XX, tem notável importância na 
configuração das atuais condições de infraestrutura em Salvador. Pasternak (2016), afirma que, nas cidades 
brasileiras, a rápida urbanização implicou em problemas de infraestrutura, principalmente com coleta de 
lixo e saneamento básico insuficiente.  

Quanto ao manejo das águas pluviais em Salvador, são adotados processos excessivos de pavimentação 
impermeabilizante. Isso gera alteração no ciclo hidrológico da água, que não infiltra no solo e escoa para as 
áreas mais baixas, causando alagamentos em períodos de chuva. O reaproveitamento da água das chuvas 
não é uma prática comum, sendo tratada como esgoto, e não como água que poderia ser utilizada em usos 
menos nobres (LEAL, 2017). 

 
Figura 1 – Índices de áreas verdes por distritos sanitários de Salvador em 2009. 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseados em Oliveira et al. (2013); Bahia (2014); IBGE (2010); Salvador (2014a) 

As cidades devem possuir no mínimo 15 m²/habitante de áreas verdes públicas, para manter ambiência 
urbana agradável e áreas permeáveis significativas (OLIVEIRA et al, 2013). Como pode se observar na Figura 
1, nos Distritos Sanitários (DS) de Salvador, os indicadores apresentam valores fora do mínimo 
recomendável. Existem bairros, como Uruguai, Caminho de Areia e o Centro Histórico, onde os índices se 
encontram zerados. Constata-se a ausência de política de conservação das áreas verdes livres do município, 
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que sofrem restrição ambiental. Encontra-se maior índice de verde apenas em distritos que não 
completaram o processo de urbanização. A degradação afeta a qualidade ambiental da cidade e demonstra 
o caráter impermeabilizante da ocupação urbana, o que implicará em empoçamentos de águas pluviais e 
oportunidade de crescimento dos vetores de doenças. 

A ação predatória de certas atividades econômicas nas cidades, como a apropriação da terra urbana (no setor 
imobiliário), associados à regulação permissiva, resultaram na ocupação desordenada das zonas de vales, 
dos leitos naturais dos rios, suprimindo a vegetação ciliar, impermeabilizando o solo e assoreando os corpos 
d’água. Além disso, as características topográficas da cidade e seu relevo acidentado geram grandes 
dificuldades adicionais à implementação do saneamento ambiental, à operação dos sistemas de 
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e coleta de lixo. Estas características dificultam a universalização 
desses serviços, impactando diretamente na qualidade ambiental dos rios urbanos e na saúde da 
população. Nesse processo, os rios transformaram-se em coletores de esgotos, que passaram a ser 
canalizados, descaracterizando a paisagem natural (contrariando a tendência atual, no mundo, da 
valorização dos rios urbanos) e agravando a qualidade ambiental das águas (SANTOS et al, 2010). 

Para Santos et al (2010), as obras de infraestrutura implantadas em Salvador, em paralelo às atualizações 
nos instrumentos normativos e legais, deveriam proporcionar o uso racional e coletivo do espaço urbano, 
produzindo condições de igualdade no acesso à terra; criaram, porém, uma Salvador com a lógica da 
especulação e estoque de terras. Essa ação torna o espaço urbano produzido incapaz de absorver as 
demandas e complexidades da dinâmica demográfica, levando à configuração de uma cidade não saudável. 

Para Vasconcelos (2015), o vírus da zika foi introduzido em Salvador no período da Copa do Mundo, 
realizada em 2014 no Brasil. Este vírus é relacionado ao da febre amarela e dengue, causando febre 
acompanhada por discreta ocorrência de cefaleia, exantema, edema e dores articulares. Apesar da 
aparente benignidade da doença, quadros mais severos apresentam comprometimento do sistema nervoso 
central, provocando a ocorrência da Síndrome de Guillain-Barré (SGB), mielite transversa e meningite.  

A investigação epidemiológica identificou um surto de SGB e outras manifestações 
neurológicas, com maior número de casos nos meses de junho a julho, posteriormente à 
introdução e rápida propagação do vírus Zika na Bahia, bem como a circulação simultânea 
do vírus da dengue e chikungunya. A maioria dos casos era do sexo masculino e tinha 
menos de 50 anos de idade. (MALTA et al, 2017) 

Malta et al (2017) desenvolvem um estudo pioneiro no Brasil, dedicado a documentar um maior número de 
casos que desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações neurológicas após infecção 
viral prévia, possivelmente causada pelos vírus da zika, da dengue ou da chikungunya. A síndrome Guillian-
Barré é uma condição rara e grave do sistema nervoso periférico, ocorre quando o sistema imunológico do 
corpo ataca parte do próprio sistema nervoso. O estudo aponta que a maioria dos casos relatou quadro 
clínico compatível com doença aguda pelo vírus zika, que precedeu à ocorrência dos sintomas neurológicos. 
Este cenário epidemiológico coincidiu com a explosão dos casos de dengue, introdução e propagação 
rápida do vírus da zika e aumento dos casos de chikungunya no estado da Bahia, em 2015. Na Figura 2 
observa-se a incidência de casos de dengue por Distritos Sanitários em Salvador, no ano de 2014, ano 
anterior ao surto de zika na cidade. Estes dados, comparados com o de áreas verdes, demonstra certa 
correlação entre as áreas mais urbanizadas, isto é, com menor índice de verde, e os casos notificados da 
doença. 
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Figura 2 – Casos de dengue notificados nos centros de saúde em Salvador por distritos sanitários, em 2014. 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseados em Bahia (2014); IBGE (2010); Salvador (2014a) 

Devido a algumas mudanças socioespaciais iniciadas no Brasil em meados do século XX, o vetor aedes 
aegypti retornou na década de 1970 e se difundiu rapidamente. Essas mudanças estão relacionadas ao 
crescimento populacional, intensificação do processo de urbanização, especialmente produzindo cidades 
sem a infraestrutura de habitação e saneamento (CATÃO; GUIMARÃES, 2016). 

Segundo Santos et al. (2010), a degradação ambiental e a exclusão social são problemas estruturais comuns 
às nossas grandes metrópoles. Historicamente, a urbanização brasileira estabeleceu uma relação 
predatória com os recursos ambientais, sendo a história das cidades brasileiras uma síntese contraditória 
do cotidiano processo de degradação das águas. Adicionalmente, Salvador conjuga degradação ambiental e 
pobreza urbana, o que torna a qualidade de vida precária. A Figura 3 demonstra a distribuição de renda em 
Salvador por Distrito Sanitário. Se é correlacionada esta distribuição com a incidência de dengue, conforme 
a Figura 2, pode-se observar claramente que nos distritos mais pobres, como São Caetano/Valéria e 
Subúrbio Ferroviário, onde as condições de sub-habitação são mais sensíveis, a doença se manifestou de 
forma menos intensa. Apesar da necessidade de se investigar a ocorrência de sub-notificação, constata-se 
que, neste caso, a proliferação do vetor foi mais intensa nas zonas mais urbanizadas, com mais áreas 
impermeabilizadas. 
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Figura 3 – Renda média das famílias em domicílios particulares por distritos sanitários de Salvador. 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseados em Bahia (2014); IBGE (2010); Salvador (2014a)  

 

Em Salvador, percebem-se questões ambientalmente negativas referentes a ocupação espacial informal, 
sem o seguimento de normativas e legislações, e uma ocupação espacial regular aquém das condicionantes 
de qualidade de vida. A desigualdade da mortalidade por tuberculose entre os DS pode variar proporções 
de 3 a 4 vezes, afetando mais as regiões mais pobres. De modo geral, os DS que possuem os coeficientes 
mais elevados da doença abrangem áreas situadas na periferia da cidade, onde grande parte das famílias 
habita em condições de vida precárias (MOTA et al, 2003). 

A Figura 4 aponta a distribuição de domicílios subnormais nos DS de Salvador. Para Souza (2001), ao se 
constatar o alto grau de não regulação no uso e ocupação do solo, com impactos no meio ambiente 
natural, fica evidente a necessidade de revisão das políticas de atuação, para que a situação, realmente, 
seja modificada, adquirindo potencialidades de mudanças sociais e ambientais. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010), revelaram que aproximadamente 99% 
da população de Salvador tem acesso à rede de esgoto e de distribuição de água. No que refere a 
esgotamento sanitário a porcentagem é de 85%. Esses dados, no entanto, devem ser lidos com cuidado. O 
fato é que o 1% que não tem acesso à distribuição de água representa cerca de 35 mil pessoas, se 
considerarmos o contingente populacional de Salvador, e isso não pode ser desconsiderado (LEAL, 2012). 
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Figura 4 – Distribuição dos domicílios subnormais nos distritos sanitários de Salvador. 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseados em Bahia (2014); IBGE (2010); Salvador (2014a) 

Quanto ao esgotamento sanitário, no estudo de Santos et al. (2010), observa-se que todas as bacias e 
fontes de água de Salvador estão poluídos. Se existisse o manejo correto dos esgotos e o seu tratamento até 
serem lançados no mar, através dos emissários, os rios não estariam em tal condição. 

Entre os bairros de Salvador, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina e Cajazeiras, apresentam o maior 
percentual de picadas de escorpião na cidade. A falta de saneamento básico, a presença de construções 
inacabadas, as coletas irregulares de lixo e presença de entulho nos arredores das residências onde 
ocorreram as picadas, favorecem a proliferação dos escorpiões e contribuem para o aumento de acidentes 
domiciliares. A residência foi considerada o local de maior risco para ataques de escorpiões, uma vez que 
70,2% dos casos em estudo ocorreram no intradomicílio e 20,0% no peridomicílio (BARBOSA et al, 2003). 

O  quadro sanitário da cidade, portanto, demonstra estado propício ao alastramento de epidemias de 
doenças provenientes de veiculação hídrica, demandando providências urgentes em sua rede de 
infraestrutura e na educação sanitária dos habitantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação de espaços urbanos saudáveis e, por consequência, uma cidade saudável, inclui relações 
que vão além da sua constituição física. Esses espaços são produzidos inseridos em uma dinâmica singular 
no tecido urbano, onde se observam ingredientes de origens distintas, como econômicos, históricos e 
sociais. As metrópoles brasileiras apresentam inadequação ambiental, causada fundamentalmente por 
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questões sociais, como a sub-habitação e distribuição de renda, mas também demonstram falência em 
termos de políticas públicas de infraestrutura urbana. 

O município de Salvador é um exemplo claro das questões ambientais refletindo-se em doenças coletivas. 
Os dados demonstram que o baixo índice de áreas verdes, com sua consequente maior impermeabilização 
do solo, conduzem a uma maior propagação do vetor aedes aegypti, conduzindo toda a cidade a um menor 
nível de saúde humana e qualidade de vida, independente das condições socioeconômicas dos residentes. 
Pode-se, portanto, afirmar que existem Cidades Doentes, que necessitam da atuação integrada dos 
poderes públicos, não sendo suficiente a atuação pontual em momentos de epidemias.  

A proliferação do aedes aegypti em Salvador, pode ser considerada um forte aviso à sociedade, que precisa 
enfrentar a questão urbana de forma séria e consequente, impedindo que outras epidemias aconteçam e 
se estabeleçam espaços saudáveis.  
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THE	CITY	AND	THE	VALLEY:	THE	CULTURAL	LANDSCAPE	OF	MUCUGÊ	AND	THE	RISK	OF	ITS	
IDENTITY	LOSS	

LA	CIUDAD	E	EL	VALLE:	EL	PAISAJE	CULTURAL	DE	MUCUGÊ	Y	EL	RIESGO	DE	LA	PÉRDIDA	DE	SU	
IDENTIDAD		

EIXO	TEMÁTICO:	AMBIENTE,	PRESERVAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE	

RESUMO:	
O	presente	artigo	refere-se	às	relações	do	ser	humano,	tempo	e	espaço	com	a	paisagem	e	à	proteção	de	um	patrimônio	
cultural	e	natural	 formado	através	do	 tempo	que	merece	ser	preservado.	Este	 trabalho	 tem	como	objetivo	analisar	
criticamente	 o	 resultado	 da	 ocupação	 do	 solo	 e	 da	 configuração	 paisagística	 da	 cidade	 de	Mucugê,	 levantando	 o	
questionamento	 sobre	 a	 efetividade	 dos	 instrumentos	 legais	 vigentes	 para	 a	 proteção	 e	 preservação	 deste	 núcleo	
urbano	e	de	sua	paisagem.	
PALAVRAS-CHAVE:	paisagem;	mucugê;	preservação;	patrimônio	cultural.		

ABSTRACT:	
The	present	article	refers	to	the	relations	of	the	human	being,	time	and	space	with	the	landscape	and	the	protection	of	
a	cultural	and	natural	heritage	formed	through	the	time	that	deserves	to	be	preserved,	and	aims	to	critically	analyze	the	
result	 of	 land	 occupation	 and	 the	 landscape	 configuration	 of	 the	 city	 of	 Mucugê,	 raising	 the	 question	 about	 the	
effectiveness	of	actual	legal	instruments	for	the	protection	and	preservation	of	this	urban	nucleus	and	its	landscape.	
KEYWORDS:	landscape;	mucugê;	preservation;	cultural	heritage.			

RESUMEN:	
El	presente	artículo	se	refiere	a	 las	relaciones	del	ser	humano,	tiempo	y	espacio	con	el	paisaje	y	 la	protección	de	un	
patrimonio	cultural	y	natural	formado	a	través	del	tiempo	que	merece	ser	preservado,	y	tiene	como	objetivo	analizar	
críticamente	el	resultado	de	la	ocupación	de	la	tierra	y	la	configuración	del	paisaje	de	la	ciudad	de	Mucugê,	planteando	
la	cuestión	sobre	la	efectividad	de	los	instrumentos	legales	reales	para	la	protección	y	preservación	de	este	núcleo	urbano	
y	su	paisaje.	
PALABRAS-CLAVE:	paisaje,	mucugê,	preservación,	patrimonio	cultural.	
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INTRODUÇÃO	

As	 riquezas	 brasileiras,	 ilimitadamente	 exploradas,	 enriqueceram	 diversos	 países	 durante	 séculos	 de	
exploração	portuguesa.	O	dinheiro	da	extração	de	metais	preciosos,	como	ouro	e	diamante,	por	exemplo,	
ajudou	a	financiar	a	revolução	industrial	pela	qual	passava	a	Europa,	principalmente	Inglaterra.	O	retorno	
desse	lucro	sempre	foi	quase	nulo	para	o	país.		

Mucugê,	conjunto	urbano	surgido	no	auge	da	mineração	brasileira,	é	resultado	de	uma	ocupação	espontânea	
e	conta	com	um	importante	casario	de	estilo	colonial	português.	Fruto	da	corrida	desenfreada	gerada	pela	
extração	 de	 diamantes	 na	 região,	 a	 cidade,	 como	 bem	 definiu	 Teodoro	 Sampaio,	 é	 como	 um	 pouso	 de	
garimpeiro	 à	 beira	 das	 lavras,	 estando	 sutilmente	 encravada	 entre	 os	 vales	 montanhosos	 da	 Chapada	
Diamantina.	Sua	paisagem	natural,	aliada	à	intervenção	humana	expressa	através	do	casario	de	estilo	colonial	
português	nos	proporciona	um	cenário	ímpar.		

Muito	tem	sido	feito	nas	últimas	décadas	no	que	diz	respeito	à	proteção	do	patrimônio	cultural	brasileiro.	
Com	a	criação	e	fortalecimento	do	IPHAN	ao	longo	do	último	século,	tornou-se	possível	assegurar	a	proteção	
de	 importantes	 exemplares	 da	 arquitetura	 brasileira.	 À	 medida	 que	 o	 tempo	 passa	 é	 notável	 uma	
preocupação	maior	do	cidadão	com	os	bens	nacionais,	principalmente	por	conta	do	desenvolvimento	do	
turismo	cultural	pelo	país.	

Mucugê	 teve	 seus	 conjuntos	 arquitetônico	 e	 paisagístico	 tombados	 pelo	 IPHAN,	 um	 dos	 muitos	
tombamentos	 realizando	 entre	 as	 décadas	 de	 1970	 e	 1990.	 Importantes	 núcleos	 urbanos	 da	 Chapada	
Diamantina	 foram	 protegidos,	 como	 os	 conjuntos	 de	 Lençois,	 Andaraí	 e	 Igatu.	 Hoje	 pode-se	 perceber	 o	
quanto	essas	ações,	além	da	criação	do	Parque	Nacional	da	Chapada	Diamantina	-	PNCD,	contribuíram	para	
alavancar	a	economia	dessa	região.	

Contudo,	com	o	crescimento	do	agronegócio	a	cidade	vem	se	desenvolvendo	de	maneira	desordenada,	para	
além	dos	limites	anteriormente	definidos,	colocando	em	risco	a	unidade	e	a	identidade	dos	seus	conjuntos	

ORIGENS	NA	MINERAÇÃO	

Por	mais	rica	que	fossem	as	terras	brasileiras,	o	entusiasmo	da	“descoberta”	por	parte	dos	portugueses	não	
teve	a	mesma	proporção	da	viagem	de	Vasco	da	Gama	às	Índias,	terra	rica	em	especiarias	e	artefatos	de	luxo.	
Até	1530,	o	Brasil	serviu	a	Portugal	apenas	como	abastecimento	para	os	navios	que	seguiam	para	as	Índias	e	
era	composto	praticamente	por	apenas	parte	do	seu	litoral,	que	estava	num	processo	gradativo	de	ocupação.	
Neste	mesmo	momento,	outros	países	europeus	começaram	a	expandir	as	suas	fronteiras	ultramarinas	e	
passaram	 a	 questionar	 o	 Tratado	 de	 Tordesilhas,	 que	 dividia	 o	 mundo	 entre	 Portugueses	 e	 Espanhóis.	
(BRAICK	e	MOTA,	2007)	

Em	1534,	dois	anos	após	a	fundação	do	primeiro	núcleo	colonial	(vila	de	São	Vicente),	a	Coroa	instituiu	o	
sistema	de	capitanias	hereditárias,	buscando	transferir	para	terceiros	os	custos	com	a	colonização	do	Brasil.	
As	terras	foram	divididas	em	lotes	e	concedidas	através	da	Carta	de	Doação	aos	capitães	donatários	-	gente	
da	pequena	nobreza	ligada	à	Coroa	que	agora	tinham	a	posse	da	terra,	não	podendo,	entretanto,	vender	
nem	doar	(direito	exclusivo	do	Rei).	Os	capitães	tinham	o	direito	de	fundar	vilas	e	doar	sesmarias	(lotes	de	
terra	 ainda	 não	 cultivados)	 (BRAICK	 e	MOTA,	 2007).	 Tomé	 de	 Souza,	 1°	 Governador	 Geral	 do	 Brasil,	 ao	
desembarcar	na	Bahia,	em	1549,	trouxe	ordens	expressas	do	Rei	D.	João	III	para	que	se	criassem	expedições	
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no	intuito	de	explorar	o	interior	das	capitanias,	principalmente	em	busca	de	minas	de	ouro,	prata	e	outros	
materiais	(BANDEIRA,	1997).	Na	segunda	metade	desse	século	houve	a	proliferação	de	sesmarias	através	do	
cultivo	do	solo	e	do	pastoreio,	e	foram	destes	assentamentos	que	surgiram	as	primeiras	fazendas	no	interior	
do	país.	

Na	segunda	metade	do	século	seguinte,	com	o	declínio	do	comércio	de	açúcar	a	Coroa	passou	a	estimular	
mais	ainda	a	procura	de	metais	e	pedras	preciosas	através	das	entradas	e	bandeiras	(BRAICK	E	MOTA,	2007).	
Essas	 expedições,	 apesar	 de	 terem	 a	 captura	 dos	 índios	 visando	 a	 utilização	 da	 sua	mão	 de	 obra	 como	
objetivo	principal,	não	esqueciam	em	nenhum	momento	dos	metais	preciosos.	E	foi	na	serra	do	Espinhaço,	
em	1695,	que	se	descobriu	ouro	na	região	do	rio	das	Velhas	e,	em	1696,	deu-se	início	a	ocupação	do	vale	de	
Ouro	Preto	com	a	descoberta	de	novas	jazidas.	(BANDEIRA,	1997)	

O	ouro,	incialmente	encontrado	nos	leitos	dos	rios,	também	foi	encontrado	nas	encostas	das	montanhas	e	
no	 subsolo,	 onde	 a	 exploração	 era	 feita	 por	 meio	 de	 poços	 e	 galerias.	 Com	 a	 descoberta,	 milhares	 de	
aventureiros	 atraídos	 por	 riqueza	 fácil	 vindos	 de	 Portugal	 e	 de	 outras	 regiões	 do	 país	 e	 do	 mundo,	 se	
deslocaram	para	a	região.	Esse	fluxo	interno	contínuo	para	as	minas	prejudicavam	as	lavouras	de	cana	na	
Bahia,	retirando-lhes	a	mão-de-obra	escrava,	ao	mesmo	tempo	em	que	contribuíam	com	o	florescimento	
dos	 povoados	 mineiros.	 Em	 1729,	 nas	 lavras	 do	 Tijuco	 (atual	 Diamantina),	 deu-se	 o	 primeiro	 registro	
documental	da	descoberta	de	diamantes	no	Brasil	(BANDEIRA,	1997).	Até	1739,	salvo	o	período	de	suspensão	
da	mineração	para	evitar	a	queda	nos	preços,	era	possível	a	livre	extração	da	pedra	com	o	pagamento	do	
quinto	 para	 a	 Coroa.	 Após	 esse	 período,	 a	 extração	 continuou	 sob	 contratos	 de	monopólio	 até	 a	 Coroa	
assumir	o	monopólio	direto	em	1771.	

A	Chapada	Diamantina,	nada	mais	é	do	que	um	prolongamento	na	Bahia	da	cadeia	do	Espinhaço,	onde	se	
localiza	quase	integralmente	a	serra	do	Sincorá,	sítio	de	imensa	beleza	paisagística	onde	se	expõem	amplas	
chapadas	e	vales	profundos	de	encostas	íngremes	e	onde	a	cidade	de	Mucugê	está	inserida.	A	Chapada	é	o	
berço	de	metade	dos	rios	que	banham	o	estado	da	Bahia,	tendo	como	principal	o	rio	Paraguaçu,	e	é	conhecida	
pela	grande	diversidade	biológica	e	complexidade	de	ecossistemas.	Com	uma	geomorfologia	privilegiada,	é	
repleta	de	cânions,	montanhas,	cachoeiras,	cavernas	e	as	chapadas,	propriamente	ditas.	O	primeiro	registro	
documental	de	atividade	aurífera	na	região	data	de	1718,	em	Rio	de	Contas,	porém	acredita-se	que	a	Coroa	
já	tinha	conhecimento	da	ocorrência	deste	metal	na	região	de	Jacobina	desde	o	início	do	século.	(BANDEIRA,	
1997)	

O	vasto	território	que	compreende	a	região	dos	atuais	municípios	de	Mucugê,	Andaraí,	Lençóis	e	Palmeiras,	
foi	doado	pela	Coroa	Portuguesa	como	sesmaria	ao	sargento-mor	Francisco	José	da	Rocha	Medrado,	e	que	
mais	tarde	passou	a	ser	conhecido	como	Lavras	Diamantinas	(BAHIA,	1980).	Passando	por	este	território,	em	
1821,	os	naturalistas	alemães	Johann	Baptist	von	Spix	e	Carl	Friedrich	Philipp	von	Martius	reconheceram	os	
terrenos	 diamantíferos	 da	 serra	 do	 Sincorá	 como	 semelhantes	 aos	 do	 Arraial	 do	 Tijuco	 e	 levaram	 ao	
conhecimento	do	sargento-mor	a	possível	existência	destes	materiais	(SALES,	1994).	Entretanto,	só	em	1844	
as	 descobertas	 vieram	 à	 tona	 na	 região	 das	 Lavras	 Diamantinas.	 José	 Pereira	 do	 Prado	 era	morador	 da	
Fazenda	Cascavel	na	região	da	Chapada	Velha	(atual	Brotas	de	Macaúbas),	onde	já	haviam	descoberto	os	
primeiros	diamantes	desde	1840.		

Em	uma	de	suas	viagens,	José	Pereira	do	Prado,	que	era	conhecido	como	Cazuzinha	do	Prado,	ao	passar	pelas	
margens	do	rio	Cumbuca	percebeu	a	semelhança	entre	o	cascalho	dali	e	o	cascalho	da	região	da	Chapada	
Velha,	onde	já	existia	garimpo	(SALES,	1994).	Cazuzinha	do	Prado	resolveu	então	fazer	algumas	experiências,	
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colheu	duas	belas	pedras	de	brilho	inconfundível	e	descobriu,	naquele	dia	24	de	junho	de	1844,	os	primeiros	
diamantes	daquela	região.	Cerca	de	um	mês	depois,	Cazuzinha	do	Prado	reuniu	14	homens	de	sua	inteira	
confiança	e	partiu	para	uma	nova	expedição	sigilosa	que	obteve	bastante	êxito.	Contudo,	um	dos	homens	
resolveu	 voltar	 à	 Chapada	 Velha	 para	 vender	 as	 pedras	 encontradas,	 foi	 preso	 sob	 acusação	 de	 ter	
assassinado	algum	pedrista	nas	estradas	e	forçado	a	revelar	o	local	onde	aqueles	diamantes	foram	lavrados.	
(MEDRADO,	1998)	

DESENVOLVIMENTO	INSTÁVEL	

Com	 a	 revelação	 sobre	 o	 local	 da	 descoberta	 deu-se	 início	 a	 uma	 corrida	 desenfreada	 em	 busca	 dos	
diamantes.	As	margens	do	rio	se	transformaram	numa	multidão	de	abrigos	feitos	de	palha	por	garimpeiros	
de	vários	cantos	do	país	e	do	mundo	em	busca	de	riqueza	rápida.	Estima-se	que	em	poucos	meses,	cerca	de	
25.000	pessoas	 tenham	chegado	à	 região,	dando	 início	a	um	povoado	que	chamaram	de	Mucugê	 (nome	
indígena	de	uma	fruta	encontrada	na	região,	que	também	batiza	o	rio	afluente	do	rio	Cumbuca	que	passa	
pela	cidade).		

Após	apenas	três	anos	de	existência,	a	Lei	Provincial	n°	271,	de	17	de	maio	de	1847,	criou	a	Freguesia	de	São	
João	do	Paraguaçu	e	elevou	o	povoado	à	categoria	de	Vila	sob	o	nome	de	Santa	Isabel	do	Paraguaçu	(BAHIA,	
1980).	As	primeiras	casas	do	povoado	eram,	em	sua	maioria,	feitas	com	adobe	ou	pedra.	Quando	elevada	à	
Vila,	 algumas	 construções	 começaram	 a	 se	 destacar	 como	 a	 casa	 do	major	 Cândido	 Leão,	 a	 primeira	 de	
alvenaria	e	coberta	de	telha,	a	casa	do	comendador	Francisco	 José	Landulfo	da	Rocha	Medrado	(filho	do	
sargento-mor),	onde	hoje	funciona	a	prefeitura	municipal,	e	a	do	seu	irmão	coronel	Reginaldo	Landulfo	da	
Rocha	Medrado,	onde	já	funcionaram	o	Snooker	Bar,	o	Centro	de	Cultura	e	Lazer	e	onde	hoje	sedia	o	Bar	do	
Zeca	e	o	Museu	e	Arquivo	Público	Municipal.	(MEDRADO,	1998)	

A	paisagem	foi	sendo	transformada	de	maneira	muito	rápida.	O	antigo	cenário	bucólico	daquela	região	de	
vales,	 cercada	por	 íngremes	encostas	deu	 lugar	a	movimentação	da	Vila	que	 crescia	desordenadamente.	
Como	uma	forma	de	se	ajustar	ao	vale,	a	Vila	foi	se	desenvolvendo	em	formato	de	“L”,	com	duas	avenidas	
principais	que	convergiam	na	praça	central,	hoje	conhecido	como	Centro	Histórico	(Figura	1).		

	
Figura	1:	Desenvolvimento	do	núcleo	urbano	em	formato	de	“L”														

Fonte:	IPHAN.	Disponível	em:	http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/handle/123456789/13770?discover?rpp=10&etal=0&query=mucuge	
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A	rua	Direita	do	Comércio,	que	deve	ter	sido	o	núcleo	inicial	da	povoação,	converge	com	a	rua	Dr.	Rodrigues	
Lima	na	Praça	Coronel	Propércio.	Nas	extremidades	de	cada	uma	das	duas	avenidas	principais	se	localizam	
duas	igrejas:	a	Igreja	Matriz	de	Santa	Isabel	do	Paraguaçu	e	a	Igreja	de	Santo	Antônio.		

Santa	 Isabel	 do	 Paraguaçu	 contou	 com	 uma	 sociedade	 das	 mais	 diversificadas	 possíveis.	 Veteranos	
garimpeiros	do	Tijuco	 se	 juntaram	ainda	a	estrangeiros	 como	 franceses,	 árabes,	 judeus	e	principalmente	
africanos	que	chegavam	como	escravos.	O	dinheiro	oriundo	das	 lavras	e	do	mercado	de	pedras	preciosas	
aliado	 a	 pessoas	 das	mais	 distintas	 culturas	 e	 de	 questionáveis	 condições	morais	 gerou	 um	 período	 de	
insegurança	e	violência	no	início	da	povoação,	até	que	foi	constituída	a	primeira	Câmara	para	criar	normas	e	
governar	a	região.		

A	 Câmara	 criou	 nesses	 primeiros	 anos	 um	 Código	 de	 Postura,	 o	 que	 mostra	 certa	 preocupação	 com	 o	
desenvolvimento	e	com	a	arquitetura	da	cidade	à	medida	em	que	casas	melhores	estavam	sendo	construídas	
e	haviam	constantes	desobediências	às	normas.	Nele	existiam	diretrizes	para	as	edificações	como	altura	das	
portas	e	janelas,	fachadas,	proibição	de	coberturas	de	palha	no	perímetro	urbano,	alinhamento	das	ruas	e	
limpeza	das	vias	públicas.	(MEDRADO,	1998)	

O	Brasil	era	o	maior	exportador	mundial	de	diamantes	e	a	Vila	de	Santa	Isabel	do	Paraguaçu	vivia	o	seu	auge.	
Naquela	época	houve	uma	assembleia	para	estudar	a	possibilidade	de	mudança	da	capital	para	o	interior	do	
Brasil,	e	a	 região	 foi	classificada	como	propícia	depois	de	minuciosos	estudos.	Segundo	estatística	oficial,	
entre	1852	a	1862,	foram	exportadas	cerca	de	50.071	oitavas,	correspondentes	à	quinze	milhões	e	vinte	e	
um	mil	contos	de	reis.	Foram	criadas	cadeiras	de	primeiras	letras	para	meninos	e	meninas	e	se	iniciou,	em	
1852,	a	construção	da	Igreja	Matriz.	A	feira	livre,	sempre	movimentada,	recebia	tropas	e	tropeiros	de	toda	a	
região.	A	paisagem	ia	se	transformando	rapidamente	à	medida	que	cada	vez	mais	pessoas	iam	chegando	à	
cidade.	Dessa	maneira,	novas	ruas	 iam	sendo	criadas	para	acomodar	essas	residências,	ocupando	antigas	
áreas	verdes	e	retirando	a	vegetação	original.		

A	importância	de	Santa	Isabel	do	Paraguaçu	para	a	região	era	tão	grande	que	foi	de	lá	que	saíram	alguns	dos	
garimpeiros	 que	 mais	 tarde	 povoariam	 núcleos	 como	 Andaraí,	 Lençois	 e	 Palmeiras	 -	 municípios	
desmembrados	do	seu	território.	Entretanto,	o	auge	da	vila	durou	apenas	um	quarto	de	século.	Em	1871,	a	
descoberta	de	jazidas	diamantíferas	na	África	coincidiu	com	o	declínio	na	produção	e	a	queda	de	preço	dos	
diamantes	baianos,	fazendo	com	que	o	comércio	de	escravos	passasse	a	ter	prioridade	(MEDRADO,	1998).	O	
Arquivo	 Público	 Municipal	 atualmente	 ainda	 guarda	 registros	 das	 negociações	 de	 compra	 e	 venda	 de	
escravos.	

Contudo,	 com	 a	 criação	 da	 Lei	 do	 Ventre	 Livre	 (1871),	 que	 libertava	 os	 filhos	 de	 escravos,	 da	 Lei	 do	
Sexagenários	(1885),	que	libertava	os	escravos	com	mais	de	65	anos,	e	posteriormente	da	Lei	Áurea	(1888),	
que	abolia	a	escravatura,	houve	um	abalo	econômico	muito	forte	na	Vila,	visto	que	a	mão-de-obra	mais	usada	
era	 a	 escrava.	 Soma-se	 a	 isso	 a	 epidemia	de	1886	 (época	da	 conclusão	do	 cemitério	de	 Santa	 Isabel,	 ou	
cemitério	“Bizantino”),	a	seca	de	1877	e	a	proclamação	da	República,	em	1889.	(MEDRADO,	1998)	

Em	1890,	a	Vila	foi	elevada	à	categoria	de	cidade	com	o	nome	de	São	João	do	Paraguaçu,	porém	o	estrago	já	
estava	feito.	A	população,	que	já	havia	encolhido	para	cerca	de	15.100	pessoas	nesta	época	(BAHIA,	1980),	
continuou	diminuindo	com	a	saída	de	milhares	de	pessoas	para	outros	cantos	do	país.	O	colapso	só	não	foi	
maior	por	conta	do	carbonato,	ou	carbonado,	usado	na	indústria	para	a	perfuração	de	rochas.	Conhecido	
como	“diamante	negro”,	este	chegou	a	ser	desprezado	pelos	garimpeiros	até	1871,	quando	se	descobriu	que	
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se	tratava	de	uma	pedra	de	extrema	resistência,	que	acabou	sendo	muito	utilizada	na	construção	do	Canal	
de	Suez,	no	Panamá,	e	em	grandes	obras	pela	Europa,	em	plena	revolução	industrial.		

Nesse	meio	tempo,	em	1917,	a	cidade	retoma	o	seu	nome	inicial	e	passa	novamente	a	se	chamar	Mucugê.	A	
região	 concentrava	 grande	 parte	 da	 produção	 mundial	 do	 carbonato,	 mas	 as	 descobertas	 de	 materiais	
igualmente	resistentes	e	mais	baratos	na	primeira	metade	do	século	XX,	logo	fez	a	produção	diminuir	e	a	
economia	cair	em	declínio	novamente	(BANDEIRA,	1997).	Este	foi	um	período	confuso	para	o	município,	que	
não	contava	mais	com	a	garimpagem	nem	com	a	comercialização	de	escravos,	e	via	a	constante	evasão	de	
seus	comerciantes	e	famílias	para	outros	municípios.	

A	partir	do	 início	do	declínio	do	garimpo	na	segunda	metade	do	século	XIX,	 se	desenvolveu	na	 região	as	
lavouras	de	 cana,	 cereais	e	principalmente	de	 café	e	a	pecuária.	Novas	 localidades	 surgiram	na	Chapada	
Diamantina	sob	a	influência	do	café,	que	naquele	momento	era	a	maior	riqueza	da	região	da	Chapada	e	do	
Brasil.		

Todavia,	esta	região	foi	regida	durante	muitas	décadas	pelo	coronelismo.	A	era	dos	coronéis	é	marcada	por	
grande	disputa	pelo	poder	pelas	famílias	mais	abastadas	e	pela	perseguição	à	Coluna	Prestes,	na	década	de	
1920.	Esses	conflitos	geraram	consequências	gravíssimas	que,	somadas	à	queda	da	atividade	do	garimpo,	
deixaram	a	região	da	Chapada	Diamantina	economicamente	aniquilada.	Aliado	a	isso,	a	falta	de	incentivos	
públicos	para	a	agricultura	e	criação	de	gado	contribuíram	para	que	o	município	entrasse	em	decadência	na	
segunda	metade	do	século	XX.	(BANDEIRA,	1997)	

Grande	 parte	 da	 população	 começa	 a	 deixar	Mucugê.	 Em	1970,	 apenas	 540	 pessoas	 residiam	na	 cidade	
(BAHIA,	 1980).	 Com	 a	 decadência	 do	 garimpo	 e	 do	 agronegócio,	 os	 poucos	 habitantes	 que	 continuaram	
passaram	 a	 se	 dedicar	 à	 colheita	 e	 venda	 da	 sempre-viva,	 espécie	 endêmica	 da	 região,	 dizimando-a	 em	
muitos	campos	e	colocando-a	em	risco	de	extinção.	

PATRIMÔNIO	E	PRESERVAÇÃO	

Em	um	momento	 onde	 o	 nacionalismo	 estava	 aflorado	 na	 pele	 do	 brasileiro	 é	 que	 surgem	 as	 principais	
discussões	sobre	a	preservação	do	patrimônio	no	Brasil.	O	início	do	século	XX	é	marcado	por	este	sentimento,	
contudo,	somente	alguns	anos	depois	medidas	são	tomadas	nesse	campo	com	a	criação,	em	1937,	do	Serviço	
do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	–	SPHAN,	primeira	denominação	do	órgão	federal	conhecido	
hoje	como	IPHAN.	

A	Bahia,	que	já	havia	sido	um	dos	precursores	na	discussão	sobre	a	preservação	do	patrimônio	no	início	do	
século,	alcança	grande	projeção	nesta	área	na	década	de	1970,	tendo	vários	núcleos	urbanos	originários	da	
mineração	tombados	pelo	IPHAN.	

Em	 1980,	 Mucugê,	 uma	 das	 cidades	 mais	 antigas	 da	 Chapada	 Diamantina	 e	 que	 deu	 início	 à	 chamada	
civilização	 do	 diamante	 na	 Bahia,	 tem	 seu	 conjunto	 arquitetônico	 e	 paisagístico	 tombado	 pelo	 IPHAN.	
Segundo	o	Inventário	de	Proteção	do	Acervo	Cultural	vol.	IV	-	Serra	Geral	e	Diamantina,	compilado	em	1978	
e	publicado	em	1980,	a	cidade	foi	integralmente	classificada	com	grau	de	proteção	1	(GP-1),	ocupando	uma	
área	de	25,64	hectares,	onde	se	localizam	328	edificações	(Figura	2).		
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O	 Centro	 Histórico	 conta	 com	 casas	 térreas	 e	 sobrados	 coloniais	 de	 estilo	 português,	 característicos	 da	
segunda	metade	do	século	XIX,	e	duas	Igrejas.	O	status	social	das	residências	da	oligarquia	mineradora	se	
afirma	pela	decoração	e	pelo	material	de	 revestimento	como	pisos	assoalhados,	 forro	de	 tábuas,	 janelas	
guarnecidas	 de	 treliças,	 vidros	 ou	 venezianas,	 e	 fachadas	 emolduradas	 por	 cunhais	 e	 frisos	 decorados,	
simbolizando	poder	polarizado	e	ostentado.	(ICMBio,	2007)	

	
Figura	2:	Proposta	de	delimitação	do	centro	histórico	de	Mucugê														

Fonte:	Bahia	(1980)	

A	 consciência	 sobre	 a	 preservação	 do	 patrimônio	 cultural	 da	 cidade	 aliado	 à	 proteção	 e	 preservação	 do	
patrimônio	natural	contribuíram,	 indiretamente,	para	o	desenvolvimento	do	turismo	ecológico	e	cultural,	
dando	 um	 novo	 suspiro	 de	 desenvolvimento	 para	 uma	 região	 que	 atravessava,	 o	 seu	 pior	 momento	
econômico.	

A	PAISAGEM	E	SUA	RELEVÂNCIA	

Paisagem,	é	um	termo	apropriado	e	abordado	de	diferentes	maneiras	pelas	mais	diversas	disciplinas,	e	o	
estabelecimento	de	um	único	conceito	tem	se	mostrado	uma	tarefa	árdua	e	 impossível	de	ser	alcançada.	
Disciplinas	 tradicionais	 como	a	geografia,	 a	arquitetura,	e	a	arqueologia,	 com	suas	distintas	 correntes	de	
pensamento	internas,	deram	importantes	contribuições	para	a	noção	de	paisagem	como	conhecemos	hoje.		
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Muitos	 historiadores	 da	 geografia	 atribuem	ao	 explorador	Alexander	 von	Humboldt,	 o	 início	 da	 tradição	
paisagística	na	geografia	(RIBEIRO,	2007).	Humboldt	definiu,	no	início	do	século	XIX,	a	paisagem	como	sendo	
a	 “imagem	 da	 natureza”.	 Após	 esse	 momento,	 a	 paisagem	 passa	 a	 ser	 vista	 com	 maior	 atenção	 pelos	
estudiosos	e	é	entre	o	final	do	século	XIX	e	início	do	século	XX	que	a	sua	definição	surge	como	um	conceito	
formal	da	geografia	moderna,	com	o	trabalho	dos	alemães	Otto	Schlüter	e	Siegfried	Passarge.	A	partir	dos	
conceitos	 de	 geografia	 cultural,	 Schlüter	 cria	 o	 termo	 paisagem	 cultural,	 que	 designa	 a	 paisagem	
transformada	pelo	homem.		

Com	a	base	conceitual	criada	pelos	geógrafos	alemães,	é	o	americano	Carl	Ortwin	Sauer	que	desenvolve	um	
dos	trabalhos	mais	bem-sucedidos	da	área	no	início	do	século	XX,	transformando	a	geografia	cultural	em	um	
subcampo	independente	dentro	da	geografia.	Sauer	se	apropria	do	conceito	do	amigo	e	antropólogo,	Alfred	
Kroeber,	de	que	“é	através	da	cultura	que	as	sociedades	desenvolvem	meios	de	adaptação	aos	diferentes	
ambientes,	e	não	a	natureza	ou	a	genética	que	determinariam	o	tipo	de	sociedade	que	ocupa	determinado	
espaço”,	e	rompe	de	vez	com	o	determinismo	ambiental	(RIBEIRO,	2007).	Segundo	os	conceitos	de	Sauer	a	
paisagem	não	é	estática,	mas	sim	mutável,	tanto	pelo	desenvolvimento	da	cultura	como	pela	substituição	
desta,	se	tornando	assim	a	expressão	do	trabalho	do	homem	sobre	o	espaço.	Além	disso,	com	a	decadência	
de	certa	cultura,	é	possível	que	haja	a	imposição	de	uma	nova	cultura	sobre	o	local	e	a	paisagem	cultural	
acabe	sendo	construída	novamente	de	uma	outra	forma,	seja	passando	por	um	rejuvenescimento	ou	sendo	
construída	sobre	os	remanescentes	da	antiga.		

Na	segunda	metade	do	século	XX,	houve	uma	ruptura	com	o	movimento	positivista	desenvolvido	por	Sauer,	
e	deu-se	início	à	uma	nova	corrente	intitulada	“geografia	humanista”.	Essa	nova	corrente	acreditava	que	a	
paisagem	representava	mais	do	que	simplesmente	o	visível,	formando	relacionamentos	complexos	entre	o	
homem	e	o	meio.	Para	eles	as	impressões	deixadas	pelo	homem	refletiam	o	pensamento	de	um	povo	sobre	
o	mundo.		

Contudo,	na	década	de	1980,	a	geografia	cultural	passa	por	um	processo	de	renovação,	com	influências	da	
geografia	humanista,	 incorporando	a	simbologia	da	paisagem	e	valorizando	um	caráter	subjetivo	sobre	o	
assunto.	Os	autores	dessa	nova	corrente	denominam	os	estudos	de	Sauer	de	“Geografia	Cultural	Tradicional”	
e	 o	 seu	 trabalho	 de	 “Nova	 Geografia	 Cultural”	 (RIBEIRO,	 2007).	 Estes	 ainda	 questionam	 os	 conceitos	
utilizados	por	Sauer,	como	o	conceito	de	cultura,	e	valoriza	uma	abordagem	mais	subjetiva	sobre	a	paisagem,	
defendendo	possíveis	diferentes	interpretações	por	diferentes	grupos.		

Para	se	entender	a	paisagem,	é	necessário	que	se	amplie	os	conhecimentos	históricos	sobre	o	local,	inclusive	
sobre	a	economia	e	a	sociedade.	Foi	através	do	trabalho	destes	e	de	outros	estudiosos	que	a	paisagem	foi	
transformada	em	um	conceito	científico,	e	que	o	conceito	de	paisagem	cultural	começou	a	ganhar	 força.	
Trabalhos	e	estudos	sobre	a	preservação	do	patrimônio	em	todo	o	mundo	passaram	a	utilizar	este	conceito	
como	forte	referência,	desde	os	trabalhos	 iniciais	de	Sauer,	até	o	movimento	de	renovação	que	trouxe	a	
subjetividade	 que	 faltava	 no	 seu	 precursor.	 Ambos	 os	 conceitos	 devem	 sempre	 serem	 levados	 em	
consideração,	pois	o	valor	do	patrimônio,	além	de	estar	relacionado	com	os	valores	simbólicos	atribuídos	a	
um	bem,	também	está	estritamente	ligado	à	organização	do	espaço	e	às	manifestações	físicas	da	paisagem.	
(RIBEIRO,	2007)	

Teodoro	Sampaio	definiu	Mucugê	como	“um	pouso	de	garimpeiros	à	beira	das	lavras”	(SALES,	1994).	E	é	com	
essa	mesma	 leveza	 descrita	 por	 ele	 que	 a	 cidade	 se	 encaixa	 em	meio	 ao	 vale	montanhoso	 na	 Chapada	
Diamantina.	A	cidade,	teve	seu	núcleo	 inicial	em	formato	de	“L”	para	melhor	se	encaixar	ao	fundo	quase	
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plano	do	vale.	Desde	o	 início	da	sua	formação	houve	uma	certa	preocupação	com	o	desenvolvimento	da	
cidade,	e	até	hoje	não	é	permitido	que	as	edificações	ultrapassem	a	altura	de	dois	pavimentos	ou	7,5	metros.	
A	posição	em	que	Mucugê	está	inserida	aliada	à	configuração	montanhosa	do	vale	e	ao	caráter	horizontal	da	
cidade,	 faz	 com	 que	 de	 cada	 ponto	 o	 visitante	 tenha	 uma	 experiência	 única	 e	 uma	 vista	 diferente	 da	
paisagem,	formando	diferentes	imagens	em	diferentes	locais.	

Essa	preocupação	com	os	aspectos	da	visibilidade,	começou	a	tomar	uma	proporção	mundial	na	Carta	de	
Atenas,	em	1931.	Este	documento	conferiu	grande	importância	à	ambientação	dos	bens	culturais,	afirmando	
que	“[...]	em	certos	conjuntos,	algumas	perspectivas	pitorescas	devem	ser	preservadas.	Deve-se	 também	
estudar	as	plantações	e	ornamentações	vegetais	 convenientes	a	determinados	conjuntos	e	monumentos	
para	lhes	conservar	o	caráter	antigo”.	(RIBEIRO,	2007,	p.	38)	

Posteriormente,	 em	1986,	 a	Carta	de	Washington	 ressalta	a	 importância	da	preservação	das	 relações	da	
cidade	com	seu	entorno,	seja	ele	natural	ou	criado	pelo	homem.		

No	Brasil,	o	projeto	de	criação	do	SPHAN,	em	1936,	não	deixou	de	lado	qualquer	preocupação	com	o	meio	
natural	e	seu	valor,	ficando	por	conta	do	Decreto-lei	25,	de	1937,	incluir	a	possibilidade	de	se	considerar	a	
natureza	 como	 um	 bem	 patrimonial.	 O	 primeiro	 conjunto	 urbano	 a	 também	 ser	 caracterizado	 como	
paisagístico	foi	o	Conjunto	Arquitetônico	e	Paisagístico	de	Pilar	de	Goiás	(RIBEIRO,	2007),	em	1954,	26	anos	
antes	do	tombamento	do	Conjunto	Arquitetônico	e	Paisagístico	de	Mucugê.	Foi	justamente	no	fim	dos	anos	
70,	 que	 se	 deu	 início	 aos	 “estudos	 de	 entorno”,	 responsáveis	 por	 analisar	 a	 “ambiência”	 histórica	 e	
sociocultural	dos	bens	tombados	e	que	instituiu	a	noção	de	visibilidade	do	bem	tombado.		

Em	1992,	a	Organização	das	Nações	Unidas	para	a	Educação,	Ciência	e	Cultura	-	UNESCO,	deu	ainda	mais	
força	ao	discurso	e	adotou	a	categoria	de	paisagem	cultural,	porém	dessa	vez	adotando	a	própria	paisagem	
como	um	bem.	Dessa	forma,	a	UNESCO	passa	a	valorizar	todas	as	relações	e	entende	a	paisagem	como	uma	
ilustração	da	sociedade	humana	e	suas	interferências	ao	longo	do	tempo.	(RIBEIRO,	2007)	

Através	da	Portaria	N°	127,	de	30	de	abril	de	2009,	o	IPHAN	estabeleceu	a	chancela	da	paisagem	cultural	
brasileira.	Como	afirma	o	Art.	1°,	“a	Paisagem	Cultural	Brasileira	é	uma	porção	peculiar	do	território	nacional,	
representativa	do	processo	de	interação	do	homem	com	o	meio	natural,	à	qual	a	vida	e	a	ciência	humana	
imprimiram	marcas	ou	atribuíram	valores”.	(BRASIL,	2009)	

A	paisagem	cultural	de	Mucugê	é	resultado	de	manifestações	sociais,	econômicas,	administrativas,	religiosas	
e	tem	sua	forma	atual	como	uma	resultante	das	associações	feitas	com	o	meio	natural	inserido	e	em	resposta	
a	 ele.	 Por	 ter	 um	 papel	 ativo	 na	 sociedade	 contemporânea,	 com	processos	 evolutivos	 em	 andamento	 e	
evidências	da	sua	evolução	através	do	tempo,	esta	paisagem	está	em	constante	movimento	e	necessita	de	
todos	os	cuidados	para	evitar	a	sua	descaracterização.	A	paisagem	cultural	não	deve	ser	percebida	como	o	
entorno	ou	ambiência,	mas	como	o	bem	em	si.	

REFLEXOS	DO	CRESCIMENTO	DESORDENADO	

Os	últimos	trinta	anos	representam	uma	verdadeira	reviravolta	para	o	triste	declínio	de	Mucugê,	sendo	o	
início	da	década	de	80	o	começo	do	surgimento	de	uma	nova	 fase	para	a	cidade.	De	 início,	destaca-se	o	
tombamento	do	seu	conjunto	arquitetônico	e	paisagístico	pelo	IPHAN,	em	1980.	Em	seguida,	com	a	chegada	
dos	bancos	do	Brasil	e	Econômico	e	com	a	revisão	política	por	parte	do	Instituto	Brasileiro	do	Café	(BAHIA,	
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1980),	a	agricultura	volta	a	ganhar	força	com	incentivos	oriundos	de	financiamentos	através	do	cultivo	de	
grãos	como	milho,	soja	e	feijão	além	da	batata.	Além	disso,	com	recursos	do	Programa	de	Redistribuição	de	
Terras	e	de	Estímulo	à	Agroindústria	do	Norte	e	do	Nordeste	-	PROTERRA,	foram	plantados,	em	meados	da	
década	de	1970,	cerca	de	oito	milhões	de	pés	de	café	em	Mucugê.	(MEDRADO,	1998)	

Com	o	objetivo	de	proteger	amostra	dos	ecossistemas	da	Serra	do	Sincorá,	assegurando	a	preservação	de	
seus	 recursos	 naturais	 e	 proporcionando	 oportunidades	 controladas	 para	 uso	 pelo	 público,	 educação,	
pesquisa	científica	e	também	contribuindo	para	a	preservação	de	sítios	e	estruturas	de	interesse	histórico-
cultural	existentes	na	área,	em	1985,	foi	criado	o	Parque	Nacional	da	Chapada	Diamantina	-	PNCD.	O	Parque,	
pertencente	ao	bioma	da	Caatinga,	tem	uma	área	aproximada	de	152	mil	hectares,	estendendo-se	por	cinco	
municípios	no	estado	da	Bahia:	Andaraí,	Ibicoara,	Lençóis,	Mucugê	e	Palmeiras.	O	PNCD	pode	ser	considerado	
um	ícone	das	unidades	de	conservação	do	país,	pois	sua	criação	resultou	da	mobilização,	no	início	da	década	
de	 1980,	 de	 ambientalistas	 e	 da	 sociedade	 dos	 municípios	 do	 entorno,	 conscientes	 da	 importância	 de	
preservar	seu	patrimônio	natural	e	suas	belezas	cênicas.	

Esse	espírito	sustentável	desencadeou	dois	eventos	 importantes	na	cidade.	Primeiro,	a	criação	do	Parque	
Municipal	de	Mucugê,	em	1999,	que	conta	com	270	hectares	e	abriga	um	alto	grau	de	endemismo	e	diversos	
registros	 históricos	 do	período	diamantífero,	 além	do	Projeto	 Sempre-Viva,	 que	busca	 cuidar	 da	 criação,	
manutenção	e	consolidação	de	áreas	a	serem	utilizadas	para	o	manejo	sustentável	da	planta,	e	do	Museu	
Vivo	do	Garimpo.	Tenha	sido	este	desenvolvido	de	forma	proposital	ou	não,	o	segundo	evento	decorrente	
da	 criação	 do	 parque	 nacional	 a	 ser	 destacado	 é	 o	 desenvolvimento	 do	 ecoturismo.	 A	 região	 tem	 uma	
generosa	situação	geográfica,	repleta	de	cânions,	montanhas,	cavernas	e	cachoeiras.	O	destino	ideal	para	os	
amantes	da	natureza.	

O	 município,	 que	 está	 localizado	 na	 microrregião	 de	 Seabra	 e	 tem	 como	 principal	 fonte	 hídrica	 o	 rio	
Paraguaçu,	possui	área	de	2.462,153	km²,	ocupando	54,47%	do	território	do	PNCD	(ICMBio,	2007).	A	cidade	
apresentou	contínuo	crescimento	durante	estas	últimas	décadas	e,	segundo	o	censo	do	Instituto	Brasileiro	
de	Geografia	e	Estatística	-	IBGE,	possuía,	em	2010,	10.548	habitantes,	sendo	60,34%	(6.365)	residentes	na	
zona	rural	e	39,66%	(4.183)	residentes	na	área	urbana.	Desponta	ainda	como	um	dos	maiores	produtores	de	
hortifrutigranjeiros	do	país	e	se	tornou	referência	nacional	no	cultivo	do	café	e	da	batata.	A	economia	da	
cidade	hoje	se	baseia	quase	que	integralmente	no	agronegócio	e	no	turismo.	Segundo	dados	do	IBGE	sobre	
a	Produção	Agrícola	Municipal,	em	2015,	o	município	produziu	7.470	toneladas	de	café	(em	grão),	gerando	
um	 valor	 de	 aproximadamente	 R$	 26.145.000,00.	 Já	 com	 relação	 à	 batata	 (inglesa),	 no	 mesmo	 ano	 o	
município	produziu	184.140	toneladas,	com	valor	total	de	produção	de	R$	222.689.000,00.	

Entretanto,	o	ressurgimento	econômico	de	Mucugê	não	trouxe	somente	bons	frutos.	A	cidade	foi	novamente	
se	 expandindo,	 principalmente	 para	 abrigar	 os	 trabalhadores	 da	 região,	 e	 transformando	 a	 paisagem	de	
forma	muito	rápida.	Novos	bairros	e	loteamentos	surgiram,	principalmente	na	região	Sul	da	cidade	(Figura	
3).		

Estes	locais,	apesar	de	constituírem	uma	ocupação	contemporânea,	possuem	lotes	muito	pequenos,	onde,	
por	motivos	 políticos	 ou	 não,	 prevaleceu	 a	máxima	da	 quantidade	 sobre	 a	 qualidade.	 Seja	 por	 conta	 do	
tamanho	dos	 lotes	ou	por	uma	 influência	meio	que	 intuitiva	do	casario	do	centro,	as	casas	dessas	novas	
ocupações	surgiram,	em	sua	maioria,	alinhadas	aos	lotes	e	com	apenas	alguns	poucos	sobrados.		
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Figura	3:	impacto	dos	novos	loteamentos	na	paisagem														

Fonte:	Acervo	pessoal	de	Rui	Resende	

Por	 muito	 tempo,	 somente	 as	 construções	 e	 monumentos	 eram	 valorizados	 e	 caracterizados	 como	
patrimônio,	possuindo	assim	políticas	de	proteção	e	conservação	(BRITO,	2013:	p.	102-105;	MAIA,	2008).	
Durante	o	século	XX,	o	discurso	sobre	a	paisagem	e	sua	preservação	começou	a	ganhar	força,	principalmente	
através	da	criação	de	estatutos	e	 legislações	de	proteção	 (BRITO,	2013).	Com	a	evolução	do	conceito	de	
paisagem,	o	entorno	dos	conjuntos	e	sítios	também	foram	considerados	patrimônio	(RUBINO,	1991).	Durante	
a	segunda	metade	do	século	XX,	visando	a	proteção	destas	unidades,	o	IPHAN	realizou	o	tombamento	de	
vários	conjuntos	arquitetônicos	e	paisagísticos,	como	o	de	Mucugê.	(BRITO,	2013)	

Entretanto	a	atual	realidade	do	município	é	preocupante.	Nestes	locais,	as	ruas	foram	dimensionadas	com	
larguras	bem	inferiores	ao	 ideal,	e	o	parcelamento	e	a	configuração	dos	 lotes	parecem	não	se	atentar	às	
questões	 inerentes	 a	 um	 planejamento	 urbano	 adequado,	 que	 vise	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 da	
localidade.	As	novas	residências	surgem	alinhadas	aos	lotes	devido	à	inexistência	de	recuos	frontais,	e	por	
conta	do	pequeno	tamanho	dos	mesmos,	desprovidas	de	área	verde	e	de	quintais,	 formando	uma	massa	
edificada	que	está	descaracterizando	o	conjunto	arquitetônico	e	paisagístico	tombado	na	década	de	1980	
(Figura	4).	Já	se	pode	ver,	inclusive,	um	novo	loteamento	às	margens	da	rodovia,	fora	do	cinturão	definido	
pela	BA-142.	Esse	crescimento	territorial,	muito	atrelado	ao	crescimento	da	agricultura,	vêm	causando	um	
impacto	muito	negativo	na	paisagem	da	cidade.	
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Figura	4:	Novas	edificações	na	zona	sul	da	cidade														
Fonte:	Acervo	pessoal	de	Sayonara	Trindade	

A	paisagem	de	Mucugê	passa	por	um	processo	de	descaracterização	da	sua	unidade,	mesmo	tendo	o	seu	
conjunto	 arquitetônico	 e	 paisagístico	 tombado	 pelo	 IPHAN	 e	 possuindo	 instrumentos	 reguladores	 da	
propriedade	 -	 a	 exemplo	 do	plano	diretor.	 Seu	patrimônio	 possui	 características	 vernaculares,	 típicos	 da	
tradicional	urbanização	do	interior	do	Brasil,	fatos	que	motivaram	e	embasaram	a	sua	proteção.	A	proposta	
de	 delimitação	 do	 centro	 histórico	 apresentada	 por	 Bahia	 (1980)	 se	 alicerça	 exclusivamente	 à	 região	
circundante	 às	 duas	 avenidas	 principais	 da	 cidade,	 não	 possuindo	 dentro	 de	 seu	 limite,	 por	 exemplo,	 o	
cemitério	bizantino.	A	paisagem	resultante	da	densidade	promovida	pelas	novas	residências	e	loteamentos	
dos	novos	bairros	destoa	do	centro	histórico,	comprometendo	o	entendimento	do	conjunto,	núcleo	urbano	
e	paisagem,	como	um	todo.	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

Devido	aos	problemas	observados	na	percepção	da	unidade	dos	conjuntos	arquitetônico	e	paisagístico	de	
Mucugê,	nota-se	a	 ineficácia	do	plano	diretor	em	manter	e	coordenar	o	controle	da	ocupação	neste	sítio	
histórico,	e	a	ineficiência	ou	inexistência	de	critérios	de	intervenção	em	preexistência.	Considerando	como	
satisfatório	para	proteger	as	vistas	da	paisagem	nos	diversos	pontos	da	cidade,	o	plano	diretor	define	um	
limite	 de	 altura	 para	 as	 edificações	 de	 7,5	metros.	 Na	 prática,	 contudo,	 nem	mesmo	 essa	 regra	 vem	 se	
mostrando	eficaz.	Alguns	proprietários	parcelaram	seus	quintais	e	um	deles,	inclusive,	construiu	um	anexo	
com	pavimento	superior	ao	fundo	da	sua	residência	que	pode	ser	visto	pelo	pedestre	que	passa	em	frente	à	
edificação	sem	dificuldades,	descaracterizando	a	fachada	da	edificação	e	a	unidade	do	casario.	

Estas	questões	sobre	volumetria,	gabaritos,	abertura	e	fechamento	de	vias,	densidade	das	áreas	e	construção	
de	 novos	 loteamentos	 vêm	 se	 tornando	 cada	 vez	 mais	 recorrentes	 e	 não	 são	 tratadas	 com	 a	 devida	
importância.	As	novas	edificações	começaram	a	surgir	em	áreas	que	estão	além	do	limite	definido	pela	BA-
142,	 algumas	 destas	 de	 proteção	 ambiental,	 o	 que	 leva	 ao	 questionamento	 sobre	 o	 resultado	 e	 as	
consequências	dessa	ocupação	desordenada	caso	não	exista	algum	tipo	de	controle,	e	sobre	a	efetividade	
do	plano	diretor	em	controlar	a	ocupação	em	sítios	históricos.		
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Durante	as	visitas	e	estudos	de	campo	realizados,	tornou-se	evidente	em	mim	um	incômodo	muito	grande	
sobre	 a	 maneira	 como	 a	 paisagem	 vem	 sendo	 tratada	 e	 como	 estes	 empreendimentos	 estão	 sendo	
construídos,	e	é	real	a	preocupação	com	o	fim	da	paisagem	de	Mucugê	como	se	conhece	hoje.	A	proteção	
da	 paisagem	 cultural	 e	 natural	 foi	 omitida	 durante	 muito	 tempo,	 pois	 muito	 acreditava-se	 na	
incompatibilidade	das	 ações	 de	 progresso	 e	 preservação.	 Contudo,	 é	 possível	 e	 faz-se	 necessário	 que	 se	
busque	o	controle	da	ocupação	deste	sítio	histórico,	buscando	a	preservação	da	sua	paisagem	(CARVALHO,	
2006:	 p.	 162)	 sem	 impedir	 o	 seu	 crescimento	 e	 desenvolvimento,	 desde	 que	 este	 aconteça	 de	 forma	
sustentável	 (CARVALHO	&	ALMEIDA,	 2008)	 e	 respeitando	 a	 unidade	 do	 seu	 conjunto,	 pois,	 como	 afirma	
Meneses	(1992),	a	paisagem	deve	ser	apresentada	sempre	como	a	solução:	as	intervenções	é	que	devem	ser	
justificadas.	Para	que	 isso	aconteça,	é	 imprescindível	que	se	compreenda	a	paisagem	do	município,	a	sua	
unidade,	os	 seus	valores	e	aspectos	morfológicos,	 contribuindo	para	a	sua	proteção	e	gestão,	pois	não	é	
possível	falar	de	espaço	natural	que	circunda	Mucugê.	A	cidade	é	um	todo,	composto	de	vários	elementos	
que	funcionam	de	forma	articulada.	
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A INTERLOCUÇÃO ENTRE PAISAGEM E APRENDIZAGEM: O PERCURSO 
GUARANI   

THE EXCHANGE BETWEEN LANDSCAPE AND LEARNING: THE GUARNAI PATHWAY 

LA INTERLOCACIÓN ENTRE PAISAJE Y APRENDIZAJE: EL PERCURSO GUARANI 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Esse artigo propõe ler algumas das formas tradicionais de aprendizagem Guarani e sua relação com a paisagem.   Ao 
se relacionar, o Guarani abre um campo de conhecimento onde ritual e cotidiano não estão separados e assim 
desenvolve sua percepção, reconhece suas origens e coletividade como base de desenvolvimento e rede de relações. 
Esse artigo busca ilustrar alguns desses diferentes modos de produção do conhecimento, onde o saber não é algo 
homogêneo, mas um constante diálogo com o sensível, suas relações e tradições. Paisagem natural e urbana em 
justaposição são aqui contextos ora de dispersão, ora de alicerce para a rede de conhecimento.  Nesse sentido, o 
artigo dará destaque às relações das crianças e adultos, no que diz respeito às práticas e atividades realizadas em 
conjunto. Assim sendo, buscaremos verificar como tais práticas acontecem através de seus espaços, bem como 
dialogam, interpretam e se apropriam do território.  
PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem; paisagem; rede; coletividade; tradição; território.  

ABSTRACT: 
This article proposes to read some of the traditional forms of Guarani learning and its relation with the landscape. By 
relating to one another, the Guarani opens a field of knowledge where ritual and daily events are not separated.  In 
this way, they develop their perception, recognize their origins and collectivity as a basis for growth and network 
relationships. This article seeks to illustrate some of these different ways to construct knowledge, where they are not 
something homogeneous, but a constant dialogue among subtleties, their connections and traditions. Natural and 
urban landscape in juxtaposition, convey either contexts of dispersion, or foundations for knowledge networks. In this 
sense, the article will highlight the relationships between children and adults, with regard to practices and activities 
carried out together. Therefore, we will seek to verify how these practices happen through their spaces, as well as 
dialog, interpret and appropriate the territory. 
 KEYWORDS: learning; landscape; network; collectivity; tradition; territory.  

RESUMEN: 
Este artículo propone leer algunas de las formas tradicionales de aprendizaje guaraní y su relación con el paisaje. Al 
relacionarse, el Guaraní abre un campo de conocimiento donde ritual y cotidiano no están separados y así desarrolla 
su percepción, reconoce sus orígenes y colectividad como base de desarrollo y red de relaciones. Este artículo busca 
ilustrar algunos de estos diferentes modos de producción del conocimiento, donde el saber no es algo homogéneo, sino 
un constante diálogo con lo sensible, sus relaciones y tradiciones. El paisaje natural y urbano en la yuxtaposición son 
aquí contextos ora de dispersión, ora de base para la red de conocimiento. En ese sentido, el artículo dará destaque a 
las relaciones de los niños y adultos, en lo que se refiere a las prácticas y actividades realizadas en conjunto. Así pues, 
buscaremos verificar cómo tales prácticas suceden a través de sus espacios, así como dialogan, interpretan y se 
apropia del  
PALABRAS-CLAVE: aprendizaje; paisaje; la red; comunidad; la tradición; territorio. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo propõe apresentar os meios de construção do conhecimento na tradição indígena do povo 
Guarani na Aldeia do Jaraguá - SP. Como proposta, discorre a respeito da relação entre a formação na 
coletividade e a paisagem, vista pela infância na Aldeia do Jaraguá, hoje Tekoa Ytu e Tekoa Pyau.  

Os Guarani respondem às formas de ensino tradicional do “branco”, o “juruá”, sob a ótica da formação de 
uma sociedade cada vez mais individualista e alienada do outro e de seu meio natural, por meio da 
resistência à experiência ocidental, pautada pela propriedade privada estranha à sua organização social. 
Essa reflexão tem como objetivo dar luz aos aspectos humanos e criativos que podem produzir 
solidariedade e coletividade, pelo processo de reconhecimento das diferenças e possibilidades de 
intercâmbio entre duas culturas - a ocidental, brasileira e urbana de São Paulo, e a indígena guarani - 
visando a interlocução com a paisagem e com o partilhar urbano onde se encontram. Por um lado, esse 
trabalho busca trazer à tona questões emergenciais de um povo que vive sob o risco de ser removido 
daquela terra e, portanto, procura documentar sua cultura, sensibilidades e contribuições para a cidade, 
através das atividades com as crianças guarani. Estabeleceremos um paralelo com teorias antropológicas e 
sobre a paisagem que abordam questões sobre a percepção, utilizando como base metodológica as 
reflexões de Tim Ingold, naquilo que ajudam a pensar a relação entre processos de conhecimento, 
território e a associação entre aprendizagem e sociabilização.  

A APRENDIZAGEM GUARANI ATRAVÉS DA NARRATVA EM UM CAMPO NÃO OCIDENTAL 

Tim Ingold, pela sua experiência e trabalhos na antropologia e pela crítica à forma de aprendizagem 
classificatória da cultura ocidental, desenvolve estudos baseados na fenomenologia e no movimento 
natural da vida para compreender o mundo. Embora reconheçamos as distâncias entre o pensamento 
ocidental e as culturas tradicionais, vamos procurar os diálogos entre as reflexões de Ingold, em seu livro 
Estar Vivo, e o que observamos nessas comunidades no que diz respeito à construção de conhecimento. 

Ingold defende uma forma de aprender onde a percepção é a principal ferramenta para o conhecimento. 
Conhecimento este que não é classificatório, mas narrado, experienciado. Ingold firma que as pessoas 
aprendem através da prática, portanto através de um constante fazer e perceber que se entrelaçam e se 
relacionam num campo subjetivo. Nesse sentido, para Ingold, o conhecimento acontece a partir de um 
conjunto de capacidades cognitivas e genéticas relacionados com a cultura e o viver. Assim, uma dinâmica 
emerge constantemente em processos. Tais processos, por essência, são movimentos inerentes à vida e a 
um deslocar-se por ela. 

O conhecimento do habitante é forjado não pelo ajuste dos dados da observação dentro 
dos compartimentos de uma classificação recebida, mas por meio de histórias de 
peregrinação. Desmaranhar a malha e remontar os fragmentos resultantes em função das 
suas semelhanças e diferenças intrínsecas é destruir o seu próprio significado e coerência. 
[...] o conhecimento científico, tanto quanto o conhecimento dos habitantes, é gerado 
dentro das praticas de peregrinação. (INGOLD, 2011, p. 229)  

Assim como Ingold afirma, o conhecimento é uma combinação entre interpretação cognitiva, cultural e 
genética, um produto do caminho percorrido. Esse movimento se renova a cada percurso e a cada geração. 
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Essa junção entre tradição e peculiaridades próprias do momento presente e suas especificidades é o que 
pretendemos descrever, a partir do contexto Guarani no Jaraguá. 

O POVO GUARANI E A EXPERIÊNCIA URBANA DO JARAGUÁ      

Os Guarani do Jaraguá, apesar de manterem sua língua, suas tradições, atividades na casa de reza, suas 
formas diferenciadas de relacionamento com as crianças, vivem em constante tensão pela possibilidade de 
perderem sua terra inserida em meio à metrópole paulistana.  O intercâmbio com o não indígena, a falta de 
áreas de mata para caça e espaço para roça, bem como a inserção da aldeia no contexto urbano de 
periferia, influenciam e impactam em um novo desenho de identidade e formas de aprendizagem aos 
Guarani.  Essa relação tensa com o entorno está em constante transformação, acelerada ainda mais pelas 
mudanças bruscas da região nos últimos 50 anos. 

Assim o convite para que Jandira e Joaquim se transferissem com sua família para o Jaraguá 
estava inserido num contexto que envolvia o culto a uma paulistanidade ufanista e a crença 
que os índios, “mais naturais” preservariam aqueles locais históricos em meio a um 
remanescente de mata atlântica. (SILVA, 2008, p.23) 

Acreditava-se que o povo indígena, por ser mais próximo das relações com a natureza, estaria apto a 
preservar e conviver com o restante de mata atlântica que havia na região do Pico do Jaraguá.  Assim, nas 
bases do Jaraguá formou-se a Tekoa Ytu.  A área onde hoje fica o outro aldeamento, a Tekoa Pyau (aldeia 
de cima) era ocupada por plantações utilizadas pelos povos iniciais da Tekoa Ytu.  

Toda a região abrigava pequenas roças e nas redondezas havia apenas sítios, chácaras e muitas terras 
pertencentes à União. Também não havia a rodovia dos Bandeirantes.  O ribeirão – curso d´água - que 
passa dentro da aldeia era repleto de peixes nos anos de 1960 e 1970 e, atualmente, encontra-se 
degradado devido ao despejo de esgoto das construções vizinhas e da estrutura de visitação turística do 
parque. Seu entorno, coberto por mata, ainda possuía pequenos animais como aves e mamíferos, para 
caça. A cidade foi rapidamente se aproximando da aldeia e ocupando os espaços que eram usados até 
então pelos Guarani. A construção da Rodovia dos Bandeirantes nos anos 1970, motivou a desenfreada 
especulação imobiliária no entorno do aldeamento, bem como o surgimento de ocupações populacionais 
irregulares e não planejadas. Um quadro que, na prática, criou a real ameaça de remoção desse povo, além 
de sua insegurança enquanto população tradicional. Assim, na configuração de hoje, a aldeia do Jaraguá 
tem área homologada, desde 1987 como terra indígena, apenas  1,7 hectátres - considerada a menor Terra 
indígena do Brasil. Em 21/08/2017, o ministério da justiça anula a portaria número 581, que foi Publicada 
no Diário Oficial da União de 21/08/2015, e dava posse permanente aos Guarnai 532 hectares de terra  
onde pouco mais da metade se sobrepunha ao Parque Estadual do Jaraguá.  

Além de enfrentar na Justiça a oposição de posseiros, a demarcação da Terra Indígena 
Jaraguá também encara o governo do Estado de São Paulo. Cerca de 56,02% dos 532 
hectares da terra estão sobrepostos ao Parque Estadual (PES) do Jaraguá, que parecem ter 
virado uma pedra no sapato do projeto de concessões privadas dos parques estaduais do 
governo de Geraldo Alckmin (PSDB/SP). www.institutosocioambiental.org 

AS CRIANÇAS NA ALDEIA E O ENSINO—CRITICAS À EDUCAÇÃO DIFERENCIADA-CECI 

7084

http://www.institutosocioambiental.org/


 

A Tekoa Pyau (aldeia de cima) possui uma entrada principal, um portão vermelho que está sempre aberto, 
com uma rua interna de aproximadamente 50m de comprimento que leva até o CECI - Centro de Educação 
e Cultura Indígena. Em nossas visitas de estudo na Tekoa Pyau há sempre uma atmosfera pacífica: animais 
soltos, galinhas, gatos e cachorros percorrendo livremente, veem-se crianças e adultos sentados 
conversando ou compartilhando algum afazer doméstico.  As portas das casas ficam abertas, há fumaça 
saindo de algumas delas e o cheiro de tabaco permeia o espaço. São casas muito simples e pequenas, de 
madeira e suspensas do solo, mas não são coladas umas às outras, ocupando as áreas descampadas e 
apenas algumas entre as árvores. Veem-se muitas crianças e adolescentes correndo entre o percurso da 
entrada de acesso até o CECI.  

Remetendo a formas tradicionais, sem deixar de ser uma construção moderna, o CECI foi construído pela 
secretaria municipal de educação durante a gestão Marta Suplicy, a partir do projeto de municipalização da 
educação escolar indígena, que antes da CF88 ficava ao encargo da Funai. O CECI da Tekoa Pyau é 
composto por uma estrutura circular e outra retangular (Figura 1), onde ficam as salas de aula, rádio, 
informática, cozinha, secretaria e também uma grande cozinha fechada com vidro para que sejam vistos os 
preparos dos alimentos.  

 
Figura 1: foto aérea da Tekoa Pyau 

                     Fonte: Santos (2016, p.90) 

Afim de preservar aspectos do modo de vida indígena, O CECI atende  crianças de 0 a 6 anos e usa apenas a 
língua materna Guarani.  As atividades ocorrem coletivamente, muitas vezes as famílias acompanham, 
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como por exemplo no fazer do artesanato tradicional, uma das práticas que estimula a coletividade entre a 
comunidade. No CECI, as crianças percorrem livremente, brincando com pebolim, bola, desenhando ou 
jogando. A maioria das crianças permanece descalça, os adultos estão por toda parte, sentados 
conversando, observando ou interagindo com as crianças. Há mães amamentando seus bebês ao lado de 
outras crianças mais velhas e é perceptível uma atmosfera informal e familiar.   

Na fase de educação infantil, a família pode estar junto, não há separação entre faixas etárias e também 
não se divide o tempo com atividades preestabelecidas para cada momento. Existe uma espontaneidade 
para encarar os acontecimentos diários e tomar decisões do que fazer de acordo com o que surgir a cada 
momento. Essa liberdade e espontaneidade são o método que norteia as dinâmicas e relações. O CECI não 
exige das crianças os corpos parados da educação ocidental, sentados, alinhados, tampouco a separação de 
seus familiares, mas implica seus movimentos e emaranhamentos. Nesse sentido a maneira como os 
Guarani ensinam suas crianças se assemelha ao modo como Ingold descreve a construção de 
conhecimento.  

Assim como poderes do corpo humano, as capacidades da mente não são dadas de 
antemão...É na arte da narrativa, não no poder de classificação, que a chave para a 
cognoscibilidade humana—e, por conseguinte, para a cultura—reside em última análise. 
(INGOLD, 2011, p. 242) 

Ingold faz a ligação entre “cognoscibilidade”, conhecimento e cultura.  O autor argumenta que, a cognição 
está diretamente relacionada à cultura, às narrativas e às experiências. Em última instância, aprender não 
está vinculado a uma sala de aula e a um transmitir do conhecimento passivo.  Muito pelo contrário, 
aprendizagem para Ingold está no viver, no relacionar-se e no fluir dos movimentos.  Esse ponto, dialoga 
com o ensino indígena, mais especificamente Guarani. Um outro aspecto de fundamental convergência 
entre a forma de ensinar Guarani e a forma de conceber aprendizagem do Ingold é que, para ambos, não 
faz sentido uma “educação” onde as crianças ficam fechadas numa sala de aula recebendo conteúdo 
passivamente. A seguir descreveremos alguns aspectos onde esse viver guarani se explicita e ora acolhe as 
formas de ensino juruá, ora as rejeita. Em ambos os casos, há uma permeabilidade que desenha esse 
aprender e essa cultura.  

A rotina escolar do CECI começa cedo, após o desjejum quando os educadores levam as crianças pra a Opy 
(casa de reza). Lá acontecem, diariamente, cantos, danças e contação de histórias. Para os Guarani a 
cultura é tradicionalmente passada para as crianças de forma oral e contínua. Na escola diferenciada todos 
os professores são Guarani, os educadores não têm formação de magistério, mas são escolhidos por terem 
conhecimento tradicional dentro da aldeia. A comunicação com as crianças pequenas é exclusivamente em 
guarani e, além disso, usa-se calendário próprio e o currículo é elaborado por pessoas mais velhas ou 
lideranças consideradas sábias.  Uma das funções da escola diferenciada é colocar em contato e em 
confronto práticas e valores de ambas culturas: indígena e não indígena. Um dos aspectos que pode trazer 
confronto com a forma de ensinar ocidental é o fato do CECI não possuir homogeneização das diferenças 
nas atividades e formas de “medir” a aprendizagem de acordo com cada faixa etária.   

O CECI possui professores guarani e que valorizam a cultura tradicional, o que indica a aceitação desse povo 
indígena em frequentar a escola e não mais enxergá-la como lugar de dominação e imposição de costumes. 
A escola, para os Guarani da Tekoa Pyau, adquiriu importância por significar um lugar de respeito e 
reconhecimento do seu povo. Além disso, o fato de haver tecnologia e algumas atividades do não indígena 
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como jogos: pebolim, vôlei, escrita entre outras, também aproxima as duas culturas e abre um campo pra 
algo novo surgir: uma cultura nova, com aspectos de ambas. Esse povo indígena está cada vez mais inserido 
na sociedade ocidental, em um processo de reconstrução de sua identidade em uma condição 
marginalizada. No entanto, a mesma condição é vista pelos guaranis como uma oportunidade de 
interlocução com os juruá. Em contrapartida, quanto mais o indígena se insere na sociedade juruá, mais 
significativos se tornam seus rituais específicos. 

AS FORMAS DE APRENDIZAGEM VALORIZADAS 

Um dos rituais de origem usados até hoje é a cerimônia do batismo na casa de reza. Anualmente, em 
agosto, acontece o batismo da erva-mate (ka ´a Nhemongarai). É uma cerimônia que dura a noite toda, as 
crianças são levadas por suas mães que cortam o fumo e fervem a água para o chimarrão. Os homens ficam 
com a função de colher a erva e levar para a casa de reza ou opy. Em janeiro ocorre também o batismo das 
crianças Guarani após completarem um ano. É quando recebem seu nome que, de acordo com os Guarani, 
já pode ser dado conforme sua personalidade que começa a se manifestar. Outras atividades importantes 
na manutenção dos costumes indígenas são as atividades com miçangas, sementes, linha encerada, penas 
e fibras. Na escola, a construção de colares desenvolve a atenção, o senso estético, percepção e 
matemática. Esse trabalho coletivo, ensina as crianças, que observam seus pais e educadores. A culinária 
tradicional também ocorre no CECI ou na casa de reza e semanalmente preparam o milho cozido ou 
assado, batata doce assada, xipa (pão guarani feito de farina de trigo), reviro (comida a base de trigo) e 
kavure (bolinho de farina de trigo). Quando acontecem essas atividades de culinária, há um fortalecimento 
da comunidade que aparece tanto pra ajudar a executar como comer junto.   

Nesse sentido, percebemos aqui, o cotidiano na Tekoa Pyau está diretamente relacionado a esses dois 
lugares: a casa de reza e o CECI. É no transitar entre esses dois pontos de ancoragem e integração que suas 
vidas se desenrolam. Apesar da memória guarani ser diariamente cultivada na casa de reza, na culinária e 
com a língua guarani; o espaço e a localização da aldeia, insuficientes para as atividades como pescaria, 
caça, roça e brincadeiras de rio, definem um específico tipo de cultura indígena. Sua configuração 
geográfica é de fronteira e coloca seu povo em contato diário com um fluxo de pessoas e costumes não 
indígenas. Isso tem vários aspectos e tocaremos em alguns deles por considerarmos de fundamental para 
definição da sua cultura e, como coloca Ingold: “cognoscibilidade”. 

Mesmo com essa constante permeabilidade, é impressionante a resistência Guarani ao preservarem suas 
raízes e costumes de origem. Em nossas visitas pela Aldeia seus valores aparecem por toda parte e 
extrapolam sua cultura criando quase que uma nova cultura ou forma de coletar conhecimento: a de 
resistência do Jaraguá. Como decorre Ingold: 

Assim como os lugares são construídos como recipientes para as pessoas, assim também as pessoas 
– ou melhor, suas mentes – vieram a ser vistas como recipientes para elementos da tradição que são 
passados a elas dos seus ancestrais, e que elas, por sua vez, passarão aos seus descendentes. 
(INGOLD, 2011, p. 229)  

Ingold sugere essa dinâmica onde o conhecimento não é estático, as tradições são sempre reavaliadas, há 
sempre intencionalmente ou não, em maior ou menor expressão, novas leituras e manifestações para as 
relações. Adriana Queiroz Testa, em sua tese de doutorado também conclui sobre a transformação dos 
saberes:  
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Onde pessoas e lugares são caminhos de criação e circulação, é impossível e indesejável 
manter coisas inalteradas. Elas se movem entre diferentes lugares e sujeitos e, com isso, se 
transformam e traduzem, condições indispensáveis para que se mantenham em circulação. 
Ou, recuperando a fala de um amigo mbya: mesmo para viver entre os deuses (em 
Nhanderu retã – a morada dos deuses) você morre aqui e se transforma, transformando 
também tudo que você aprendeu.  Testa, 2014, p. 230 

Assim como as paisagens, “lugares,” são recipientes flexíveis e permeáveis, seres humanos e sua teia de 
relações também são. O aprender espontâneo e livre, ora solitário, ora em grupo, o aprender no observar e 
no agir, sentindo e interagindo com o meio, requer adentrar num mundo imprevisível e fenomenológico.   
Assim podemos fazer um paralelo entre aprendizagem e paisagem, onde a paisagem não se limita a 
cartografia geográfica, ou um objeto separado do sujeito mas uma experiência porosa à vida.  Onde 
significados são gerados e compreendidos nas relações desse viver. Jean-Marc Besse em seu livro Ver a 
Terra, decorre sobre os sentidos da paisagem: 

A paisagem é compreendia menos como um objeto do que como uma representação, um 
valor, uma dimensão do discurso e da vida humana, ou ainda uma formação cultural.  A 
paisagem “real” mesma é relativa a uma operação de “paisageamento”: a ideia que a 
paisagem real, visível, é o produto, às vezes contraditório, de um conjunto de intenções e de 
ações humanas” Besse, 2000, p.78 

Andando pela Aldeia do Jaraguá é perceptível de forma bem explicita esse “paisageamento”.  São 
justamente em situações de maior risco e limites, onde sua cultura é posta em cheque. De uma forma um 
tanto quanto inesperada, por de dentro de uma configuração totalmente inadequada, tanto tradicional 
como estruturalmente: eles vivem em situação de salubridade precária e sem espaço para fazerem suas 
roças e atividades tradicionais.  Mesmo assim permanecem e rezam juntos, sustentam a língua Guarani e 
continuam trazendo elementos de sua cultura para o cotidiano. 

Um exemplo do choque das tradições da aldeia com as materialidades do mundo ocidental é o lixo gerado 
pelos produtos comprados em mercados de não indígenas.  Na casa de reza, os mais velhos instruem os 
mais novos a recolherem o lixo que fica espalhado pelo chão da aldeia e a não jogarem recipientes e 
materiais comprados em mercados. Assim podemos fazer um paralelo a esse lixo, que não é perecível, aos 
ocidentais.  Eles ressaltam que o lixo tradicionalmente produzido pelo povo indígena—resto de alimentos e 
casca de frutas—voltam para terra, mas o lixo do não indígena, fica para sempre se não for recolhido. Essa 
metáfora de associar o juruá ao lixo que transmite doenças e poluí o ambiente está sempre presente. Vale 
ressaltar que esse lixo é gerado pelos produtos de mercados das imediações onde o guarani é obrigado a 
comprar para se alimentar e se vestir. 

O cotidiano da Tekoa Pyau sugere uma atmosfera pacífica. Conversando com uma das lideranças soubemos 
que eles acolhem Guaranis de todas as partes do Brasil e que a aldeia funciona como um polo para abrigar 
outras pessoas indígenas que veem a São Paulo. Na Tekoa Pyau também são feitos festivais para atrair os 
não indígenas a conhecerem a culinária, o artesanato e gerar renda. Há outros festivais com intuito de 
fortalecimento da cultura, com enfoque nos jovens Guarani, para prepará-los politicamente e fortalecê-los 
dentro do movimento indígena propiciando novas parcerias. Há uma preocupação explícita em formar 
esses jovens e fortalecer a rede de contato entre eles. Nesses festivais só se fala guarani e eles são um 
exemplo real e ativo da tradição contemporânea e de resistência indígena. 
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Em justaposição a essa fortaleza cultural e de certa forma, política, há que se levar em consideração a 
posição geográfica da aldeia que, por um lado, pode ser estratégica por estar próxima as maiores vias de 
transporte do país e à metrópole; e por outro os coloca em situação de fronteira. Os Guarani do Jaraguá 
estão expostos a todas as adversidades e diversidades urbanas: a interação com o não indígena e sua 
cultura de periferia. Ficam expostos às drogas e ao crime urbanos, que muitas vezes se revelam dentro da 
aldeia. Não só o baile funk e algumas nuances culturais explicitas na moda e no agir mas a configuração de 
fronteira possibilita específicas manifestações desse povo indígena que sob tantos aspectos, mencionados 
no texto, mostra-se resistente, vivendo rituais onde o poder do enfumaçar do cachimbo, das rezas, danças 
e língua conecta com as sutilezas de suas raízes. 

Uma outra forma de ilustrar a peculiaridade dessa cultura guarani urbana, tem sido através das reflexões 
geradas por nossa participação em um grupo de voluntários que frequenta semanalmente a Tekoa Ytu 
(aldeia de baixo) para promover atividades junto as crianças e cuidar da horta comunitária da aldeia. Logo 
de início, percebemos que havia uma inversão no considerado “norma”. Nós, os não indígenas, somos 
quem ensinamos a eles como plantarem, que plantas e folhas comerem e como comê-las. As crianças 
indígenas do Jaraguá, se alimentam em sua maioria, de produtos comprados em supermercado e pela 
comida oferecida no CECI, que segue o cardápio municipal regular com apenas algumas adaptações. Muitas 
crianças não gostam ou tem o hábito de se alimentarem de verduras e frutas. Quando presenciamos a 
paisagista voluntária e juruá ensinando as crianças indígenas sobre plantas, este é um exemplo de que 
estamos diante de uma nova cultura Guarani.  

Constatamos que essa cultura é constantemente transformada pelo seu meio e vida urbana. Sua real e 
constante aprendizagem, é empírica e está sujeita a alterações. Não se trata mais de um cenário onde lá 
estão eles, os índios Guarani e cá estamos nós, ocidentais. Nesse contexto de fronteira, nas atividades 
semanais da horta, somos todos indivíduos de ancestralidades múltiplas compartilhando aprender e 
ensinar.  As diferenças são o maior impulsionador dessa aprendizagem; é na prática e no reconhecer de 
algumas inversões  que aprendemos mutuamente. A criança indígena do Jaraguá nos ensina sobre funk e 
nós a ensinamos a plantar.   

As crianças da Tekoa Ytu adoram cantar. Quando estamos na horta, sempre de manhã, elas escolhem o que 
querem ouvir e muitas vezes nos mostram músicas no Youtube pelo celular.  Nós, levamos violão e 
ensaiamos algumas letras em Guarani. O celular e a horta: dois “lugares” que se cruzam, duas redes de 
saberes em mãos invertidas que se entrelaçam e se mostram. Há uma beleza que surge de uma esperança 
de estar criando real sentido pra palavra solidariedade. Naquele “território” de tantas tensões e incertezas, 
falta de salubridade e infraestrutura, surge um brotar de humanidade.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Compreendida a distância entre as diferenças e similaridades entre a forma de conhecimento entre os 
Guarani e a ótica ocidental de Ingold, o trabalho feito mostra a situação muito peculiar da aldeia 
fortemente sobre impacto dessa inserção no meio urbano da cidade de São Paulo e mostra a resistência 
cultural desse povo. 

Há uma justaposição dos riscos de assimilação territorial, pelo avanço da urbanização, assimilação 
econômica, pelas dificuldades de produção e consumo que não estejam atreladas ao mundo ocidental, e 
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assimilação cultural, pelo modelo escolar regular, recapitulando as estratégias guarani de resistência e 
como elas se atrelam a esta noção ingoldiana de conhecimento ao longo do percurso, pensando como 
crianças, professores guarani, visitantes não indígenas, objetos e práticas circulam.  
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 A ORLA URBANA DO RIO PIRACICABA: CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 
E OBSTÁCULOS À URBANIDADE 

THE URBAN BANKS OF THE PIRACICABA RIVER: CONTRADICTIONS OF LEGISLATION AND 
OBSTACLES TO URBANITY 

LA ORLA URBANA DEL RÍO PIRACICABA: CONTRADICIONES DE LA LEGISLACIÓN Y OBSTÁCULOS A LA 
URBANIDAD  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo investiga a orla urbana do rio Piracicaba localizado na cidade de mesmo nome, interior do estado de São 
Paulo. A cidade nasceu nas margens de seu curso d’água, justificando o forte vínculo histórico e cultural existente entre 
a população e seu rio, em especial na área central da cidade. Durante o processo de urbanização, a água dos cursos 
d’água são impactadas quantitativamente e qualitativamente, comprometendo a relação rio-cidade. No final do século 
XX, surgem tentativas para reintegrá-lo ao ambiente urbano. O objetivo deste artigo é identificar algumas das questões 
implícitas ao objeto de estudo para compreender como ele se exibe na contemporaneidade, considerando sua 
configuração morfológica, uso, ocupação, apropriação pela população e conflitos sociais. A pesquisa utiliza revisão 
bibliográfica, documental e iconográfica; pesquisa empírica com observação e registro fotográfico durante a 
investigação do objeto; e síntese dos resultados obtidos, contrapondo teoria, legislação e prática. Algumas das questões 
a serem abordadas são: impacto da urbanização para os cursos hídricos; parques lineares; áreas de preservação 
permanente (APPs); e investigação da legislação local. Espera-se que essas reflexões ajudem a direcionar as posturas 
do desenho e planejamento urbano contemporâneo das cidades brasileiras resultando numa maior valorização e 
promoção de urbanidade em relação aos cursos hídricos ao identificar e debater entraves, conflitos e potencialidades 
nas margens fluviais, apresentando Piracicaba como estudo de caso. 
PALAVRAS-CHAVE: orla fluvial urbana; urbanidade; parques lineares; áreas de preservação permanente; Piracicaba. 

ABSTRACT: 
This article investigates the urban banks of the Piracicaba river which is found in the town with the same name, in São 
Paulo’s state. This city was born at this water course’s banks, justifying the strong historical and cultural link between 
the population and your river, in special the downtown area. During the process of urbanization, the water from the 
courses border have been affected quantitatively and qualitatively, compromising the relationship between river-city. 
At the end of twentieth century, attempts to reintegrate it at the urban ambient started to show up. The objective of 
this article is identify some questions that are implicit in the study object in order to understand how it is seen in the 
actuality, considering its morphological configuration, use, occupation, appropriation by the population and social 
conflicts. The research uses bibliographic, documentary and iconographic review; empirical research with observation 
and photographic registration during the investigation of the object; and synthesis of the obtained results, opposing 
theory, legislation and practice. Some of the issues to be addressed are: the impact of urbanization at the watercourses; 
linear parks; permanent preservation areas (APPs); and investigation of the local legislation. It has been expected that 
these subjects help to orientate the positions of contemporary urban design and planning in Brazilian cities, resulting in 
a greater appreciation and promotion of urbanity in relation to watercourses by identifying and discussing obstacles, 
conflicts and potentialities in the riverbanks, presenting Piracicaba as a study of case. 
KEYWORDS: urban riverbanks; urbanity; linear parks; permanent preservation areas; Piracicaba. 
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RESUMEN: 
Este artículo investiga la orilla urbana del río Piracicaba ubicado en la ciudad del mismo nombre, interior del estado de 
São Paulo, que nació en las márgenes de este curso de agua, justificando el fuerte vínculo histórico y cultural existente 
entre la población y su río, en especial en el área central de la ciudad. Durante el proceso de urbanización, el agua de los 
cursos de agua es impactada cuantitativamente y cualitativamente, comprometiendo la relación río-ciudad. A finales 
del siglo XX, surgen intentos para reintegrarlo al ambiente urbano. El objetivo de este artículo es identificar algunas de 
las cuestiones implícitas al objeto de estudio para comprender cómo se exhibe en la contemporaneidad, considerando 
su configuración morfológica, uso, ocupación, apropiación por la población y conflictos sociales. La investigación utiliza 
revisión bibliográfica, documental e iconográfica; investigación empírica con observación y registro fotográfico durante 
la investigación del objeto; y síntesis de los resultados obtenidos, contraponiendo teoría, legislación y práctica. Algunas 
de las cuestiones a ser abordadas son: impacto de la urbanización para los cursos hídricos; parques lineales; áreas de 
preservación permanente (APPs); e investigación de la legislación local. Se espera que estas reflexiones ayuden a dirigir 
las posturas del diseño y planificación urbana contemporánea de las ciudades brasileñas resultando en una mayor 
valorización y promoción de la urbanidad en relación a los cursos hídricos al identificar y debatir obstáculos, conflictos y 
potencialidades en los márgenes fluviales, presentando a Piracicaba como estudio de caso. 
PALABRAS-CLAVE: orilla fluvial urbana; urbanidad; parques lineales; áreas de preservación permanente; Piracicaba. 
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INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa consiste em investigar a configuração socioespacial da orla urbana do rio Piracicaba, localizado 
na cidade de mesmo nome, situada no interior do estado de São Paulo. O objetivo deste artigo é identificar 
quais são os potenciais e conflitos encontrados ao longo da orla do rio, afim de contribuir com o desenho e 
planejamento urbano para haver maior valorização e promoção de urbanidade em relação aos corpos d’água.  

A existência de um rio, segundo NÓBREGA (apud MERLIN, 1991), parece se assemelhar ao desenvolvimento 
dos seres vivos, especialmente no que tange aos seres humanos, quando diz:  

O rio é, assim, uma individualidade geofísica, viva e agente, e já houve quem lhe fixasse o 
ciclo vital, tetrapartido nos mesmos estágios em que os fisiológicos dividem a existência das 
formas orgânicas: infância, adolescência, maturidade e decrepitude (NÓBREGA apud 
MERLIN, 1991, p.6). 

A análise histórica nos revela as relações entre rios e a localização das cidades, a colonização portuguesa nos 
demonstra tais relações à exaustão: no Brasil Colônia insistiam sempre que povoassem somente nas 
proximidades das margens das grandes correntes navegáveis, como os rios São Francisco e Tietê. Entretanto 
ao longo do tempo, foi erigida uma cultura predatória das cidades frente aos corpos d’água relegando as 
várzeas e rios urbanos, apartando-os da vida citadina. No século XIX, as indústrias necessitaram da água dos 
corpos fluviais para funcionamento, somado ao aumento da população urbana que passou a exigir energia 
elétrica e água encanada, ao rio era somado a poluição e o despejo in natura do esgoto doméstico e 
industrial, fatores que começam a impactá-lo. Posteriormente, no século XX, eles passam a ser vistos como 
barreira e empecilho para a expansão urbana, sendo constantemente alvos de retificação, canalização e 
tamponamento para abertura de vias e melhor otimização e conexão do espaço urbano. Nessa época, foi 
adotado o “urbanismo rodoviarista”1 como principal modelo urbanístico das cidades brasileiras e 
internacionais. Tais demandas impactam os rios urbanos que se manifestam por meio de mau cheiro, 
enchentes, poluição dos mananciais e crise hídrica. As diferentes relações sociais e culturais vinculadas e 
acumuladas ao longo dos anos foram esvaindo-se, tornando a relação do rio com a cidade cada vez mais 
enfraquecida.  

A Figura 1, década de 1940, mostra as proximidades da atual Rua Campos Salles e Avenida dos Operários em 
Piracicaba, onde passa o Córrego Itapeva. Ele nasce nas proximidades do atual Teatro Municipal e desemboca 
no rio Piracicaba, próximo a Ponte do Mirante. A Figura 2 aponta o processo de sua retificação, canalização 
e tamponamento, cuja obra teve início com o prefeito Luiz Dias Gonzaga em 1948, continuou com Samuel 
de Castro Neves em 1952 e finalizou em 1957, no governo de Luciano Guidotti. O resultado foi a 
transformação do Itapeva na atual Avenida Armando Salles de Oliveira (IHGP, 2018). A Figura 3 mostra a 
consequência dessas ações, em períodos chuvosos é comum alagar a avenida, já que ela se apresenta como 
fundo de vale. 

 

                                                           
1 Esse termo foi utilizado primeiramente por Jane Jacobs (2009), uma das pioneiras ao criticar o urbanismo do século XX, para designar 

a preferência dos automóveis no planejamento urbano deste período. 
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Figura 1: Córrego Itapeva, década de 1940 

Fonte: Acervo do Instituto de História e Geografia de Piracicaba (IHGP) 

Figura 2: Canalização do Córrego Itapeva, entre as décadas de 1940 e 1960 
Fonte: Acervo IHGP 

Figura 3: Enchente na Avenida Armando Salles de Oliveira 
Fonte: Acervo Alyne Santos, 2017 

O final do século XX é demarcado por tentativas de reinserção do corpo d’água no espaço urbano, além da 
recuperação de sua relação sociocultural com a população. Essa reconexão pode ser encontrada no próprio 
espaço público, em especial nos parques lineares. Tal instrumento aparece como solução de muitas questões 
da cidade contemporânea. Em Piracicaba, um exemplo bastante paradigmático desta reconversão é o 
Projeto Beira-Rio, fruto de décadas de estudos e tentativas de reconciliação entre a cidade e o rio, se inicia 
em 2001, nas margens da área urbana central do rio Piracicaba e tem como um dos objetivos principais a 
implantação de parques lineares à beira d’água. 

A pesquisa procurou compreender o estado da arte dos rios em relação ao meio urbano, através de 
experiências realizadas no país e exterior. Buscou-se compreender as relações espaciais e culturais 
historicamente vinculadas à cidade de Piracicaba e seu rio que, inclusive, a tornou conhecida nacionalmente 
através de músicas de raiz. Observou-se ainda que o Projeto Beira-Rio, lastreou-se em eventos e questões 
culturais incluindo etapa participativa, obtendo amplo significado e facilitando sua aceitação pelo conjunto 
de toda a população. Além das pesquisas realizadas in loco para compreender as questões locais, buscou-se 
o entendimento das questões estruturantes do tema através de revisão bibliográfica, documental e 
iconográfica para subsidiar a etapa conceitual do estudo. Assim, através da práxis, mesclou as teorias 
atualizadas com a pesquisa empírica através de observação e registro fotográfico durante a investigação do 
objeto redundando numa análise exploratória e descritiva dos resultados obtidos, contrapondo teoria, 
legislação e prática. 

PROJETO BEIRA-RIO 

As grandes áreas livres centrais encontradas atualmente na orla do rio Piracicaba não se tratam de áreas 
residuais, mas de resultado de ações entre poder público local e população, em especial com a consolidação 
deste projeto que se apresenta como referência nacional. O projeto se concretizou entre os anos de 2003 e 
2012, incorporou-se às rotinas do poder público e foi desenvolvido pelo Departamento de Projetos Especiais 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP) desde 2007. 
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Coordenado pela arquiteta e urbanista Renata Leme, ele foi dividido em duas etapas: a primeira foi um 
diagnóstico denominado “a cara de Piracicaba” realizado no ano 2001 pelo antropólogo Arlindo Stefani, que 
obteve ajuda da comissão Beira-Rio para levantamentos, contatos com moradores, associações, acesso a 
arquivos e passeios pelo rio. A segunda etapa, iniciada em 2002, foi nomeada como Plano de Ação 
Estruturador (PAE), cuja coordenação foi realizada pela professora e arquiteta e urbanista Maria de Assunção 
Ribeiro Franco.  

O projeto não se restringiu a Rua do Porto2, nem ao embelezamento das margens do rio, passou a ser 
interdisciplinar e envolveu diferentes escalas: regional, municipal, urbana (totalizando oito trechos de 
intervenções, inseridos dentro do perímetro urbano de Piracicaba), setorial (denominado Beira-Rio Central) 
e pontual (denominado Projeto Start) (PMP, 2003). 

 

 

 
                                                           
2 A Rua do Porto é a via que remete as origens do povoado da cidade de Piracicaba. Abrigou a população ribeirinha que viveu das 
margens do rio por longos anos, utilizando-o como elemento funcional (subsistência, beber água, lavar roupas, tomar banho), de 
lazer (passeio de barco, boia, nado, piquenique à beira-rio) ou de trabalho (consumo e venda de alimento através da pesca, comércio 
no porto ou extração de argila nas olarias à beira-rio). 
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Figura 4: Área de Intervenção da Escala Setorial: Beira-Rio Central, Projeto Beira-Rio (trecho D-E desta pesquisa) 
Fonte: Google Maps; organizado pela autora, 2018 

Essas diferentes escalas e a compreensão da complexidade da área, refletem nas diretrizes e ações a médio 
e longo prazo, enfatizando que as questões não se resolvem rapidamente, pois as soluções preconizadas pelo 
urbanismo do século XX deixaram, juntamente com a rapidez e eficiência de fluxos sobre o território, um 
rastro de destruição que levará vários anos para ser mitigado, como exemplo tem-se o impacto gerado pelo 
Sistema Cantareira3. 

O projeto aborda questões como falta de conexão entre os diferentes espaços públicos ao longo da orla –
todos são espaços públicos com exceção da Fábrica Boyes (D4), ver Figura 4; falta de integração entre 
margem direita e esquerda do rio, devendo ter mais conexões voltadas principalmente aos pedestres e 
ciclistas – as únicas passarelas exclusivas para pedestres e ciclistas ao longo de toda a orla urbana do rio 
Piracicaba são as da área central, conforme Figura 4 (Passarela Pênsil José Dias Nunes e Passarela Dr. Aninoel 
Dias Pacheco); tratamento da margem como espaço de uso coletivo; preservação e valorização do patrimônio 
cultural; manutenção dos usos consolidados;  ainda defende a não construção de elementos verticais que 
comprometam os visuais da cidade para o rio; sugere a solução de questões ambientais, como saneamento 
básico para despoluição do rio Piracicaba e demais corpos d’água4 da cidade.  

Segundo o PMP (2003, p. 126) “(...) a simplicidade das intervenções contrastam com o reinante desejo de 
utilização de arquiteturas de equipamentos públicos ou privados como fixação ostensiva de uma imagem, 
sedução de milhões e “transformação” de cidades”. Essa presente visão da cidade como “centro de negócios 
financeiros” também é criticada por Montaner e Muxí (2014).  

Escala Pontual: Projeto Start 

O projeto teve início com a escala pontual, denominada Projeto Start, cujo os princípios de intervenção foram 
usos da Rua do Porto com novos desenhos e revestimento dos muros de arrimos  e calçadas, iluminação, 
drenagem, comunicação visual para orientação urbana e turística; apropriação da margem pelo pescador, 
caminhante e barqueiro com a criação de três níveis a beira-rio (ver Figuras 5 e 6 para comparar trechos 
durante e após a intervenção): deck alinhado com calçadão, trilha rebaixada de apoio ao pescador, deck para 
embarcação reativando função do porto; integração da Rua do Porto com demais espaços à beira-rio; diálogo 
entre Rua do Porto e margem da direita a partir da criação, por exemplo, de uma balsa que incentivaria o 
pedestre e o turista a utilizar as margens; e implementação da proposta de eixos do rio com a criação de 
alguns eixos transversais ao longo da área para acessibilidade à trama urbana. Algumas das propostas foram 
alcançadas durante a intervenção, outras se concretizaram após a última etapa de inauguração do projeto 

                                                           
3 Em 1966, a bacia do rio Piracicaba teve seu fluxo alterado pelo Sistema Cantareira. Ele desvia parte da água do rio Piracicaba para 
a Grande São Paulo, sofrendo graves impactos em sua cadeia ecológica. Uma das consequências é o abastecimento da cidade de 
Piracicaba que hoje acontece 80% através do rio Corumbataí e não mais somente a partir do rio Piracicaba. Além disso, a imponência 
da força das águas do rio, em especial em relação ao salto, existe apenas na memória daquela parcela da população piracicabana 
que presenciou o período anterior ao Sistema Cantareira. 

4 Além do rio Piracicaba, outros cursos d’água que passam pela cidade são: Ribeirão Cachoeira, Córrego Capim Fino, Córrego Godinho, 

Córrego Itapocu, Córrego Recanto, Córrego Bela Vista, Ribeirão Pau-d’Alhinho, Ribeirão Granal, Rio Corumbataí, Ribeirão das 
Palmeiras, Ribeirão Itapeva, Ribeirão Piracicamirim, Ribeirão Guamium, Ribeirão Tijuco Preto, Ribeirão Dois Córregos, Córrego 
Figueira, Ribeirão do Enxofre, Ribeirão dos Marins e Córrego das Ondas, apenas os oito primeiros não são afluentes do rio Piracicaba. 
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(2012), indicando a forte influência que essas diretrizes do Projeto Beira-Rio exerceram para a cidade, 
presentes ainda no cenário atual. 

  
Figura 5: Rua do Porto durante intervenção 

Fonte: Jornal Piracicaba, 2003 

Figura 6: Decks da Rua do Porto inseridos durante o Projeto Start 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Escala Setorial 

Essa escala equivale aos trechos 01 e 02 da escala urbana do PAE: Beira Rio-Central (conforme delimitação 
da Figura 4) e Lar dos Velhinhos (de acordo com delimitação da Figura 11). As propostas para a escala setorial 
consistem em predomínio de pedestres; preservação, recuperação e conservação das margens do rio 
Piracicaba; proposição de circuitos ecoturísticos, tanto para a própria população, como para os turistas; 
possibilidade de acessibilidade visual do rio e sua paisagem ao andar a pé, de bonde ou ônibus; integração 
do tecido urbano e com ambas as margens do rio.  

Nesta escala o projeto sugere que dois terrenos particulares do trecho Beira Rio-Central passem a ser de 
domínio público: parte da Fábrica Boyes e o detrás da Casa do Povoador, denominado “Mirante do Luiz de 
Queiroz”. A proposta é justificada pela visão privilegiada que ambos oferecem para o rio e interatividade do 
pedestre com a escada d’água existente na Fábrica Boyes. Ambas as diretrizes não foram alcançadas, 
havendo um cenário diferente no território atual. A fábrica teve projeto de shopping center aprovado em 
2015, contendo usos, materiais e gabarito de altura totalmente desconformes com o existente nesta área 
central – ver Figura 7. As obras tiveram início, mas no momento encontram-se paralisadas.  

A primeira fase de intervenção da escala setorial e única realizada nesta escala foi a Beira-Rio Central, com 
área delimitada entre pontes do Morato e Mirante. Justifica-se a priorização de intervenção nesse trecho por 
ser uma área com grande valor histórico-cultural para a população piracicabana. Localiza-se no local dos 
subespaços5 já apresentados e que reforçam essa importância da identidade para a cidade: Engenho Central, 
Largo da Rua do Porto, a própria Rua do Porto, Parque da Rua do Porto, Parque do Mirante, Casa do 
Povoador, Casa do Artesão, Ponte Pênsil e Fábrica Boyes. 

                                                           
5 Segundo Santos (2014), o espaço total é constituído por subespaços. Esses possuem condições requeridas para manter relações 
com os demais subespaços, criando as relações interurbanas. 
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Figura 7: Comparação entre Fábrica Boyes existente (esquerda) e projeto do Mirante Shopping aprovado (direita) 

Fonte: Acervo GMR Gradual Malls & Realty, 2015 

A principal intervenção foi a transformação da Avenida Beira-Rio em mão única, passando de via arterial para 
via coletora, possibilitando alargamento de calçada e da margem esquerda do rio, o que modificou o aspecto 
de barranco entre a margem e o corpo d’água, identificado na etapa de diagnóstico. A Figura 8 mostra como 
essa via se apresenta atualmente.   

Também foi proposto, para escala de intervenção, a criação de ligações transversais ao rio para unir o tecido 
urbano. Apesar de período posterior à fase de obras do Projeto Beira-Rio, pode-se citar como obra realizada 
a passarela “Dr. Aninoel Dias Pacheco”, em 2013 (Figura 9). 

  
Figura 8: Avenida Beira-Rio 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 9: Passarela Dr. Aninoel Dias Pacheco 
Fonte: Foto da autora, 2017 

Houve a consolidação de alguns usos que já eram tradicionais da cidade como na questão do lazer e 
gastronomia com restaurantes e bares localizados ao longo da Avenida Beira-Rio e da Rua do Porto, passeio 
de barco, realização de festividades, pista de caminhada e ciclismo; propiciando a utilização desses espaços 
para o turismo, que aparece como geração de emprego e renda local.  
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De modo geral, a etapa contém substituição de concreto por piso paver nas calçadas alargadas, permitindo 
uma permeabilidade do solo de até 50%, paisagismo, iluminação, reimplantação da Casa do Povoador com 
demolição do muro de arrimo e retirada do aterro que o encobria, bem como a execução de um largo em 
frente ao local, além da execução de novas galerias de águas pluviais. A última inauguração oficial dessa 
etapa se deu em 2012 no Teatro de Arena da Casa do Povoador – ver Figura 10. 

    
Figura 10: Casa do Povoador com acesso reformado 

Fonte: Foto da autora, 2017 

O projeto, apesar de paralisado no momento, direcionou para que toda a orla do rio Piracicaba fosse 
encarada como espaço público, ambicionando transformar toda a sua extensão em parque linear, com 
objetivo justamente de valorizar o corpo hídrico, privilegiando os pedestres e, principalmente, preservando 
o rio e suas margens no ambiente urbano a partir do convívio social. 

Pós-Requalificação 

A requalificação é responsável por atrair a atenção do mercado imobiliário, tal agente acaba por pressionar 
o poder público e legislação existente para que seus interesses particulares sejam atendidos, conforme vem 
ocorrendo nesta área da cidade de Piracicaba. Os visuais da orla acabam se tornando objeto de atração e 
venda, interesses que se sobrepõe ao público ao permitir a verticalização (como no exemplo citado da Fábrica 
Boyes) e privatização de determinados trechos para apropriação da elite. Por sua vez, o turismo a ser 
instalado necessita respeitar a paisagem existente e memória coletiva, atuando de acordo com 
sustentabilidade econômica, urbana e ambiental. 

Ao se implantar um plano de requalificação urbana, o incremento conferido ao rio refletirá na valorização 
dos espaços envoltórios do corredor fluvial e na elevação do padrão social. Apesar de ainda haver moradores 
residuais na área, é desconhecida a existência de uma política social integrada ao Projeto Beira-Rio para 
auxiliar a manter a população residente, que sofre pressão econômica para ceder espaço aos restaurantes e 
outros estabelecimentos, outra consequência negativa da requalificação e turismo local. Segundo Gorski 
(2011), a intervenção, além de atuar em fatores ambientais, também deve promover mudanças sociais e 
econômicas, cuidando para que não haja gentrificação a partir de uma política de inclusão social.  

É um enorme desafio dos atuais projetos de requalificação em alcançar as diferentes dimensões e evitar 
alguns dos efeitos negativos presentes em muitas pós-intervenções. O Projeto Beira-Rio se apresenta como 
um exemplo emblemático e possível desse desafio, que apesar de estimular a atenção da área para agentes 
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imobiliários e, neste momento estar paralisado, os resultados positivos ainda permanecem e transcendem 
alguns dos inconvenientes ocasionados. 

 

PARQUES LINEARES 

O Projeto Beira-Rio utiliza parques lineares como instrumento de requalificação e recuperação da várzea 
fluvial urbana, contribuindo positivamente na relação das cidades com os seus rios. Essa tipologia de parque 
se diferencia dos parques urbanos tradicionais, em geral, por associar-se à recuperação dos recursos hídricos, 
integrando aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos. Seu desenho morfológico acompanha ao 
dos cursos d’água e pode proporcionar benefícios ambientais como: sombreamento e maior umidade do ar; 
recuperação de ecossistemas; preservação da fauna e flora; manutenção do ciclo da água e sua qualidade; 
diminuição dos processos erosivos e excessiva sedimentação; redução das ilhas de calor, garantindo 
temperaturas mais amenas; aumento da umidade do local, evitando dessecação do solo. Além disso, 
caracterizam-se como obras de macro-drenagem; proporcionando maior permeabilidade do solo das 
margens dos cursos d’águas, garantindo uma infiltração e vazão mais lenta durante períodos de chuva, o que 
previne enchentes (GUIMARÃES, 2011; SANCHES, 2011). 

Em relação à sua função social, pode-se incluir equipamentos de lazer e permanência para atração da 
população, desde que o corpo hídrico seja considerado o ator principal. Além disso, conecta áreas verdes e 
espaços livres, contribuindo para a mobilidade urbana não motorizada, podendo estar integrado com o 
cotidiano da população. É ainda uma possiblidade de resgate das relações do rio com a cidade, integrando a 
natureza com o urbano, revalorizando o corpo d’água e recuperando suas várzeas.  

A revitalização da Avenida Renato Wagner de Piracicaba (Figuras 11, 12 e 13) partiu de uma diretriz do 
Projeto Beira Rio e sua inauguração aconteceu em 2016, com o Projeto de Intervenção Urbanística do 
Complexo da Rua do Porto – Etapa I. A requalificação da margem oposta, na Avenida Juscelino Kubitscheck 
(Figuras 11, 17 e 18), constava na continuidade desse projeto, mas por enquanto não há indícios de 
continuidade na execução. 
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Figura 11: Área de Intervenção da Escala Setorial: Lar dos Velhinhos, Projeto Beira-Rio (trecho C-D desta pesquisa) 
Fonte: Google Maps; organizado pela autora, 2018 

 

  
Figura 12: Avenida Renato Wagner como exemplo de parque linear, Piracicaba/SP 

Fonte: Foto da autora, 2017 

Figura 13: Área de preservação permanente recuperada 
Fonte: Foto da autora, 2017 

Uma das críticas desse projeto é a falta de conexão da área com o restante da cidade: o pedestre consegue 
acessar e deixar o calçadão apenas por um único caminho – da Ponte do Mirante até a Ponte do Lar dos 
Velhinhos e vice-versa. Não há conexão do parque com o bairro ao lado esquerdo da orla (bairro Clube de 
Campo), a existência de terrenos ainda vazios facilitaria essa integração (Figura 14). Porém, ao invés dessa 
conexão, encontra-se uma composição predominantemente configurada por muros das residências, do clube 
e do asilo existente (Figura 15). Também não há conexão com a margem oposta, faltam passarelas exclusivas 
para pedestres e ciclistas que permitam essa integração entre beiras, assim como acontece na área central 
da cidade, o que facilitaria a mobilidade, convívio social e utilidade do parque para os pedestres e ciclistas 
em seu cotidiano e momentos de lazer. 

  
Figura 14: Falta de conexão da Avenida Renato Wagner com o bairro Clube de Campo 

Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 15: Muros que configuram o lado esquerdo do parque (Avenida Renato Wagner)  
Fonte: Foto da autora, 2018 
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO E O PRINCÍPIO DE 
URBANIDADE 

Como os parques lineares se encontram à beira-rio, estão normalmente inseridos nas chamadas Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), que apresentam grande importância para manutenção do equilíbrio 
ambiental urbano. Segundo Gorski (2011), essas áreas são fundamentais para a manutenção do ciclo 
hidrológico do rio, ecossistemas locais, deposição de sedimentos, preservação da qualidade da água e 
prevenção de enchentes, além de poderem ser utilizadas pelas comunidades locais através da agricultura e 
pecuária.  

As APPs são definidas por legislação federal desde o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65), cuja definição 
foi mantida pelo Código Florestal de 2012 (Lei 12.651/2012): 

 “Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas” (Art.3º, inc. II, da lei 12.651/2012). 

De acordo com Mello (2008), nessa lei encontra-se embutido o princípio de “intangibilidade”:  proibição de 
qualquer forma de uso e ocupação, desincentivando as funções urbanas tradicionais em orlas aquáticas. Esse 
conceito corrobora para a desvalorização das margens fluviais, objetivo justamente contrário ao inicialmente 
proposto pela lei federal. 

A definição de APPs, em 1965, foi realizada por ambientalistas que tinham como objeto de estudo as áreas 
rurais, contexto em que o Brasil ainda era predominantemente rural. Em 19896, é incluído um único artigo 
(Lei 7.803/89) que estende as APPs para as áreas urbanas, num contexto em que o Brasil já era 
predominantemente urbano. A lei não reconhece os diferentes contextos entre área urbana e rural, também 
não tratou especificamente daquelas áreas urbanas à beira-rio que já estavam consolidadas ou em via de 
consolidação. Essa situação ocasionou conflitos legais na cidade, gerando um quadro de insegurança jurídica, 
devido à dificuldade que se tem ao conciliar normas ambientais com urbanísticas (MELLO, 2008). 

O relatório desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas discutiu as questões legais das APPs Urbanas e indica 
que: 

 “As áreas de preservação permanente – APPs são regulamentadas pela Lei nº12.651/2012 
(doravante referida como “atual Código Florestal” ou“CoF”), instrumento voltado, 
principalmente, para o controle do uso e ocupação das áreas rurais. Em áreas urbanas, a 
aplicação das normas do CoF para as APPs é bastante limitada, principalmente em áreas de 
ocupação consolidada, além de estar sujeita a sobreposições com leis e normas municipais. 
Desse quadro emergem inúmeros conflitos legais que resultam em um quadro de 
insegurança jurídica” (FGV DIREITO SP, 2015, p.04). 

Conclui ainda que “definições específicas e casuísticas são sujeitas a critérios com alto grau de subjetividade” 
(FGV DIREITO SP, 2015, p.04).    

                                                           
6  Lei Federal nº 4.771, de 1965, art. 2º, alterada pela Lei nº 7.803, de 1989. 
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As únicas possibilidades de uso e ocupação dessas áreas estão contidas inicialmente na Resolução n° 369, de 
28 de março de 2006 (outorga CONAMA) e aparece no novo Código Florestal. São os casos de utilidade 
pública7, interesse social8 e baixo impacto ambiental9, permitindo uma impermeabilização de 5% e 
ajardinamento em 15% em relação a área total da APP. Segundo Mello (2008), no caso de interesse social, 
acaba incentivando a ocupação das APPs, com a abertura de vias públicas e construção de loteamentos 
sociais que estimulam a ocupação de novas áreas. Isto pode evidenciar que os procedimentos técnicos 
adotados para maior cuidado com as APPs, tão decantados em prosa e verso, não poderiam se ater apenas 
a critérios métricos. 

Para romper com o princípio de “intangibilidade” ainda presente no novo Código Florestal, segundo a visão 
de Mello (2008), é preciso promover a valorização do corpo d’água a partir da adoção do princípio de 
urbanidade, ver Figuras 16 e 17. Valorização esta que se manifesta quando a população possui laços de 
familiaridade, relações práticas e expressivas, bem como identidade com eles. Ocorre quando os corpos 
d’água são considerados e incorporados à paisagem urbana, contribuindo para o convívio social e relação 
amigável entre a população e da população com o rio, qualificando a vida urbana e transcendendo a realidade 
física. 

  
Figura 16: Passeio de Barco na Avenida Beira-Rio como exemplo de urbanidade 

Fonte: Foto da autora, 2017 
Figura 17: Largo dos Pescadores na Avenida Beira-Rio como exemplo de urbanidade 

Fonte: Foto da autora, 2017 

A desvalorização seria justamente promover o afastamento da população em relação ao corpo d’água, por 
exemplo com a disposição dos lotes com fundo para o rio – o que Mello (2008) identifica como 

                                                           
7 Utilidade pública seriam atividades relacionadas com segurança nacional e proteção sanitária; obras de infraestrutura; atividades 
de pesquisa e extração de substancias minerais; pesquisa arqueológica; obras públicas para implantação necessária de captação e 
condução da água (Resolução CONAMA nº 369, de 2006). 

8 Interesse social é entendido como atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa; manejo agroflorestal 
ambientalmente sustentável da pequena propriedade rural que não afete a cobertura vegetal; regularização fundiária sustentável 
de área urbana; atividades de pesquisa e extração de substancias minerais (Resolução CONAMA nº 369, de 2006). 

9 Baixo impacto ambiental seria abertura de pequenas vias de acesso, pontes e pontilhões; implantação de instalações necessárias 
para captar e conduzir água e efluentes tratados; implantação de corredor de acesso de pessoas e animais para obter água; trilhas 
para ecoturismo; rampa para barcos; moradia para agricultores familiares, remanescentes quilombolas e outras populações 
extrativistas de áreas rurais da região amazônica ou do Pantanal; construção de cercas de divisa de propriedades; pesquisa cientifica; 
ver mais em Resolução CONAMA nº 369, de 2006. 
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desconstitutividade. Outro exemplo seria a mata fechada das APPs urbanas que impedem o acesso físico e 
visual entre a cidade e a água, ao funcionar como barreiras urbanas e incentivar o afastamento entre ambos 
a partir da sensação de insegurança, portanto uma ausência de urbanidade. Como exemplo, tem-se Avenida 
Juscelino Kubitschek, ver Figuras 18 e 19. Jacobs (2009) já defendia que a melhor segurança são os olhos dos 
usuários, devendo ser a população a própria guardiã do espaço: sem visibilidade ou acesso físico não há como 
a população exercer essa função.    

  

Figura 18: Avenida Juscelino Kubitschek, ausência de urbanidade, Piracicaba/SP 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 19: Vegetação impedindo acesso visual ao rio 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Há em Piracicaba, no entanto, trechos mais centrais que permitem maior interação entre o rio e a população 
e trechos que necessitam de maior proteção ambiental, sendo importante preservar as margens em seu 
aspecto natural. As leis deveriam considerar a presença da água paralelamente a outros critérios, já que os 
cursos hídricos e suas margens apresentam dinamicidade e heterogeneidade, não sendo algo pronto e 
acabado, não devendo ser tratados da mesma maneira nas diferentes áreas municipais, urbanas e 
ambientais. 

OBJETO DE ESTUDO  

A orla do rio Piracicaba, inserida dentro do perímetro urbano do município de mesmo nome, possui cerca de 
50 km de extensão se for considerado as margens direita (ao norte da Figura 19) e esquerda (ao sul). Ela foi 
dividida em trechos com base na proposta de estudo do Projeto Beira-Rio para melhor compreensão da área 
de estudo. Os trechos foram pontuados de acordo com o sentido da correnteza da água (da direita para 
esquerda), utilizando termos a montante (quando indica o lado da nascente do rio, lado direito no desenho) 
e o termo a jusante (que indica o lado da foz, lado esquerdo do desenho). 
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Figura 20: Orla Urbana do Rio Piracicaba, Piracicaba/SP 

Fonte: Geoprocessamento Coorporativo de Piracicaba (2015), editado pela autora, 2018 

Segundo a Figura 20, o ponto A representa o encontro do rio Piracicaba com o limite do perímetro urbano; 
o ponto B seria o trecho em que a Rodovia Ernesto Paterniani cruza o rio; o ponto C representa a Ponte do 
Lar dos Velhinhos; o D, a Ponte do Mirante; o E, a Ponte do Morato; o F, a Ponte do Caixão; G é o ponto em 
que a margem esquerda sai do perímetro urbano da cidade; e H é o ponto em que a margem direita encontra 
o perímetro urbano. 

O trecho A-B é caracterizado por aspectos rurais: áreas pouco urbanizadas, sem muitas construções, baixa 
densidade demográfica, povoamento disperso, rodovia beirando as APPs (ver Figura 21), extensa área com 
vegetação, algumas plantações, em especial de cana de açúcar e indústrias. A exceção é o final do trecho da 
margem esquerda que contém o bairro Monte Alegre, com características antigas que permanecem 
atualmente: ruas com paralelepípedo, fachada de antigas construções e praça em que se davam os encontros 
sociais. Atualmente o bairro vem sendo alvo de turismo, com algumas das antigas edificações transformadas 
em restaurantes. Algumas delas encontram-se à beira-rio e possuem o fundo de seu lote para o corpo d’água, 
assim como a OJI Papéis Especiais (ver Figura 22). 
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Figura 21: Rodovia Laercio Côrte com vista para o rio Piracicaba 
Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 22 – OJI Papéis Especiais, 1992 
Fonte: OJI Papéis Especiais, 2018 

Entre o ponto B e C, a margem direita é caracterizada pela continuação da Rodovia Laércio Côrte (Figura 21); 
enquanto a margem esquerda está contida nos terrenos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz -
ESALQ/USP (Figura 23). A área também apresenta baixa densidade demográfica – exceção do bairro Santa 
Rosa, margem direita – com uma variação de zonas na orla fluvial. Nota-se que, entre os pontos A e C, a orla 
do rio não apresenta aspectos de urbanidade em nenhum momento.  

 
Figura 23 – Fundos do terreno da ESALQ com o rio, vista da Ponte do Lar dos Velhinhos 

Fonte: Foto da autora, 2018 

Conforme Figuras 24 e 25, a área entre o ponto C e F da orla fluvial está inserida num local repleto por 
aspectos urbanos, notando a presença de infraestrutura urbana com sistema viário, rede de esgoto, 
abastecimento de água, energia elétrica, coleta de lixo; concentração da população, gerando uma densidade 
demográfica mais elevada; presença do setor da economia secundário (indústria) e, principalmente, do 
terciário com comércio e serviço. 

  
Figura 24 – Bairro Nova Piracicaba 

Fonte: Foto da autora, 2018 

Figura 25 – Bairro Algodoal (direita), próximo à orla com presença de aspectos urbanos 
Fonte: Foto da autora, 2018 
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A área entre os pontos F e H, gradativamente, perde essas características urbanas e apresenta aspectos mais 
voltados para a área rural (Figuras 26 e 27). Nota-se um adensamento populacional no ponto F, em especial 
no bairro Ondas, com aparecimento de condomínios horizontais e principalmente verticais da MRV. Já nos 
bairros Ondinhas (margem esquerda) e Vale do Sol (margem direita) as ruas estão sem pavimentação, com 
construções em lotes maiores e mais simples, apresentando aspecto de chácaras, com animais soltos pelas 
vias – como galinhas, cavalos e bois. 

  
Figura 26 – Vale do Sol, via sem nome, com fundo dos lotes para o rio (margem direita) 

Fonte: Foto da autora, 2017 

Figura 27 – Av. 31 de Outubro, Ondinhas, com fundo dos lotes para o rio (margem esquerda) 
Fonte: Foto da auotra, 2017 

Macrozona urbana da orla do rio Piracicaba 

Observando os trechos de estudo da orla urbana do rio Piracicaba, quanto mais próximo da divisão entre 
área urbana e rural (linha do perímetro urbano), mais evidentes são as características de área rural e uma 
menor densidade demográfica. Ao se aproximar do centro da cidade e entorno, há um maior grau de 
urbanização e densidades demográficas mais elevadas, em especial entre os trechos C-F. 

Outra questão é em relação ao zoneamento das margens do rio, segundo a Tabela 1, há uma variação de 
zonas que diferem em relação ao coeficiente de aproveitamento (consequentemente no gabarito de altura) 
e na taxa de permeabilidade. As leis complementares, incluindo o Plano Diretor de Piracicaba (LC 
nº186/2006), não consideram as margens dos cursos hídricos como elementos únicos na paisagem. Apesar 
de trazer a Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) sobrepondo-se ao zoneamento original (art.5º, LC 
208/07), assim como as demais zonas especiais, ela não aparece no macrozoneamento urbano, como fazem 
algumas zonas especiais – Zona Especial de Interesse da Paisagem Construída (ZEIPC), Zona Especial Industrial 
(ZEI), Zona Espacial institucional (ZEIT) e Zona Especial Aeroportuária (ZEA). Essas zonas especiais do 
macrozoneamento urbano não apresentam a ZEIA como instrumento a ser aplicado, incentivando ocupação 
e urbanização da orla, sem considerar a preservação de seus aspectos ambientais e a promoção do convívio 
social e cultural como espaço público que é, ou deveria ser. 

A ZEIA é dividida em três grupos de acordo com LEI 186/2006 (subseção II): ZEIA Proteção Integral – atende 
exclusivamente a preservação da natureza, não sendo permitido parcelamento e ocupação do solo; ZEIA de 
Proteção de Recreação e Conservação (ZEIA CR) – compatibiliza conservação da natureza com recreação da 
população, não é permitido parcelamento do solo; ZEIA Beira Rio (ZEIA BR) – áreas públicas ou privadas, de 
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uso residencial ou não residencial, ao longo do Rio Piracicaba, cujas funções são proteger as características 
ambientais existentes e oferecer espaços públicos para o lazer da população. Os parâmetros urbanísticos, de 
acordo com o Plano Diretor, deveriam ser definidos conforme Projeto Beira-Rio. Porém, isso não ocorreu, já 
que este encontra-se paralisado no momento. Além disso, no mapa XVIII anexado na própria lei, aparece 
apenas delimitada a área da ZEIA Beira-Rio, as outras ZEIAs não foram mapeadas em momento algum. 

 

Tabela 1 – Parâmetros urbanísticos da orla urbana do rio Piracicaba 
Fonte: LEI 186/2006, organizada pela autora 

Outra observação, conforme Otero (2014) salienta, é em relação as constantes alterações do Plano Diretor 
de Piracicaba (LC nº186/2006), que enxerga na orla do rio Piracicaba, em especial na área central 
requalificada pelo Projeto Beira-Rio, uma possibilidade de valorização imobiliária, tornando a paisagem como 
objeto de lucro. A pressão do setor imobiliário acaba por flexibilizar a legislação existente, que até então 
protegia os visuais da orla e rio Piracicaba para os outros pontos da cidade, tendo como consequência a 
verticalização de alguns pontos que acabam por modificar a paisagem e privilegiar o interesse privado em 

LOCAL MAPA MARGEM BAIRRO ZONEAMENTO CA TO (%) TP (%)
LOTE MÍNIMO 

(m²)
GABARITO

Direita Água Santa ZOCIE 3 2 60 10 200 3,33

ZEI 1 2 70 15 1000 2,86

ZOCIE 1 1,4 70 10 500 2

Água Santa ZOCIE 3 2 60 10 200 3,33

70 (residencial) 4,3

80 (não residencial) 3,75

Areião ZEIT 2 1,4 70 10 250 2

ZEA

ZEIT 1 1,4 70 10 250 2

70 (residencial) 4,3

80 (não residencial) 3,75

4 (CAB) 70 (residencial) 5,7 - 7,15

5 (CAM) 80 (não residencial) 5 - 6,25

ZEIPC 9 1,4 70 15 250 2

ZEIT 1, ZEIT 4 1,4 50 10 250 2

Vila Rezende

Nova Piracicaba

Parque da Rua do Porto ZEIT 4 1,4 70 10 250 2

ZEIPC 12* 1,4 70 15 250 2

ZEIPC 5* 1,4 70 15 250 2

ZEIPC 1** 1,4 70 15 250 2

4 (CAB) 70 (residencial) 5,7 - 7,15

Nhô-Quim

Algodoal

Parque da Rua do Porto ZEIT 4*** 1,4 70 10 250 2

Castelinho ZEIPC 13* 1,4 70 15 250 2

Morato

Glebas California

Jupiá

Ondas

Algodoal 4 (CAB) 70 (residencial) 5,7 - 7,15

Vila Industrial 5 (CAM) 80 (não residencial) 5 - 6,25

ZOCFA 1 1,4 70 10 250 2

ZEIS 2/A 1,4 70 10 175 2

Ondas ZOCFA 2 1,4 70 10 250 2

Ondinhas ZOR 1 1 50 10 500 2

ZOCFA 1 1,4 70 10 250 2

ZEIS 2/R 1,4 70 10 175 2
G-H: ROXO Direita Vale do Sol

10 200

F-G: MARROM

Direita

Esquerda

10 250

PARÂMETROS URBANÍSTICOS DA ORLA FLUVIAL URBANA DO PIRACICABA

ZAP 2

Vale do Sol

2

200
5 - 6,2580 (não residencial)5 (CAM)

Centro

D-E: VERDE

Esquerda

ZOCFA 2 1,4 70

10

Direita ZEIT 3 1,4 50 10

E-F: AZUL 

CLARO

Direita

Esquerda

Nova Piracicaba

ZAP 2

200

ZAP 2 10 200

2250

3 10

ZAS 4 3 10

* Alguns lotes foram alterados o CA para 2; ** Alguns lotes foram alterados o CA para 4; *** Alguns lotes foram alterados o CA para 2,5.

Monte Alegre
A-B: AMARELO

Esquerda

Direita Santa Rosa 200

B-C: ROSA

Esquerda Agronomia

Clube de Campo

Vila Rezende

Esquerda

Direita
C-D: AZUL 

ESCURO

ZAS 1
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detrimento do coletivo, transformando a paisagem da orla como marketing da venda de alguns 
empreendimentos. A pressão para flexibilização da legislação é uma das possíveis consequências negativas 
ao se implantar parques lineares à beira-rio e requalificar a orla fluvial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em relação a ZEIA, é nítido que ela deveria estar contida na macrozona urbana afim de proteger as questões 
ambientais que envolvem a orla urbana do rio Piracicaba e outros corpos d’água da cidade, além de 
possibilitar convívio social em trechos pré-estabelecidos de acordo com suas características específicas. Os 
três tipos de ZEIAs existentes deveriam estar com área delimitada em mapa anexo à lei, cujos parâmetros 
urbanísticos detalhados também deveriam estar descritos na mesma, sem depender de lei complementar ou 
projeto posterior, já que estes podem não ocorrerem, acabando por não regulamentar esta importante zona 
de preservação ambiental e impossibilitar a sua aplicação na prática, conforme ocorre atualmente com Plano 
Diretor vigente (LC 186/2006). Porém, de nada adianta haver uma legislação em defesa da preservação dos 
corpos d’água e suas margens como espaço público se ela é facilmente manipulável de acordo com pressão 
exercida por agentes contrários ao interesse ambiental e coletivo. 

Uma população consciente e ativa pode ser capaz de impedir que ocorram modificações posteriores ao Plano 
Diretor, como alterações do zoneamento e expansão do perímetro urbano – que dentre tantas 
consequências, acaba por avançar e diminuir ainda mais os maciços florestais. Essas modificações acabam 
privilegiando exclusivamente os agentes imobiliários e industriais, conforme aponta claramente Otero 
(2014), contribuindo negativamente para a preservação da paisagem urbana e seu acesso democrático, já 
que os empreendimentos construídos com vista para o rio (próximos da área central requalificada) são 
voltados para alto padrão social, enquanto que a classe baixa é destinada para a área periférica da cidade, 
com acesso restrito à toda infraestrutura urbana, além de tornar a cidade ainda mais espraiada, aumentando 
o custo da infraestrutura urbana, quando se socializam os custos e privatizam-se os benefícios. 

Apesar de algumas consequências negativas, o Projeto Beira-Rio é um exemplo emblemático brasileiro ao se 
tratar de requalificação de orlas fluviais, utilizando parques lineares como um instrumento positivo na 
relação das cidades com os seus rios. Uma importante reflexão consiste na necessidade de sua continuidade 
ao longo dos anos, para que as diferentes escalas que o projeto apresenta – curto, médio e longo prazo – se 
cumpram. Uma descontinuidade de gestão, que não incorpore em sua agenda o Projeto Beira-Rio, pode 
invalidar a continuação de uma ação tão importante e de alta qualidade, de referência nacional, fundamental 
para a reaproximação de Piracicaba com seu rio, ao longo de toda a orla.  

Em relação aos parques lineares, é necessário compreender que determinados locais das margens dos corpos 
d’água serão exclusivos para preservação ambiental, dada as características de área rural, presença de 
rodovia (oferecendo um acesso perigoso ao pedestre e dificultando a conexão da APP com restante do 
espaço urbano) ou baixa densidade populacional da área, já que não haveria apropriação de parcela 
significativa da população, essencial para o funcionamento de um parque linear. Outros locais na margem 
permitirão convívio social de acordo com demanda, localização e contexto. Essa seleção evita a proliferação 
de parques lineares e, consequente, sua inutilização e abandono. Evita ainda uma desproporção entre o 
parque e a quantidade de habitantes da cidade e turistas pela sua extensão, tornando mais interessante 
utilizar da legislação para impedir usos que, mais tarde, poderiam obstruir a efetivação das APPs.  
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Para isso, é essencial um novo estudo social da cidade10, determinando o local da orla em que, aliado com 
demanda e localização, carece de espaço público para que os parques lineares sejam implantados 
prioritariamente, contribuindo para uma requalificação democrática da orla fluvial.  

Os parques lineares devem ser vistos como instrumento de preservação ambiental, urbanidade e valorização 
dos corpos d’água, sendo fundamental que estejam conectados com a margem oposta e restante da cidade. 
Isso incentiva que mais pessoas frequentem a área, em diferentes dias e horários, tornando a própria 
população a vivenciadora do espaço e sua principal guardiã. Eles acabam por evidenciar os corpos d’água nas 
paisagens urbanas, ativando a percepção da população de que ali existe um rio, proporcionando sentimento 
de pertencimento, fundamental para o incentivo de sua preservação. Quando não parte do poder público a 
iniciativa de implantação de parques lineares, cabe a população essa ação, forçando com que novamente ela 
se apresente como importante agente em defesa dos valores coletivos da cidade. 

O curso hídrico, enquanto bacia hidrográfica e como preservação da memória e eventos culturais, deve ser 
o início para o planejamento urbano, a dinâmica das águas deve orientar e estruturar o crescimento urbano, 
conectando os diferentes espaços verdes adjacentes, facilitando a drenagem, promovendo encontros e a 
leitura da história. Desse modo, estaremos respeitando de fato o meio ambiente, já que a água é elemento 
vital para a existência da espécie humana e de todos os outros seres vivos. O espaço urbano que exagera o 
valor do automóvel como ponto de partida, tem sido considerado ultrapassado e insustentável, mas 
infelizmente se faz constante nas cidades brasileiras, influenciando para que o crescimento e ocupação das 
cidades aconteçam de modo caótico. 

Assim, fica evidente que os planos urbanos devam partir de outros paradigmas que não a extrema valorização 
do transporte motorizado, enxergando os corpos d’água como barreiras ao fragmentar a malha viária, o que 
incentiva a sua invisibilidade na paisagem urbana; que as normas legais tornem-se mais claras para a 
população e tratem das questões espaciais de forma multidisciplinar; que o aparato legal não gere 
insegurança jurídica, o que acaba permitindo negociatas entre os agentes interessados na cidade e os que 
momentaneamente ocupam o poder; que os espaços nas orlas dos rios evitem a costumeira postura de 
segregação espacial, sem conexão entre margens ou entre o rio e a cidade; que as leis preservacionistas se 
aproximem mais da realidade e permitam uma relação mais adequada entre os homens e os rios. Por último, 
que projetos como o Projeto Beira-Rio possam efetivar novas posturas para as cidades brasileiras e seus 
habitantes, valorizando cada vez mais os espaços das orlas fluviais e negando intervenções que consideram 
a cidade apenas como negócio, sem interesse na promoção da coletividade. É a nossa esperança! 

 

 

 

 

 

                                                           
10 No âmbito municipal, o último estudo completo deste tipo foi realizado em 2003, elaborado pela Prefeitura Municipal de 
Piracicaba, no governo de José Machado e titulado como “Mapa de exclusão/inclusão social da cidade de Piracicaba”. 
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RESUMO: 
As paisagens urbanas estão em permanente mutação, onde qualquer transformação, independente do tipo ou escala, 
altera a percepção dos usuários, criando novas identidades sensoriais (visual, auditiva, olfativa e tátil). Esta nova 
percepção é caracterizada pelos elementos referenciais que compõem o lugar, como o conjunto e a tipologia dos 
espaços edificados, bem como dos espaços livres. Os espaços livres públicos de lazer, sobretudo, as praças, permitem 
uma ambiência urbana mais agradável, pois funcionam como espaços de atenuação ao traçado rígido das cidades, 
além de favorecerem a interação social. As praças podem constituir-se como espaços de circulação, socialização, 
recreação e contemplação, tendo como principal atribuição o bem-estar dos usuários. Visto a importância destes 
espaços para a paisagem e qualidade ambiental urbana, este artigo tem como objetivo analisar a paisagem que 
compõe a Praça Comandante Xavier de Brito, localizada no Bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, 
considerando a cor como elemento chave da análise. O método de trabalho partiu da experimentação, através da 
observação direta não participativa, analisando a estrutura cromática da Praça e do seu entorno imediato. Cabe 
ressaltar que foram avaliados os componentes fundamentais e secundários da estrutura. Como principais conclusões 
pode-se destacar que a Praça encontra-se integrada ao seu entorno imediato, sobretudo através da arborização e das 
edificações, com tons que se complementam no ambiente e caracterizam a composição cromática desta paisagem.  
PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; estudo das cores; praças; experimentação.  

ABSTRACT: 
Urban landscapes are constantly changing, where any transformation, regardless of type or scale, alters users' 
perception, creating new sensorial identities (visual, auditory, olfactory and tactile). This new perception is 
characterized by the referential elements that make up the place, such as the set and the typology of the built spaces, 
as well as the free spaces. Public leisure spaces, especially the squares, allow a more pleasant urban environment, as 
they serve as spaces to attenuate the rigid layout of cities, as well as favoring social interaction. The squares may 
constitute spaces of circulation, socialization, recreation, and contemplation, having as main attribution the well-being 
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of the users. Considering the importance of these spaces for the landscape and urban environmental quality, this 
article aims to analyze the landscape that composes Praça Comandante Xavier de Brito, located in Bairro da Tijuca, in 
the Northern Zone of Rio de Janeiro, considering color as a key element of the analysis. The work method was based on 
experimentation, through direct non-participative observation, analyzing the chromatic structure of the Square and its 
immediate surroundings. It should be noted that the fundamental and secondary components of the structure were 
evaluated. As main conclusions, it can be emphasized that the Square is integrated to its immediate surroundings, 
mainly through the afforestation and the buildings, with tones that complement each other in the environment and 
characterize the chromatic composition of this landscape. 
KEYWORDS: urban landscape; study of colors; squares; experimentation. 

RESUMEN: 
Los paisajes urbanos están en permanente mutación, donde cualquier transformación, independiente del tipo o escala, 
altera la percepción de los usuarios, creando nuevas identidades sensoriales (visual, auditiva, olfativa y táctil). Esta 
nueva percepción se caracteriza por los elementos referenciales que componen el lugar, como el conjunto y la tipología 
de los espacios edificados, así como de los espacios libres. Los espacios libres públicos de ocio, sobre todo, las plazas, 
permiten un ambiente urbano más agradable, pues funcionan como espacios de atenuación al trazado rígido de las 
ciudades, además de favorecer la interacción social. Las plazas pueden constituirse como espacios de circulación, 
socialización, recreación y contemplación, teniendo como principal atribución el bienestar de los usuarios. En cuanto a 
la importancia de estos espacios para el paisaje y para la calidad ambiental urbana, este artículo tiene como objetivo 
analizar el paisaje que compone la Plaza Comandante Xavier de Brito, ubicada en el Barrio de la Tijuca, en la Zona 
Norte de Río de Janeiro, considerando el color como elemento clave del análisis. El método de trabajo partió de la 
experimentación, a través de la observación directa no participativa, analizando la estructura cromática de la Plaza y 
de su entorno inmediato. Cabe resaltar que se evaluaron los componentes fundamentales y secundarios de la 
estructura. Como principales conclusiones se puede destacar que la Plaza se encuentra integrada a su entorno 
inmediato, sobre todo a través de la arborización y de las edificaciones, con tonos que se complementan en el 
ambiente y caracterizan la composición cromática de este paisaje. 
PALABRAS-CLAVE: paisaje urbano; estudio de los colores; plazas; experimentación. 
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INTRODUÇÃO 

A dinâmica das cidades estabelece uma contínua alteração da paisagem, refletindo o processo histórico de 
ocupação e desenvolvimento urbano. Em consequência desse crescimento, não só a paisagem foi sendo 
alterada, como também a sua percepção, trazendo à luz discussões sobre os impactos dessas mudanças na 
imagem e identidade das cidades (MALUF, 2015). Segundo Lynch (1997), a cidade é um objeto da 
percepção dos indivíduos que, para tal, estruturam e identificam o ambiente. As técnicas de orientação 
mais comuns utilizadas são as sensoriais, por meio da sensação visual da cor, dos cheiros, dos sons e táteis. 
Este processo de orientação é possibilitado pela imagem do ambiente, proporcionada pela percepção 
imediata e pela memória de experiências passadas. Sendo assim, a paisagem urbana constitui um elemento 
organizador, tornando o meio urbano mais coerente (LYNCH, 1997; CULLEN, 1993).  

A estrutura morfológica da paisagem resulta da interação dos aspectos inerentes ao suporte físico, como o 
sistema geológico e climático, e dos fatores sociais e culturais (ações antrópicas). A paisagem 
contemporânea pode ser descrita a partir de sua estrutura espacial, seja pela malha, pelo tecido ou pelos 
referenciais urbanos (ROCHA, 2008; MAGNOLI, 2006). Para Landim (2004) “A cidade pode ser reconhecida 
somente por intermédio da sua paisagem urbana, e essa paisagem é resultante dos elementos econômicos, 
sociais e culturais que a produziram num determinado período e contexto.” (LANDIM, 2004, p. 24). A 
cidade torna-se geradora de estímulos perceptivos, onde a apreensão de cada espaço é decorrente das 
formas de apropriação que se faz dele, conforme as necessidades de cada indivíduo, permitindo que se 
apreenda e se atribua significados e valor à paisagem (LANDIM, 2004; LYNCH, 1997).  

Diante das considerações, partindo do princípio que a paisagem urbana é peça fundamental de vivência e 
apreensão da cidade, tendo em vista a importância da experiência sensorial neste processo, o presente 
trabalho tem o objetivo de identificar a paisagem que compõe a Praça Comandante Xavier de Brito, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, por meio da estrutura cromática da Praça e do seu entorno imediato. Como 
contribuição espera-se constatar a validade deste procedimento para a análise da dinâmica das paisagens 
urbanas.   

Fundamentação teórica  

De acordo com Macedo (1999), a paisagem pode ser considerada de duas maneiras: [1] como um produto, 
pois resultará de uma ocupação ou gestão do território e [2] como um sistema, pois a menor intervenção irá 
ocasionar uma alteração morfológica, seja parcial ou total (MACEDO, 1999). Conforme indicado pelo autor, 
pode-se compreender que a paisagem resulta das ações empreendidas sobre ela, sendo definida de acordo 
com a apreensão feita pelo observador, em dado instante. Ao analisar as paisagens não basta apenas 
descrevê-las, mas deve-se procurar compreender as complexas relações que as conformam, movimentam e 
transformam, bem como as identidades que configuram os conflitos, representações, apropriações e 
ideologias (SCHLEE et al, 2009).  

As paisagens urbanas são caracterizadas pelo predomínio dos aspectos antrópicos sobre os naturais, 
formando uma espécie de paisagem artificializada. Com esta finalidade são criados vários elementos para o 
desenvolvimento da vida humana, inclusive a reprodução do ambiente natural (ALBUQUERQUE, 2006). 
Como aponta Albuquerque (2006),  

7115



 

O palco principal para a manifestação dessa naturalização do artificial no espaço urbano é 
o espaço livre público. As ruas, praças, jardins, parques, faixas de praia e rio (...) são 
compostos por diversos elementos, os quais representam artificialmente os elementos 
naturais, como lagos, fontes, árvores, gramados. Esses elementos integrados e 
modificados ao longo do tempo, de acordo com a necessidade da população, são de 
grande importância para a dinâmica da paisagem urbana. (...) Essa naturalização do 
artificial está diretamente relacionada com os aspectos culturais. É a cultura que define 
como devem ser realizadas essas transformações na paisagem urbana. (ALBUQUERQUE, 
2006, p. 70) 

Os espaços livres urbanos, públicos ou privados, constituem fragmentos que representam o cotidiano das 
cidades e estruturam um complexo sistema espacial, denominado sistema de espaços livres. Este sistema é 
um dos responsáveis por determinar o desenho da paisagem, pois estabelece continuidades espaciais que 
relacionam as construções e os espaços a céu aberto, evidenciando uma relação de complementaridade e 
interdependência (FIGUEIREDO E CENIQUEL, 2013; MAGNOLI, 2006). As áreas edificadas e não edificadas, 
variáveis em função das transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo, compõem a estrutura 
morfológica e volumétrica da cidade. Os espaços livres, em conjunto com os edificados, estabelecem uma 
relação dialética e caracterizam e qualificam a paisagem urbana, permitindo uma leitura rica da cidade 
(LANDIM, 2004; TÂNGARI, 2012).  

A cor desempenha papel fundamental na criação da imagem local, pois pode ser considerada como um 
fator de identidade visual, sendo capaz de imprimir uma expressão própria à paisagem. Isto ocorre quando 
a composição dos elementos arquitetônicos, de acordo com as suas características cromáticas, interações e 
permanentes variações, contrastam com a paisagem (MOCERI, 2016; FERNANDES, 2006). Em termos 
perceptivos, a cor é um fator sinestésico, ou seja, desperta sensações relacionadas aos sentidos. Pode 
fornecer impressões táteis, olfativas, térmicas e até ser comparada ao som. Independente do código 
cromático empregado na sociedade, a cor tem o objetivo de comunicar, informar e transformar (MALUF, 
2015; MOCERI, 2016). A prática mais usual de identificação é por meio de uma tabela de cores. Estes 
estudos envolvem a percepção visual, sendo o observador o responsável por identificar, diferenciar e 
comparar a cor de um elemento arquitetônico e do seu entorno, tornando esta experiência única e 
individual. A avaliação e identificação da estrutura cromática são feitas pela fisionomia do aparelho visual, 
pela memória individual e por fatores culturais (MOCERI, 2016; PORTO et al, 2010; FERNANDES, 2006).  

A luz e a cor estabelecem uma intricada relação, pois são essenciais para a percepção humana, uma vez 
que os contrastes de cor, como o brilho, são fatores primordiais da visão. Além disso, a cor resulta da 
combinação entre a luz incidente e o potencial seletivo da superfície para refletir a luminosidade (PORTO et 
al, 2010). No ambiente urbano, caracterizado pela presença duradoura ou provisória dos elementos, a cor 
pode ser entendida como um elemento influenciador na sensação e percepção da cidade, sendo possível 
compreender a vivência espacial e o uso feito dos espaços urbanos. Seus estudos cromáticos são ainda 
mais complexos, visto que necessitam da luz natural e das condições do céu para que as cores sejam 
reveladas (PORTO et al, 2017). A soma de todos os fatores mencionados (relações históricas, sociais, 
edificações em conjunto com espaços livres, condições de iluminação, dinamismo de eventos, 
características pessoais do indivíduo) interfere na percepção da cor no espaço urbano e, 
consequentemente, na paisagem (MALUF, 2015; MOCERI, 2016).   
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Caracterização da área de estudo  

A Cidade do Rio de Janeiro é a segunda mais populosa do Brasil, com mais de seis milhões de habitantes 
(IBGE, 2010). De caráter urbano, apresenta uma área equivalente a 1.255,3 Km². O clima é do tipo tropical 
quente e úmido, com temperatura média anual de 22°C, e índice pluviométrico anual entre 1.200mm a 
1.800mm. Como possui variações de altitude, de massa vegetada e de proximidade ao oceano, pode 
apresentar diversos microclimas1.  

O Bairro da Tijuca está situado na Zona Norte do Rio de Janeiro, sendo um dos bairros mais tradicionais e 
de urbanização mais antiga da Cidade. A malha urbana é mista, em geral acompanhando a topografia local, 
formada por um traçado ortogonal nos espaços formais do bairro e mais orgânico nos informais. Embora 
predominantemente urbano, o bairro abrange um trecho do Parque Nacional da Tijuca, responsável por 
proteger a maior floresta urbana do mundo replantada pela ação humana (Figura 1) (IBGE, 2010; CAMPOS 
et al, 2016).  

 
Figura 1: (a) Localização da Cidade do Rio de Janeiro; (b) Mapa da Cidade do Rio de Janeiro e o bairro da Tijuca; (c) Interseções entre a Tijuca e o 

Parque Nacional da Tijuca 
Fonte: Autores, 2017 

A Tijuca faz parte da Macrozona de Ocupação Controlada, onde a ocupação de novas áreas está vinculada 
aos investimentos públicos ou privados em infraestrutura, visto que abrange uma região que se apresenta 
ambientalmente frágil, com estrutura atual insuficiente para absorver o crescente contingente 
populacional2.  

Em termos de espaços livres públicos de lazer, a Tijuca possui quinze praças e seis largos (CAMPOS et al, 
2016). A Praça Comandante Xavier de Brito, popularmente conhecida como a Praça dos Cavalinhos, é a 
terceira maior Praça da Tijuca, com aproximadamente 10.700m². Está localizada entre as ruas Pinto 
Guedes, Oliveira da Silva, Comandante Xavier de Brito e Dr. Otávio Kelly (Figura 2).  

                                                           
1
 Informações extraídas do site: http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/caracteristicas-geograficas. Acesso em 08/12/2017. 

2
 Informação extraída do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/home. Acesso em 08/12/2017. 
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Figura 2: (a) Localização da Praça em relação ao bairro; (b) Praça em destaque e ruas de entorno  

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2017 

O recorte de estudo abrange o espaço livre da Praça3. Considerou-se necessário compreender como este 
entorno se configura, analisando o gabarito e o uso do solo, visto que o conjunto e a tipologia das 
edificações também constituem elementos referenciais da paisagem. A Praça está inserida em uma malha 
urbana densa e predominantemente residencial. O gabarito apresenta alturas variadas, com predomínio de 
edificações de oito pavimentos. Uma edificação residencial se destaca das demais, com catorze 
pavimentos, na Rua Oliveira da Silva (Figura 3).   

 
Figura 3: (a) Área de análise (Espaço livre da Praça e edificações de entorno); (b) Uso do solo; (c) Gabarito 

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2017 

A Praça possui atividades e apropriações diversificadas que se distinguem por faixas etárias, turnos e tipos 
de atividades (descanso, contemplação, jogos, feiras, Academia da Terceira Idade (ATI), playground, etc.). 
Como elementos marcantes desta Praça pode-se destacar o chafariz francês feito em bronze, que se torna 
um ponto focal, e o teatro Guignol, atualmente desativado (Figura 4). A pavimentação predominante é o 
saibro, o que garante maior permeabilidade das águas pluviais na Praça.  

                                                           
3
 As praças apresentam três delimitações: [1] Espaço útil: limitado pela área interna da praça; [2] Espaço oficial: limitado pelo meio-

fio das calçadas da Praça; [3] Espaço livre: limitado pelos edifícios de entorno.  
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Figura 4: Atividades e apropriações da Praça Comandante Xavier de Brito 

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2017 

No que tange à vegetação, constatou-se que aproximadamente 55% da área total da Praça é arborizada, 
com variedades de copa densa, como o Oiti (Licania tomentosa) e a Munguba (Pachira aquatica), e 
espécies de copa rala, como o Flamboyant (Delonix regia)4. A distribuição destas espécies promove um 
sombreamento agradável, sobretudo em áreas de descanso, circulação e contemplação, como também a 
passagem filtrada da luz do sol nas áreas de playground e Academia da Terceira Idade (ATI). Quanto ao raio 
de influência, a Praça Comandante Xavier de Brito tem uma escala de abrangência do bairro, em dias de 
semana. No entanto, com suas atividades diferenciadas aos finais de semana, como os tradicionais passeios 
de charrete e as feiras ao ar livre, se torna referência também para outros bairros.  

MÉTODOS E MEIOS  

A metodologia adotada seguiu três etapas de trabalho: (I) visita exploratória ao local; (II) registros 
fotográficos; (III) análise da paisagem a partir da estrutura cromática. Estas etapas foram empiricamente 
definidas e testadas durante o estudo de campo.  

A definição dos pontos para tomada das fotos levou em consideração a percepção dos pesquisadores, 
conforme os diferentes cenários que apreenderam da Praça, totalizando cinco pontos. Para contemplar o 
máximo destes cenários, foram feitas quatro fotografias em cada ponto, de acordo com os pontos cardeais 
(Norte, Sul, Leste, Oeste). Cabe ressaltar que as fotos foram tiradas à cerca de 1,60m do chão, na altura da 
vista dos pesquisadores.  

Para a avaliação da paisagem por meio da estrutura cromática, as fotografias foram trabalhadas com auxílio 
do Programa Adobe Photoshop, ilustrando a cor predominante, quatro cores fundamentais e três cores que 
se destacavam na paisagem (sinais de cores). Para a compreensão da relação entre a Praça e o entorno 
                                                           
4
 Para a identificação da permeabilidade da copa das árvores foi utilizado o método de classificação desenvolvido por Vasconcellos 

(2012), no grupo de pesquisa A vegetação no conforto ambiental, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/FAU/UFRJ).  
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imediato, também foram feitas fotos desse entorno, identificando as possíveis relações de 
complementaridade, integração e/ ou contrastes. É importante mencionar que este estudo desenvolveu 
uma simbologia para a representação da estrutura cromática.  

ANÁLISES 

A primeira visita à Praça apresentou caráter exploratório e não seguiu um percurso pré-determinado. Este 
primeiro contato teve como objetivo o reconhecimento da área de estudo, bem como a definição da 
metodologia a ser adotada. Posteriormente foi feita uma segunda visita para os registros fotográficos. 
Foram feitas quatro fotos em cada ponto no interior da Praça, de acordo com os pontos cardeais. Além 
destes pontos, foram definidos mais quatro no entorno, contemplando as ruas circundantes à Praça (Figura 
5). 

 
Figura 5: Pontos de registro fotográfico 

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2017 

Para ilustrar os resultados da estrutura cromática da Praça, foi escolhido o ponto 3, visto que contemplou 
boa parte dos cenários apreendidos, além de ter permitido maior liberdade para os registros fotográficos. 
Os registros foram feitos no período de 14h às 16h. Neste dia o céu estava nublado a parcialmente 
nublado, com o sol aparecendo entre as nuvens. A luz do dia e a nebulosidade devem ser consideradas 
como elementos influenciadores na paleta de cores, pois de acordo com Porto et al (2010), os atributos da 
luz do dia, como a luminância e o comprimento de onda dominante variam, alterando as cores virtuais dos 
objetos. Portanto durante os registros apareceram diferenças na identificação das escalas tonais, 
sobretudo pela presença/ ausência do sol.  

A estrutura cromática do ponto 3 apresentou os tons verdes da vegetação, principalmente da arborização, 
em todas as paletas fundamentais, constituindo elementos referenciais nessa paisagem. Outro fator 
importante é o tom do revestimento de piso (saibro) que também foi constante nas paletas. Em relação aos 
sinais de cores, pode-se destacar a presença de elementos do mobiliário, como o teatro Guignol e as 
lixeiras. Em algumas imagens, as colorações dos objetos dos usuários também se destacaram, como a 
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bicicleta (foto oeste) e o ombrelone do comerciante local (foto sul). Além disso, o elemento vegetal se 
destacou novamente, visto a coloração acentuada da floração dos flamboyants (Delonix regia). Por ser um 
aspecto sazonal, esta paleta será alterada em outra época do ano pela ausência ou maior presença da 
floração, modificando também a paisagem (Figura 6).  

 
Figura 6: Paleta de cores do Ponto 3, de acordo com os pontos cardeais 

Fonte: Autores, 2017 

No estudo da paisagem do entorno notou-se que as cores das edificações apareceram com frequência, seja 
nas paletas fundamentais, seja nas secundárias. Este fato ratifica a ideia de Moceri (2016) de que a cor 
precisa ser pensada desde a fase de elaboração projetual, visto que interfere na paisagem e na percepção 
dos indivíduos. Pensadas como um instrumento de projeto, as cores podem estabelecer relações 
harmoniosas entre a edificação e seu entorno (MOCERI, 2016).  

Em termos de adequação ao contexto, considerou-se que a Praça está integrada a este entorno, 
principalmente através das massas vegetais, cujos tons estão presentes nas cores fundamentais das duas 
paletas - Praça e entorno (Figura 7).  
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Figura 7: Relações cromáticas entre a Praça e o entorno 
Fonte: Autores, 2017 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como elementos fortes deste estudo, cabe pontuar a influência da arborização e dos edifícios na 
composição cromática desta paisagem. Estes resultados evidenciam a necessidade dos estudos de cor para 
as intervenções urbanas, pois a escolha correta propicia a criação de espaços adequados. É necessário que 
se tenha em mente que as cores atuam no lado psicológico dos indivíduos, independente da escala de 
trabalho (MOCERI, 2016).  

O estudo da paisagem por meio da identificação das cores possibilitou ampla apreensão do lugar, 
demonstrando ser um recurso interessante para as metodologias de projeto, seja no contexto do edifício 
ou no planejamento urbano. O procedimento adotado corroborou a importância da análise das paisagens 
urbanas, uma vez que atuam nas percepções sensoriais dos usuários e em suas emoções. Espaços urbanos 
agradáveis favorecem a construção de relações positivas com os ambientes. Para Cullen (1993), o 
envolvimento emocional das pessoas com as cidades as tornam mais prazerosas. Não há regras restritas de 
atuação no meio urbano, porém é necessário expandir o olhar sobre as cidades, em busca de novos 
critérios que possam ser somados às paisagens (CULLEN, 1993).  
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ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO NORTE DO BRASIL:  
UM OLHAR SOBRE PORTO VELHO/RO 

ACCESS TO BASIC SANITATION IN THE NORTHERN REGION OF BRAZIL: A LOOK OVER PORTO 
VELHO/RO 

ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA REGIÓN NORTE DEL BRASIL: UNA MIRADA SOBRE PORTO 
VELHO/RO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece diretrizes para o saneamento básico no Brasil, indicando o planejamento 
sendo aspecto fundamental da gestão dos serviços. O elevado índice de urbanização das cidades, correspondente ao 
acelerado crescimento populacional, cria grande necessidade de serviços urbanos. A cidade de Porto Velho/RO, 
localizada na região norte do país, será usada como estudo de caso. Este trabalho tem objetivo de analisar o 
saneamento básico do município, os principais fatores que dificultam o processo de planejamento de saneamento 
básico, levantando questões da infraestrutura urbana e crescimento populacional, utilizando com a metodologia a 
coleta e análise de dados, dialogando estes levantamentos com pesquisas bibliográficas. A elaboração de um plano 
municipal de saneamento básico não significa apenas o cumprimento da legislação vigente, mas sim uma real 
conquista de benefícios à população. 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Saneamento Básico; Plano Municipal De Saneamento; Sustentabilidade Ambiental; 
Saúde Pública; Porto Velho. 

ABSTRACT: 
The Federal Law 11,445/2007 establishes guidelines for basic sanitation in Brazil, indicating that planning is a 
fundamental aspect of the management of services. The high rate of urbanization of cities, corresponding to 
accelerated population growth, creates a great need for urban services. The city of Porto Velho / RO, located in the 
north of Brasil, will be used as a case study. This work aims to analyze the basic sanitation of the municipality, the main 
factors that hamper the process of planning basic sanitation, raising questions of urban infrastructure and population 
growth, using the methodology data collection and analysis, dialoguing these surveys with surveys bibliographical 
references. The elaboration of a municipal basic sanitation plan does not only mean compliance with current 
legislation, but a real achievement of benefits to the population. 
KEYWORDS: Plannin; Basic sanitatio; Municipal Sanitation Plan; Environmental Sustainability; Public health; Porto 
Velho. 

RESUMEN: 
La Ley Federal nº 11.445 / 2007 establece directrices para el saneamiento básico en Brasil, indicando la planificación 
siendo aspecto fundamental de la gestión de los servicios. El elevado índice de urbanización de las ciudades, 
correspondiente al acelerado crecimiento poblacional, crea una gran necesidad de servicios urbanos. La ciudad de 
Porto Velho / RO, ubicada en la región norte del Brasil, será utilizada como estudio de caso. Este trabajo tiene el 
objetivo de analizar el saneamiento básico del municipio, los principales factores que dificultan el proceso de 
planificación de saneamiento básico, planteando cuestiones de la infraestructura urbana y crecimiento poblacional, 
utilizando con la metodología la recolección y análisis de datos, dialogando estos levantamientos con encuestas 
bibliográfica. La elaboración de un plan municipal de saneamiento básico no significa sólo el cumplimiento de la 
legislación vigente, sino una verdadera conquista de beneficios a la población. 
PALABRAS CLAVE: Planificación, Saneamiento, Plan Municipal de Saneamiento, Sostenibilidad del medio ambiente, 
Salud pública, Porto Velho.
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INTRODUÇÃO 

O acesso aos serviços de saneamento básico é condição fundamental para a sobrevivência e dignidade 
humana. O déficit em saneamento básico traz consequências graves em termos de saúde pública, meio 
ambiente e cidadania (HALLER, 2004; TEIXEIRA; PUNGIRUM, 2005).  

Muitos problemas de saúde ambiental são causados por deficiências de saneamento e exigências 
crescentes de proteção ambiental, agravadas pela intensificação da urbanização (BRASIL, 2004; RIBEIRO, 
2004). O crescimento econômico seguindo um modelo gerador de concentração de renda e infraestrutura 
mostra a situação do saneamento básico no Brasil em atraso no que se refere à infraestrutura, situação 
esta que afeta na progressão de indicadores sociais e diversos outros fatores, afetando a vida de muitas 
pessoas de norte ao sul do país, em pleno século XXI. Diante das deficiências do saneamento básico, torna-
se urgente a necessidade de intervenção, na busca por melhorias das condições sanitárias, da saúde pública 
e da proteção ao meio ambiente, com ênfase as áreas urbanas, localidades onde se encontra 
majoritariamente a população brasileira. A universalização do saneamento é preciso e urgente.  

O saneamento básico estende sua importância como condição para a construção de uma cidade inclusiva, 
como direito para todos os cidadãos como nos garante as leis e os instrumentos normativos. O Estatuto da 
Cidade - Lei 10.257/2001 - estabelece normas de ordem pública e impõe, em seu artigo 2º, que a política 
urbana garanta ―o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para os presentes e futuras gerações. Sendo assim é de grande importância construção de uma 
cidade sustentável nos dias atuais. 

Onze anos após a Lei do Saneamento Básico (lei nº 11.445/2007) entrar em vigor no Brasil, metade da 
população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), apenas 51,9% dos brasileiros têm acesso à coleta 
de esgoto, sendo destes apenas 44,9% do esgoto gerado era tratado. O que significa que mais de 100 
milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos – seja através de uma fossa, 
seja jogando o esgoto diretamente em rios, ainda em 2016, 83,3% da população era abastecida com água 
potável, o que quer dizer que os outros 16,7%, ou 35 milhões de brasileiros, ainda não tinham acesso ao 
serviço. O diagnóstico da situação e demanda por acesso à água e saneamento na região Norte do país é 
ainda mais crítico e alarmante. Se faz necessário à implementação do planejamento municipal do 
saneamento básico, em busca de melhorias do atendimento dos serviços visto que o planejamento urbano 
não incorpora este setor em toda a sua complexidade (BRASIL, 2006). A região norte tem a pior situação do 
país quando o assunto é saneamento: dados do Instituto Trata Brasil mostra que só 56,9% da população 
têm água tratada e 16,4% esgoto tratado. O estado Rondônia formado por 52 municípios e destes somente 
9,6%, equivalente a cinco municípios, têm plano de saneamento. 

Após a criação da Lei n 11.445, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico passou a ser uma 
exigência legal. A Lei estabelece diretrizes nas quais a gestão dos serviços passa a ser obrigatoriamente 
direcionada pelo instrumento de planejamento que deve considerar um amplo espaço de tempo. O 
planejamento contribui para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos naturais, melhora 
eficiência dos serviços, qualidade de saúde e amplia o acesso da população de menor renda. Vem sendo 
utilizado na busca por minimizar os custos sociais, propiciando melhorias à condição de vida da população 
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(FRIEDMANN, 1987; KLOSTERMAN, 2003), abandonando a postura da improvisação dos gestores, 
possibilitando lidar com incertezas da realidade futura, trabalhando com as possibilidades de futuro sem 
adotar uma visão determinista (SCHWARTZ, 1996), uma vez que não é possível controlar as forças sociais e 
econômicas (FRIEDMANN, 1992). 

Apesar dos benefícios e da exigência legal, o número de elaboração de planos de saneamento ainda é 
baixo, cabendo à busca por entendimento de por quais dificuldades os municípios têm enfrentado. O 
presente trabalho tem por objetivo identificar a importância do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), analisar as principais dificuldades e desafios do abastecimento de água e coleta e tratamento 
de esgoto, usando como recorte espacial o município de Porto Velho/RO (Figura 01), tendo em vista a 
ausência do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem como apresentar um retrato atual e perspectivas 
sobre o acesso à água e saneamento da cidade. A partir de uma análise da infraestrutura básica urbana se 
torna possível realizar a reflexão quanto à importância e necessidade do saneamento básico para a 
construção, expansão e desenvolvimento de uma cidade sustentável. 

 
Figura 01: Imagem aérea do centro do município de Porto Velho 

Foto: Jornal Bastidores da Notícia, 2018. 

METODOLOGIA 

A pesquisa tem como objetivo analisar criticamente, a partir de diagnósticos e dados da infraestrutura de 
saneamento no município de Porto Velho, suas causas, efeitos e interferências sobre saúde da população, 
diante da ausência do Plano Municipal de Saneamento Básico, exigência legal disposta na Lei nº 
11.445/2007. 
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Utiliza-se da metodologia de levantamento e análise de dados divulgados pelos órgãos oficiais federais, 
estaduais e municipais, dialogando estes levantamentos com pesquisas bibliográficas, análise documental e 
imprensa nacional. 

RESULTADOS PARCIAIS 

PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Para fins deste artigo, considera-se como saneamento básico o conjunto de ações socioeconômicas que 
têm por objetivo alcançar salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do solo, 
drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a 
finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural. Em linhas gerais, a Lei nº 
11.445/2007, trouxe nova disciplina para a prestação de serviços de saneamento básico, exigindo, tanto do 
titular quanto do prestador de serviços, novas atribuições, direitos e obrigações, dentre elas a 
obrigatoriedade da elaboração do Plano de Saneamento Básico – PMSB, a regulação e fiscalização dos 
serviços. A responsabilidade enquanto prestação de serviço de saneamento básico, sempre coube à esfera 
municipal, mesmo anterior à Constituição Federal de 1988, que assumiu como de sua competência. 

A lei 11.445/2007 foi um marco regulatório do saneamento no Brasil, ao estabelecer princípios que devem 
orientar as políticas públicas de saneamento básico: a universalidade, o acesso aos serviços como direito de 
todos, a equidade, todos têm direito a serviços de qualidade, a integridade, o acesso que entenda a 
necessidade dos cidadãos, a participação e controle social, as ações do poder público servindo aos 
interesses da população, a intersetorialidade, integração das políticas, programas e ações do setor com as 
de saúde, desenvolvimento urbano, meio ambiente, dentre outras, que são dimensões que balizam a 
titularidade municipal e fortalecimento do poder local. 

As leis de diretrizes gerais de saneamento nº 11.445/2007 e Lei nº 11.107/2005 (lei dos consórcios 
públicos) trouxeram um novo cenário e exigência para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico, porém, mesmo sem o plano, os municípios têm acesso a recursos federais pra saneamento, desde 
que tenham os projetos aprovados pelo governo.  

O prazo para que os municípios brasileiros elaborem seus planos de saneamento básico fora prorrogado 
com o Decreto nº 7.217/2010 que determinou que, a partir de 2018, o acesso a recursos da União, quando 
destinados a serviços de saneamento básico, estará condicionado à existência de Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Com isso, os municípios ganharam tempo pra elaborar seus planos de saneamento 
básico. A alteração do prazo desta condicionante ocorreu após a publicação do Decreto nº 9.254, de 29 de 
dezembro de 2017, que alterou o artigo 26, § 2º do Decreto nº 7.217/2010, e esta condição passam a 
vigorar com prazo após 31 de dezembro de 2019. A partir dessa data, o documento passa a ser obrigatório 
pra acessar recursos federais pra área. 
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DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DE PORTO VELHO 

O estado de Rondônia nos últimos anos foi marcado pelo rápido avanço econômico, em virtude, 
principalmente da implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, composto pelas UHES de Santo 
Antônio e Jirau, e de outros grandes empreendimentos na área da construção civil, desencadeando para a 
região um deslocamento de grande contingente populacional, contribuindo dessa maneira, para o aumento 
da população. Uma das cidades, que mais recebeu estes migrantes foi à capital Porto Velho. Como uma das 
fronteiras de expansão do capital conduzidas pelas políticas econômicas dirigidas para a Amazônia após a 
década de 1970, vivenciou e vivencia um acelerado processo de expansão de sua área urbana. O aumento 
populacional nos centros urbanos das cidades, quase sempre acarreta mudanças negativas para o 
ambiente, como a destruição das áreas verdes que se localizam em torno de todo o meio urbano. Em Porto 
Velho o processo de expansão urbana foi estabelecido em decorrência dos ciclos de crescimento 
econômico de Rondônia, permitindo a configuração desta cidade como polo administrativo.  

A ausência de políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de transportes e de um planejamento 
urbano que dirimisse a crise urbana e os impactos, resultam em uma crise urbana, com deficiências em 
habitação, transporte, saneamento e acesso ao solo urbano, que corroboram para o aumento de moradias 
ilegais, que ocupam áreas impróprias, ocasionando não só problemas urbanos (REANI e SEGALLA, 2006). De 
acordo com o levantamento da Fundação João Pinheiros, através da pesquisa de Participação dos 
componentes no déficit habitacional segundo regiões geográficas unidades da federação e regiões 
metropolitanas (RMs) - Brasil - 2007 a 2015, Rondônia possui 15.402 habitações precárias (2015). A 
maneira em que a urbanização acelerada que a cidade assistiu, fizeram com que as políticas públicas de 
saneamento sempre estivessem passos atrás na corrida para contemplar cem por cento do esgoto da 
população Portovelhense.  

Porto Velho, capital do estado de Rondônia, possuía de acordo com o ultimo senso realizado em pelo IGBE, 
em 2010, uma população de 428.527 habitantes, e uma população estimada de 519.436 habitantes em 
2017 (IBGE, 2017) esse valor de crescimento demográfico permite o dimensionamento de demandas de 
serviços básico de saneamento, saúde, controle ambiental e outros. As condições de desenvolvimento 
humano da população podem ser avaliadas mediante o IDH-M (Índice de desenvolvimento humano 
municipal). Em 2010, o IDH-M de Porto Velho era de 0,7361. Mesmo sendo considerada uma cidade de 
médio porte ainda não possui política pública de saneamento, nem o plano municipal de saneamento 
básico.  

Basta percorrer poucos quilômetros cidade adentro para constatar uma realidade absurda pela falta de 
saneamento básico, além de inúmeras obras iniciadas e não sendo concluídas, adicionando mais um fator 
agravante, o impacto da arquitetura dessas obras abandonadas no urbanismo da cidade. A realidade 
encontrada na localidade é de um saneamento básico deficiente e até mesmo ausente, Esgotos a céu 
aberto, sem tratamento e jogados in natura no Rio Madeira, aumentando a probabilidade de doenças 
chegarem à população, sendo totalmente dependente de investimentos do governo federal ou estadual 
para realização de ações e projetos de saneamento. Tudo isso acontece a partir da ausência de políticas 

                                                           
1
 Para melhor identificar seu posicionamento cabe ressaltar que valor de IDH entre 0,500 e 0,799 é considerado de 

médio desenvolvimento humano. 
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integradas de desenvolvimento junto com a ineficiência administrativa e a falta de conhecimento da 
população. 

 
Figura 02: Igarapé Tanques, um dos maiores de Porto Velho. Foto: Marcela Ximenes/G1, 2017. 

Porto Velho possui uma rede de esgoto antiga, representa por volta de 1% e este pequeno percentual 
existe desde a época da centenária EFMM, a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD) é a 
empresa responsável pela operacionalização do sistema que consiste em coletar o esgoto das residências 
através de adutoras e conduzir até as fossas filtros, que após a realização dos tratamentos necessários 
esses são lançados tratados/pré-tratados e do abastecimento de água da capital. 
 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), o esgotamento 
sanitário no estado de Rondônia apresenta índice de atendimento de 3,39% e no que se refere à água o 
município trata apenas 33,05%, ou seja, ainda há um déficit de cerca de 180 mil moradias não atendidas 
pelo serviço, enquanto faltam 76 mil moradias para atender 100% da capital com abastecimento de água. 
Outro agravante comum, segundo estudo do Instituto Trata Brasil, em Porto Velho, a cada mil litros de 
água que sai da estação de tratamento, apenas trezentos chegam às casas. 

Apesar das intervenções financiadas pela FUNASA, apresentam também um grave problema de gestão, 
sofrendo os sistemas implantados com a descontinuidade e precariedade no processo de manutenção da 
rede. Isto dar-se em grande parte pela lógica econômica que envolve os serviços que se agrava com a falta 
de regulamentação. Outra dificuldade identificada é a limitação quanto à qualificação profissional, 
capacidade técnica municipal e má aplicação de recursos. Contudo a qualificação profissional pode ser 
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parcialmente resolvida mediante capacitação e contratação de profissionais, além de integração de órgãos 
públicos dedicados ao saneamento básico e maior vontade política. 

A implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Federal brasileiro 
em 2007, dentro de suas medidas de infraestrutura contempla ações para o saneamento básico, atividade 
econômica voltada ao abastecimento de água potável dentre outros serviços, os quais podem ser prestadas 
por empresas públicas ou privadas. Esses serviços são considerados essenciais para sociedade, além de sua 
importância para a saúde e para o meio ambiente. Dentro das ações de saneamento do PAC, foi proposta a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Porto Velho, e tinha o objetivo de elevar o nível 
de atendimento de 56% para 100% da população de Porto Velho com água tratada. Em consequência, 
esperava-se a redução da morbimortalidade, principalmente a infantil, em razão das doenças de veiculação 
e transmissão hídrica e outros agravos à saúde ocasionados pela ausência ou inadequadas condições de 
esgotamento sanitário. 

De acordo com nota oficial dada pelo Ministério das Cidades em abril de 2018, em Rondônia são 
encontradas 25 obras de saneamento, sendo que 11 estão atrasadas, quatro concluídas, três não iniciadas, 
três normais e quatro paralisadas. São R$ 919,5 milhões de investimento, sendo R$ 815,5 milhões de 
repasse da União. Essas obras atendem aos municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de 
Moura Vilhena e Porto Velho. Possui ainda um contrato de Financiamento para implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias 
de esgoto e ETE em Porto Velho, com valor de investimento de R$ 117.238.542,99, contrapartida R$ 
5.861.927,15, repasse/financiamento R$ 111.376.615,84, tendo a Caixa como Agente Financeiro. A 
execução física da obra está 14,9% com previsão de término em 30/11/2019. Esta obra está em 
reprogramação na Caixa para realização de nova licitação.  

Exposto pelo Instituto Trata Brasil, a capital Porto Velho, figura, entre as cem maios cidades, como a pior do 
país em saneamento básico. No que se refere ao indicador de abastecimento de água Porto Velho atende 
somente 33,05% da população urbana e 3,39% de rede de coleta de esgoto e destes apenas 1,54% são 
tratados antes de serem despejados in natura aos córregos e rios. Em vários bairros de Porto Velho é 
comum que moradores tenham que andar quilômetros para conseguir água potável, tudo isso porque a 
cidade ainda não possui 100% de água tratada. Os reflexos dessa falta de estrutura afeta diretamente a 
saúde de quem vive no município. De acordo com levantamento realizado pelo INFOAMAZÔNIA, com base 
em pesquisas do IBGE (2010) aponta que mais da metade da população de Porto Velho lança o esgoto em 
fossas e para conseguir água mais de 60% da população utiliza poços e nascentes. O município de Porto 
Velho ocupa os piores índices de saneamento básico e água tratada, segundo o Instituto Trata Brasil. Por 
cinco vezes consecutivas, a capital de Rondônia está nas últimas colocações de atendimento total de água 
tratada e esgoto. Conforme mostra o relatório, baseado em dados do SNIS e IBGE do ano base 2016, Porto 
Velho, ocupa a 100ª posição no ranking 2018. A metodologia usada pelo Instituto Trata Brasil, aplicada para 
determinar as cem maiores cidades do país se dão em termos de população. 
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Figura 03: Imagem do trabalho de limpeza, alargamento e aprofundamento dos canais como forma de evitar transtornos à população com 

alagações e promover a saúde pública. Fonte: SUOP - Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação de Porto Velho. Foto: Medeiros, 2017.  

Constatações como estas são alarmantes, levando em conta as compensações socioambientais previstas 
para a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, como a universalização do 
saneamento básico e metas de 100% de água e esgotos tratados, as quais eram responsabilidade das UHEs 
e governo federal, através do PAC. Porém, como um dos fatores principais que dificultam o processo de 
planejamento e execução municipal de saneamento básico, se dá após denúncias constatadas pelo Tribunal 
de Contas da União (2008-2010, TCU) de irregularidades que iam desde a licitação vencida pela construtora 
Andrade Gutierrez, até a constatação dos serviços terem começado sem possuírem sequer um projeto 
básico, fizeram com que as obras fossem paralisadas. 

A cidade é um espaço em constante transformação, e o resultado de atividades e interesses diversificados, 
e tem se traduzido em um cenário caótico e desordenado devido à falta de planejamento e de critérios de 
gestão da paisagem. O crescimento populacional das cidades exige uma estrutura adequada de 
saneamento básico. A não existência de saneamento básico pode causar prejuízos para a população. 
Prejuízos como o surgimento e contaminação das pessoas com muitas doenças que podem ser causadas 
por água não tratada e falta de esgoto, a preocupação deve ser proporcional ao tamanho do problema. 
Parcela da população que não recebe este serviço básico, está perigosamente suscetível a diversas doenças 
causadas pelas más condições oriundas da falta de tratamento de água e esgoto. O diagnóstico urbano da 
infraestrutura de saneamento básico da cidade de Porto Velho/RO, nos mostra a importância do 
saneamento básico para conferir aos seus cidadãos o acesso aos benefícios da cidade. 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

A elaboração do Plano é o início do ciclo de planejamento dos serviços, sua aprovação é realizada em forma 
de lei municipal e sua revisão deve ocorrer a cada quatro anos. O Plano Municipal De Saneamento Básico 
constitui o principal instrumento, que proporciona a criação de mecanismos de gestão pública da 
infraestrutura do município e deve contemplar os quatro componentes dos serviços: abastecimento de 
água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, os quais devem abranger todo 
o território do município, suas áreas urbana e rural, inclusive áreas indígenas e de quilombolas, 
assentamentos para os próximos 20 anos. O município compreendendo a importância do Plano Municipal 
De Saneamento Básico, etapa fundamental para o planejamento dos serviços, deve estabelecer estratégias 
de ação, exigir comprometimento dos governos estadual e federal, especialmente no suporte à 
implementação de programas e projetos definidos pelo Plano Municipal De Saneamento Básico. Para 
efetivação do Plano é indispensável à formação dos grupos de trabalho contemplando vários atores sociais 
intervenientes para a operacionalização, grupos estes formados sob duas instâncias: Comitê de 
Coordenação e Comitê Executivo.  

O Plano Municipal De Saneamento Básico tem como um dos principais objetivos a serem atingidos 
desencadear o processo de participação social na sua elaboração em todas as suas fases, como por 
exemplo: envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de gestão relacionados 
ao saneamento básico; sensibilizar a sociedade, os gestores e técnicos municipais para a importância de 
investimentos em saneamento básico, os benefícios e vantagens, principalmente na elaboração de 
programa e projetos a serem realizados; bem como a sociedade para a responsabilidade coletiva na 
preservação e na conservação dos recursos naturais. 

A cidade de Porto Velho possui uma vasta legislação que rege sobre o saneamento do município e pode ser 
encontrado através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) e estão 
dispostos como: Instrução Normativa Nº02 de 1º de fevereiro de 2013 - Água e Esgoto, Instrução 
Normativa Nº39 de 24 de outubro de 2012 - Saneamento Para Todos, Manual Para Apresentação de 
Propostas Para Sistemas de Água e Esgoto 2012, Instruções Para Preenchimento da Carta Consulta - 
Abastecimento de Água, Municípios Elegíveis - Água e Esgoto 2013, Perguntas e Respostas - Saneamento - 
Seleção 2013,  Portaria Nº55 de 1º de fevereiro de 2013 - Autorização Para o Processo de Seleção 2013. E 
por ultimo a portaria emitida pela FUNASA, Portaria Nº192 - 1º de fevereiro de 2013 – FUNASA, que institui 
processo seletivo para repasses de recursos para ações de saneamento básico. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Velho vem sendo elaborado e está em fase de 
formulação de edital de chamamento público para as empresas/consórcios que irão elaborar o Plano 
Municipal de Saneamento Básico da cidade de Porto Velho/RO, informação obtida em diário oficial de nº 
5.692 do dia 10 DE MAIO DE 2018. Em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Velho, o 
mesmo será regido por quatro vertentes, sendo elas: Sistema de Abastecimento de Água e Tratamento de 
Esgoto; Drenagem Urbana; Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos. Tais vertentes serão assistidas 
por dois comitês, sendo eles: um executivo, composto por técnicos da Prefeitura e o outro de coordenação, 
formado por integrantes da sociedade civil, que aprovarão os estudos. 

Segundo o Assessor Técnico do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada da prefeitura de 
Porto Velho, arquiteto e urbanista Uéslei Saimon Olímpio de Souza, a atual gestão que se encontra à frente 
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da Prefeitura Municipal, o Plano Municipal de Saneamento Básico está em fase de contratação de uma 
empresa para a elaboração do plano, através de uma parceria com a Santo Antônio Energia e o IBAMA, e 
possuí um prazo de apenas 10 meses.  

 

CONCLUSÃO 

Tendo sido levantadas as dificuldades vivenciadas pela população do município de Porto Velho/RO com a 
falta do Plano Municipal de Saneamento Básico, espera-se que a discussão contribua para tornar possível o 
conhecimento e entendimento sobre a situação encontrada na localidade e assim uma possível 
implementação das iniciativas necessárias para superar os obstáculos apresentados. 

Apesar do significativo aumento de recursos federais para o saneamento, a partir do PAC I de 2007, ainda é 
baixa efetividade dos investimentos, com projetos e obras de má qualidade, e infraestruturas 
administradas inadequadamente. Faltam programas para fortalecer a capacidade de planejamento e 
gestão.  

Para melhorar a atual situação dos serviços prestados na área de saneamento básico em Porto Velho, 
entende-se ser imprescindível às parcerias entre os diversos setores (público, privado e sociedade civil) e os 
órgãos competentes, seja federal, estadual ou municipal, no sentido de estruturar um planejamento 
estratégico que consista em um novo marco regulatório do setor, a fim de garantir uma melhor eficiência 
da aplicação dos recursos públicos.  

A Fundação Nacional de Saúde elaborou uma norma técnica a ser seguida por municípios aos quais 
concederem recursos (BRASIL, 2010) e o Ministério das Cidades elaborou no passado recente diversos 
documentos a fim de disseminar a pratica do planejamento do setor de saneamento (BRASIL, 2005; 2006; 
2009; 2010), além de existirem os termos de referencia da FUNASA, que orientam os passos para seguir na 
elaboração de do Plano Municipal de Saneamento. 

A partir da Lei nº 11.445/2007 e da demanda para elaboração do plano municipal, abre-se para o potencial 
de vir a se constituir em importante meio de envolvimento da sociedade na problemática do setor (HELLER 
et al., 2007). O uso da metodologia participativa no planejamento pode abrir caminho para a atuação 
efetiva da população, estabelecendo-se diálogos e mecanismos de participação, aspectos importantes para 
alcançar um impacto significativo na saúde a partir da adoção de uma solução tecnológica (HELLER & 
NASCIMENTO, 2005). A importância de planejar o setor está em alcançar os objetivos de conhecer a real 
necessidade da população, aumentar o envolvimento e participação social, avançar na gestão e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados. 

Capacitação dos agentes públicos que se pode construir os alicerces de um projeto de universalização dos 
serviços, afirmando-se o sentido público do saneamento como direito de cidadania. O conhecimento e 

entendimento da situação auxiliam no alcance da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, sanando 

assim, algumas dificuldades existentes. A população precisa se conscientizar de que possuir rede de esgoto e 
serviços adequados é essencial para a vida, pois assegura que mais brasileiros não precisem ser afetados 
por esse verdadeiro inimigo silencioso que é o saneamento inadequado. 
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O desencadeamento do Plano Municipal De Saneamento Básico dá margem a novas pesquisas, assim como 
é pertinente se aprofundar a utilização de metodologias inovadoras de planejamento no sentido de se 
elaborar os planos, projetos e similares sobre o saneamento básico e dos processos de participação social, 
assim como a realização de avaliações sobre a incorporação dos princípios da política pública de 
saneamento no Estado. O planejamento facilita a obtenção de recursos e continuidades das ações. Diante 
das manifestações de interesse a respeito da elaboração do plano municipal, verifica-se empenho da esfera 
municipal no sentido de atender a proposta da legislação nacional de planejamento do saneamento como 
uma iniciativa que promoverá benefícios ao setor. Embora a elaboração do Plano Municipal De 
Saneamento Básico De Porto Velho esteja em seu início, os esforços voltados para este, estão sendo 
realizados pelos gestores com convicção, não tendendo a ser um plano meramente realizado por obrigação 
em atendimento à exigência legal.  
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ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
ADAPTADAS AO DESIGN  

SUSTAINABLE ALTERNATIVES IN FOOD PRODUCTION ADAPTED TO DESIGN 

ALTERNATIVAS SOSTENIBLES EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ADAPTADOS AL DISEÑO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O objetivo deste artigo é trazer a discussão sobre a responsabilidade do design na melhoria e desenvolvimento de 
produtos e/ou elementos voltados para a autoprodução de alimentos e otimização da água.  Com embasamento 
sustentável, a idealização de novas ferramentas de cultivo de plantas é necessária para alcance de alternativas para  
outros padrões de comportamento no uso de hortas urbanas dentro da temática de  
 
 
 Através da análise de estudo de casos existentes da exploração (produção) de alimentos nas paisagens do sul e norte 
do Chile. Em termos de possíveis melhoras na qualidade de vida na alimentação, se expõem casos de estudo em 
desenvolvimento por meio do design de uma  Smart Horta,  baseado em princípios de aquaponia, complementado por 
ferramentas  no design paramétrico , prototipagem analógico e sistemas construtivos vernáculos utilizando materiais 
de baixo impacto ambiental . 
PALAVRAS-CHAVE: Design Vernacular,  Water Foot Print, Design Sustentável, Aquaponia.  

ABSTRACT: 
The objective of this article brings the discussion about the responsibility of design in the improvement and development 
of products and / or elements aimed at the self production of food and water. With a sustainable basis, the idealization 
of new plant cultivation tools is necessary to reach alternatives and other patterns of behavior in the use of urban 
gardens within the urban permaculture theme. Through the analysis of existing case studies of food exploration in the 
southern and northern Chilean landscapes, Smart Horta model based on parametric design as a form of technological 
advance is proposed. 
KEY WORDS: Environmental Impact; Water Foot Print; Sustainable Design; Aquaponics. 

RESUMEN: 
El objetivo de este  articulo expone temas de  responsabilidad del diseño en la mejora y desarrollo de productos y / o 
sistemas  dirigidos a la auto producción de alimentos y consumo de agua. Basado em princípios de uso sustentable  
,idealización de nuevas herramientas de cultivo de plantas es necesaria para el alcance de alternativas y otros patrones 
de comportamiento en el uso de huertos urbanos dentro de la temática de permacultura urbana. A través del análisis de 
estudio de casos existentes de la explotación de alimentos en los paisajes del sur y norte de Chile, se propone modelo de 
Smart Horta basado en el diseño paramétrico como forma de avance tecnológico. 
PALABRAS CLAVE: Impacto Ambiental; Water Foot Print; Diseño sostenible; Acuaponia. 
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INTRODUÇÃO 
A importância da água para o propósito da subsistência do nosso organismo e do planeta Terra é vital. Como 
resultado de padrões de consumo exacerbados e equivocados dos recursos naturais, a aceleração do efeito 
estufa, a recente evidência do derretimento das calotas polares, secas produzidas pela exploração de 
alimentos, entre outros fatores incrementalmente negativos para nossa subsistência, nos faz refletir sobre o 
delicado balanço que enfrentamos hoje, e ao mesmo tempo, tomar consciência da importância do valioso 
recurso hídrico. Atualmente, os efeitos da escassez de água afetam profundamente à terra, sua paisagem e 
seus habitantes.  Isto têm sido um debate nas diferentes esferas do conhecimento, do ponto de vista 
energético, econômico, geográfico e político, sendo um dos mais importantes o impacto do consumo e 
contaminação da água na produção de alimentos. Este artigo abordará primeiramente alguns aspectos 
relacionados ao uso e abuso do recurso natural por meio de exemplos no norte e no sul do Chile, na produção 
de alimentos de alta demanda global e seu impacto na degradação da paisagem e de seus recursos naturais. 
Posteriormente, se ilustrara possíveis alternativas onde o design e a arquitetura apresentam algumas 
iniciativas com alto grau de inovação social. Serão exibidas através de processos criativo do  design,  na 
gestação de soluções mais sustentáveis, de economia a escala domiciliar e coletiva  , criando novas 
alternativas aos impactos da sobre-exploração de alimentos e incentivando novos padrões de 
comportamento no uso de água na produção de alimentos. 
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ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
ADAPTADAS AO DESIGN 

A importância da água no contexto da produção de alimentos na alta competitividade mundial 

O termo de pegada hídrica (water footprint/WF)  está associada à produção e consumo de forma direta ou 
indireta  de recursos hídricos, usados para produzir bens e serviços dentro do um território determinado. 
Isso inclui aquelas do setor industrial, uso doméstico, e agroalimentares. É necessário mencionar que este 
ultimo setor  é a que consome quase o 70% do abastecimento mundial de água doce. Segundo a  Organização 
Mundial de Alimentação e Agronomia ( FAO ), o setor agrícola enfrentará grandes desafios para alimentar os 
9,6 milhões de pessoas prognosticados para aquela data  Nesse sentido, a FAO também prevê que a produção 
de alimentos deveria aumentar em 70% até 2050, isto independentemente da disponibilidade limitada de 
terras, a uma incremental carência  de água doce nos diversas latitudes do mundo inteiro. 

Individualmente, o volume  ou padrão de consumo dos produtos que escolhemos, são os principais fatores 
que finalmente determinam a WF de um consumidor. No setor agro alimentar, os produtos com maior 
consumo de água são cereais (27%), seguidos de carne (22%) e laticínios (7%). 

É crucial considerar que apenas 2,5% da água em nosso planeta é doce, deixando a porcentagem restante de 
água salgada, principalmente encontrada em mares e oceanos. Daquele 2,5% com base na subsistência da 
vida na face da terra, 30,1% são águas subterrânea armazenadas nas profundezas como aquíferos 
subterrâneos, o 68,6% são encontrados em geleiras e calotas polares, deixando só apenas 1,3% do total de 
água doce na Terra em fontes de águas superficiais, tais como lagos, rios e córregos, que são vitais para a 
humanidade, os diferentes seres vivos em suas diferentes relações ecossistêmicas. (Hoekstra1 and Mesfin, 
2012). 

 
O gráfico abaixo aponta a pegada hídrica dentro das nações no período compreendido entre os anos Entre 

os anos 1996–2005, mostrada por setor: a pegada hídrica total da produção agrícola (acima), o total pegada 

hídrica da produção industrial (média) e a pegada hídrica total relacionada ao abastecimento doméstico de 

água (abaixo). Os dados são mostrados em milímetros por ano em uma grade de 5 × 50. (Figura 1). 
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Figura 1:   A pegada hídrica dentro das nações no período compreendido entre os anos Entre os anos  1996–2005 

Fonte: The water footprint of humanity,  Arjen Y. Hoekstra1 and Mesfin M. Mekonnen, ( 2011) pag.8. 

 

 

 

Figura 2: A escassez mensal média anual de água azul na América Latina e no Caribe estimada em um nível de resolução de 30 × 30 células de 
grade de arco de minuto. A baixa escassez de água azul corresponde a cores verdes (<1,0), moderadas a amarelas (1,0-1,5), significativas a 

laranja (1,5-2,0) e severas a vermelhas (> 2,0) . 

Fonte: Sustainability, Efficiency and Equitability of Water Consumption and Pollution in Latin America and the Caribbean. 
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No caso dos países em desenvolvimento, grande parte do PIB se deve à exportação de produtos sem ou com 
pouco valor agregado. O caso da produção agrícola no Chile encontra-se um caso singular de sobre  
exploração de alimentos em grande escala e danos irreparáveis aos recursos hídricos. Isto é principalmente 
devido à reforma da política internacional com uma abordagem neoliberal ou um mercado livre implacável. 
Cabe mencionar que o Código de Água do Chile de 1981 foi reformado para incluir um sistema de direitos da 
água que poderia ser negociado livremente com poucas restrições.  Hoje, podemos citar dois casos em que 
a má gestão e a falta de planejamento  dos recursos naturais, da flora e da fauna e do capital humano de um 
determinado setor,  podem resultar em situações de crítica ou emergência ambiental em mediano e longo 
prazo. “Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários”, relatório 2017. 

Atualmente o Chile está sendo afetado pelas secas de rio e lagos fundamentalmente pela produção de frutas 
e verduras a nível internacional (Figura 3). Podemos ilustrar este dano sobre a paisagem com o caso da sobre 
exploração do abacate ( persea americana ) no norte chileno. Um mono cultivo exacerbado da espécies, 
considerando que o abacateiro consome mais de 350 litros por dia. Atualmente, como resultado desta 
produção descontrolada, o consumo de água do setor do norte do Chile, especificamente na bacia 
hidrográfica do rio Petrorca, sofreu mudanças dramáticas tanto no curso do rio, secando-o quase 
completamente, assim como no valor da paisagem daquele setor. Cabe mencionar que por causa da sua alta 
demanda em mercados internacionais, o abacate tem categoria de produto de luxo no mercado chileno e 
internacional, deixando o inexequível para o consumidor local devido principalmente a seu elevado preço. 
(Exportações do Chile , 2017 .wwww.prochile.cl) 

 
Figura 3: Secas de rios e lagos no Chile 
Fonte: http://www.daserste.de (2018) 

 
 

Outro caso interessante de examinar é o desastre médio ambiental nas águas do sul do pacífico, 
especificamente o caso da sobre exploração do salmão nas costas chilenas. 

Até recentemente, a indústria do salmão representava o rosto do novo Chile; negócios, relacionados ao 
mundo moderno, com milhões de dólares em exportações e que em poucos anos ele veio para competir 
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como iguais com grandes potências mundiais, mas de alguma forma mantendo o padrão de dependência de 
recursos natural por seu sucesso, como tem sido  o modelo econômico contemporâneo chileno (Salazar, 
2003 citado em Bustos, B, 2012). Já faz mais de uma década quando a crise que enfrentou o setor salmoeiro 
logo da aparição em 2007 do vírus ISA (Infectious Salmon Anaemia), o que trouxe consigo a morte massiva 
de peixes, o encerramento de operações e uma agitação pública que continua até hoje, transformando-se 
em paradigma da tensão não resolvida no Chile, entre desenvolvimento baseado em recursos naturais, e 
uma institucionalidade pública e ambiental. 

Atualmente, ainda existem centros de piscicultura abandonados nos fiordes do sul de Chile , gerando uma 
degradação difícil de reparar. A paisagem daquela parte do sul chileno, mudou não só em aspectos de 
percepção, senão também afetou profundamente o frágil balanço do ecossistema marinho e fontes fluviais. 
(Figura 4). 

 
Figura 4: Piscicultura de Salmão no Chile 

Fonte: http://periodico-solidaridad.blogspot.com (2013) 
 

Futuros desafios para o design sustentável na mudança do  paradigma de uma sociedade baseado no 
consumo exacerbado e com alto  impacto no balanço ecossistêmico. 

Atualmente, século XXI, estamos vivendo na era da Revolução da Informação, que ligou quase todos os 
membros da nossa sociedade a uma rede global. No contexto atual, a necessidade de criar não só produtos 
se não também sistemas e serviços com de alto grau de consciências em termos de impacto ambiental, é 
uma oportunidade para reivindicar e atender situações de vital importância para nossos dias. 

Além da concepção clássica institucional de Desenho Industrial, ela foi concebida em um período no qual não 
existia o debate sobre sustentabilidade e o ciclo de vida dos objetos, sendo portanto restringida às artes e 
ofícios na etapa pré Bauhaus, passando pelas ideias de produto seriado em concordância às demandas do 
consumo em grande escala, à produção em regime industrial em série, à lógica da produção em massa 
(Brown, T., 2009). Desta forma, o papel do designer industrial mudou paulatinamente ao longo das últimas 
décadas. A sua missão já não foi mais uma simples resposta às preocupações, produtivas, comerciais e 
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estéticas do passado, o papel contemporâneo do design é impulsionada por novas políticas de produção e 
distribuição, novos nichos de mercado, desafios tecnológicos, apelo estético-emocional, e principalmente 
questões éticas e sustentáveis . (McDonough , B. , Braungart, M. 2002). 

 
Em termos de design sustentável , devido fundamentalmente a condiciones de superpopulação, pode-se 
visualizar que não só o número de consumidores está crescendo consideravelmente senão que também o 
nível de competitividade em um contexto cada vez mais globalizado. É preciso aprimorar as relações que 
promovem a produção do espaço, sociedade, técnicas e natureza. De acordo com Cardoso (2013 , citado em 
Ripper, L. 2016), o processo de significação dos produtos, ou seus significados ao longo de um ciclo de vida, 
é determinado por os seguintes fatores: materialidade e processos, ambientes ou inserção social, usuários e 
tempo. 

Podemos dizer que a capacidade dos designers por mudar o mundo não só se centra na criação de objetos e 
serviços de bem de consumo, se não também em gerar novas instâncias que possibilitem mudanças nas 
condutas como usuários e consumidores. A luta pelo desenvolvimento sustentável (econômico, social e meio 
ambiental) é vista por muitos como vital para nossa sobrevivência futura . 

Fontes de inspiração para o design sustentável, possíveis alternativas para a mitigação dos impactos e 
danos ao meio ambiente. 

 
No processo evolutivo do nosso planeta, ao longo de sua história, o homem sempre tentou se assemelhar 
aos processos de design aos fenômenos naturais, dependendo da resolução das particularidades de cada era. 
Abundam exemplos de estratégias de sobrevivência e de adaptação e transformação das diferentes espécies. 
Não é à toa que suas tipologias, morfologias, seus padrões de crescimento, sistemas de comportamento e 
resiliência, entre inúmeros outros fatores, tornaram se uma fértil fonte de informação e inspiração para 
diferentes áreas do conhecimento (Braungart &McDonough, M ., 2002) . 

A partir da observação de proporções áureas, as sequências de Fibonacci, as estruturas fractais , a subdivisão 
geométrica do Voronoi, são alguns exemplos contribuíram com uma sabedoria ancestral dentro dos códigos 
genéticos herdados da natureza e cada vez são mais frequentemente usados na concepção de objetos, na 
arte e na arquitetura, dentro de algumas das disciplinas criativas que bebem diretamente da fonte da 
Biomimética1 e assim solucionar problemas à semelhança das questões já testadas e resolvidas pela natureza 
(Brajovic,M. 2016).  

Um exemplo de como isso pode ocorrer na arquitetura é o projeto do Frei Otto para do Parque Olímpico de 

Munique, em 1972. Na busca por formas tenso estruturais leves e resistentes para a cobertura, o arquiteto 

baseou-se em teias de aranha, que apresentam uma tipologia de construção natural eficiente para o 

contexto. Otto sustentou-se nos elementos naturais do sistema espaco-estrutural em redes inspirados em 

princípios de origem do mundo animal, tais como a rede das aranhas e sua configuração estrutural, para 

logo obter com sucesso as funções similares em um sistema construtivo de tenso estruturas artificialmente 

construídas. ( Barata  Cruz, André, 2012). 

                                                           
1 (Biomimetica: do mimetismo; termo proveniente do grego mimetés que significa imitação) 
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Caso do Warka Water: Proposta programa de autoprodução de alimentos em setores urbanos e rurais, 
como contra resposta ao consumo de alimentos de baixo impacto na pegada ecológica. 
Warka Water (Figura 5)  é um exemplo de adaptação em contextos extremos, em que o diálogo entre o 

estudo biomimético e o design paramétrico foram decisivos na criação dos padrões de construção ‘tecida’. 

Projetado pelo arquiteto italiano Arturo Vittori, Warka Water é um recente exemplo que aproveita as 

questões acima discutidas para criar uma solução paramétrica artificial. Trata-se de um abrigo temporário é 

uma estrutura vertical projetada para coletar e colher água potável do ar, fornecendo uma fonte de água 

alternativa para populações rurais que enfrentam desafios para acessar água potável. Em seu interior 

pendura-se um tecido que, graças ao fenômeno de condensação, coleta água a partir do ar. Esta torre 

vertical pantográfica de 10 metros foi projetada com ferramentas de design paramétrico ( Rhinoceros & 

Grasshopper ™ , devido à leveza do material ( principalmente de bambu e materiais de baixo custo) e seus 

padrões sequenciais tecidos por mão de obra local. Warka-Water (Figura 6)  considera além do potencial do 

bambu para absorver dióxido de carbono, ele também é utilizado em construções que fazem uso de 

substituição de matérias primas minerais por outras vegetais, o que resulta num menor consumo de água e 

energia 

Em síntese , é um bom exemplo de pesquisa transdisciplinar aplicada, onde conhecimento popular, 
arquitetura vernácula- parametrizada e design, engenharia e gestão ambiental convergem entre outras 
ciências e disciplinas aplicadas.  

 

Figura 5: Warka Water  
Fonte: http://www.warkawater.org/ (2018) 
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Figura 6: Warka Water Garden 
Fonte: http://www.warkawater.org/ (2018) 

 

Smart farming baseado aquaponia; sistemas de aquaponía de baixa escala, uma resposta de micro 
economia sustentável na produção de alimentos. 

O Smart Farming representa a aplicação das modernas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na 
agricultura, visando apenas grandes explorações agrícolas convencionais, mas também podem ser novas 
alavancas para aumentar outras tendências comuns ou crescentes em explorações agrícolas, como a 
agricultura familiar. Ele também pode proporcionar grandes benefícios em termos de questões ambientais, 
por exemplo, através de um uso mais eficiente da água ou otimização de tratamentos e insumos. (Hundley 
& Navara, 2012). 

O estudo de caso a seguir, Smart Horta (Figura 7 e 8) aborda aspectos da tecnologia de inovação 
transdisciplinar na criação de jardins domésticos com base nos princípios da aquaponia, um sistema que 
combina a aquicultura com hidropônica em que os animais aquáticos e as plantas que crescem em uma 
relação simbiótica ou de mútua ajuda. Os sistemas são cultivados juntos através do controle cíclico dos 
diferentes fatores que afetam a coexistência de ambas as espécies, como luz, temperatura, Ph, fluxo de 
nutrientes, entre outros parâmetros a considerar, sendo fatores cruciais para manter o equilíbrio na cadeia 
das espécies em questão. 

Esta ação do design , é um proposta liderada pelo  Laboratorio de Atividades do Museu da Amanha ( Rio de 
Janeiro), por meio de  uma inovação dentro do que é os conceitos tradicionais de aquoponia. Esta “Smart 
Horta”  se caracteriza  por um ter sistema de proteção contra os agentes mas agressivos do clima , como são 
as altas e baixas temperaturas. Baseada na técnica de dobradura na criação coberturas de fechamento 
adaptável para estações de agro cultivo de baixa escala, o design do  “casulo protetor  adaptável” esta  
configurado por uma sorte de membrana protetora adaptável, inspirada no origami , o design  foi geométrica 
definido e testado por ferramentas computacionais , e  ao mesmo tempo, considerando o processo de 
montagem e  dobramento de forma manual-tradicional. É importante mencionar que uma das técnicas 
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utilizadas na superfície  refratária interna  da horta , é baseada  no padrão de origami chamado dobra de 
Miura, inventado pelo astrofísico japonês Koryo Miura. 

  

Figura 7: Protótipo Smart Horta, Museu do Amanhã Rio de Janeiro 
Fonte: Elvert Durán Vivanco (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Protótipo Smart Horta, Museu do Amanhã Rio de Janeiro 
Fonte:  Elvert Durán Vivanco (2017) 

 

CONCLUSÕES: 
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No  complexo cenário no qual estamos passando, emergem os questionamentos  pelas  nossas ações e das  
gerações passadas, nos fazem  refletir sobre a fragilidade da nossa existência e como temos tido contribuído 
na  perda de harmonia com os diferentes ecossistemas. A humanidade recentemente  está caindo na conta  
dos danos irreparáveis  ao planeta; terra ,  água , o reino  animal e a nossa mesma espécie. Hoje em dia temos 
o imenso desafio de tentar mitigar os impactos daquele atuar inconsequente. Infelizmente  alguns daqueles 
impactos já são  de caráter  irreversíveis. No entanto, ainda existe esperança naquelas pessoas que querem 
fazer deste mundo um mundo melhor, e fazer um esforço por recuperar em alguma medida o equilíbrio com 
o meio ambiente, não apenas por nós , senão   também pelas  nossas futuras  gerações. 

Há quem diz  que as oportunidades surgem em tempos de crises, e claro , a necessidade é o veículo por onde 
a criatividade viaja. Nesse sentido, a nossa  missão como profissionais é trazer ao mundo uma contribuição 
significativa em temas e questões  cruciais , aspectos como por exemplo uma iminente  crise global de 
alimentos e  da  água . É à hora de se concentrar em atividades que promovam ações  transdisciplinares, para 
catapultar o conhecimento adquirido em esferas  mais complexas do pensamento crítico, com abordagens 
complementares, especialmente com um alto nível de conhecimento e  impacto  no setor  da inovação social. 
O desafios de mudar nossas condutas,  nossas ações e demandas  como consumidores de produtos  em 
relação  ao delicado balanço dos recursos naturais e suas espécies. Os casos citados neste  texto, tanto os 
problemas , como também as iniciativas de solução por meio do design, são apenas alguns dos aspectos que 
em conjunto devem ser assumidos  como  uma  prioridade na  agenda política de desenvolvimento a nível 
mundial. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE
DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS E 

A AVALIAÇÃO DO CONFO

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL AND LANDSC
PRIVATE OPEN SPACES AS A METHODOLOGY FOR

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBI
PÚBLICOS Y PRIVADOS COMO METODOLOGÍA PAR

EIXO TEMÁTICO: 

RESUMO: 
A qualidade de um sistema de espaços livres depende da relação de complementaridade entre o edificado e o não 
edificado. Essas relações constituem importante fator para análise dos múltiplos papéis que os espaços livres 
apresentam, dentre eles, a circulação, a drenagem, atividad
memória, conforto, conservação ambiental etc.
livres do Condomínio Juiz Pedro Namorado e do seu entorno, mais especificamente no percurs
principal e a Praça Comandante Xavier de Brito, no Bairro da Tijuca, na C
amalisar a qualidade ambiental e paisagística 
privados de uso coletivo, no interior de um condomínio residencial
mais próxima e que configuram a área de estudo
levantamentos documentais e de campo através de observações diretas não participativas, bem como pela 
elaboração de mapeamentos de figura e fundo, gabaritos, arborização, usos, fluxos e circulações, além de cortes 
esquemáticos e análises de cores e de sons para um estudo descritivo. Con
se necessária uma visão minuciosa das três escalas de paisagem do recorte para compreender os possíveis impactos 
gerados como um todo. Observa-se que os espaços livres poderiam apresentar melhores soluções de confor
ambiental se houvesse uma avaliação generalizada no planejamento do sistema. 
PALAVRAS-CHAVE: sistema de espaços livres

ABSTRACT: 
The quality of an open spaces system 
relationships constitute an important factor for the analysis of the multiple roles 
circulation, drainage, leisure activities, public living, benchmarks, memory, comfort,
In this context, this work analyzes the open
more specifically in the route between its main access and the Co
neighborhood, Rio de Janeiro city. The main objective is to evaluate the environmental and landscape quality as well as 
the comfort of the open space system, whether privately used in a residential condominium or public, in the stretches 
of the streets to access the nearest square
documentary and field surveys through direct non
of figure and background, heights, trees, uses, flows and circulations, as well as schematic sections and analysis of 

ANÁLISE DA QUALIDADE AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DE UM SISTEMA 
BLICOS E PRIVADOS COMO METODOLOGIA

A AVALIAÇÃO DO CONFORTO AMBIENTAL DOS USUÁRIOS.
 

RONMENTAL AND LANDSCAPE QUALITY OF A SYSTEM OF PUBLIC AND 
AS A METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF TH

ENVIRONMENTAL COMFORT 

S DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAGÍSTICA DE UN SISTEMA DE ESP
COMO METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONFORT AMBIENTAL DE

LOS USUARIOS 
 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

ma de espaços livres depende da relação de complementaridade entre o edificado e o não 
constituem importante fator para análise dos múltiplos papéis que os espaços livres 

apresentam, dentre eles, a circulação, a drenagem, atividades do ócio, convívio público, marcos referenciais, 
memória, conforto, conservação ambiental etc. Inserido neste contexto, este trabalho, analisa 

ondomínio Juiz Pedro Namorado e do seu entorno, mais especificamente no percurs
Comandante Xavier de Brito, no Bairro da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro. O objetivo principal é 

a qualidade ambiental e paisagística para a avaliação do conforto no sistema de espaços livres, sejam 
or de um condomínio residencial ou públicos, nos trechos das ruas de acesso à praça 

a área de estudo. A metodologia será realizada através de revisão bibliográfica e 
campo através de observações diretas não participativas, bem como pela 

elaboração de mapeamentos de figura e fundo, gabaritos, arborização, usos, fluxos e circulações, além de cortes 
esquemáticos e análises de cores e de sons para um estudo descritivo. Considerando a complexidade do sistema, faz
se necessária uma visão minuciosa das três escalas de paisagem do recorte para compreender os possíveis impactos 

se que os espaços livres poderiam apresentar melhores soluções de confor
ambiental se houvesse uma avaliação generalizada no planejamento do sistema.  

sistema de espaços livres; qualidade ambiental e paisagística; conforto ambiental urbano

system depends on the complementarity between the built and the non
relationships constitute an important factor for the analysis of the multiple roles open spaces present, among them, 
circulation, drainage, leisure activities, public living, benchmarks, memory, comfort, environmental conservation, etc.
In this context, this work analyzes the open spaces of the Juiz Pedro Namorado condominium
more specifically in the route between its main access and the Comandante Xavier de Brito

. The main objective is to evaluate the environmental and landscape quality as well as 
space system, whether privately used in a residential condominium or public, in the stretches 

ccess the nearest square. The methodology will be carried out through bibliographic review and 
documentary and field surveys through direct non-participatory observations, as well as the elaboration 

, trees, uses, flows and circulations, as well as schematic sections and analysis of 

 

TICA DE UM SISTEMA 
COMO METODOLOGIA PARA 

DOS USUÁRIOS. 

TEM OF PUBLIC AND 
THE EVALUATION OF THE USERS 

DE UN SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
CONFORT AMBIENTAL DE 

AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

ma de espaços livres depende da relação de complementaridade entre o edificado e o não 
constituem importante fator para análise dos múltiplos papéis que os espaços livres 

es do ócio, convívio público, marcos referenciais, 
Inserido neste contexto, este trabalho, analisa o recorte de espaços 

ondomínio Juiz Pedro Namorado e do seu entorno, mais especificamente no percurso entre o seu acesso 
idade do Rio de Janeiro. O objetivo principal é 

sistema de espaços livres, sejam 
ou públicos, nos trechos das ruas de acesso à praça 

avés de revisão bibliográfica e de 
campo através de observações diretas não participativas, bem como pela 

elaboração de mapeamentos de figura e fundo, gabaritos, arborização, usos, fluxos e circulações, além de cortes 
siderando a complexidade do sistema, faz-

se necessária uma visão minuciosa das três escalas de paisagem do recorte para compreender os possíveis impactos 
se que os espaços livres poderiam apresentar melhores soluções de conforto 

conforto ambiental urbano.  

mentarity between the built and the non-built. These 
spaces present, among them, 

environmental conservation, etc. 
condominium and its surroundings, 

Xavier de Brito square, in Tijuca 
. The main objective is to evaluate the environmental and landscape quality as well as 

space system, whether privately used in a residential condominium or public, in the stretches 
The methodology will be carried out through bibliographic review and 

participatory observations, as well as the elaboration of mappings 
, trees, uses, flows and circulations, as well as schematic sections and analysis of 
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colors and sounds for a descriptive study.
landscape scales of the clipping to understand the possible impacts generated as a whole. It is observed that the 
spaces could present better solutions of environmental comfort if there was a general evaluation in the planning of the 
system. 
KEYWORDS: open spaces system; environmental and landscape quality; urban environmental comfort

RESUMEN: 
La calidad de un sistema de espacios libres depende de la relación de complementariedad entre lo edificado y lo no 
edificado. Estas relaciones constituyen un factor i
espacios abiertos, entre ellos, la circulación, el drenaje, las actividades de ocio, la vida pública, los puntos de referenci
la memoria, la comodidad, la conservación del medio ambiente, etc.
de espacios libres del Condominio Juiz Pedro Namorado y de su entorno, más específicamente en el recorrido 
acceso principal y la Plaza Comandante Xavier de Brito, en el B
principal es evaluar la calidad ambiental y paisajística así como el confort
privados de uso colectivo en el interior de un condominio residencial, o públicos, en los tramos de las calles de acceso a 
la plaza más cercana y que configuran el recorte en cuestión.
bibliográfica y de levantamientos documentales y de campo a través de observaciones directas no participativas, así 
como por la elaboración de mapeos de figura y fondo, plantil
cortes esquemáticos y análisis de colores y sonidos para un estudio descriptivo.
sistema, se hace necesaria una vision minuciosa de las
impactos generados como un todo. Se observa
conforto ambiental si hubiera una evaluación
PALABRAS-CLAVE: sistema de espacios libres; ca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

colors and sounds for a descriptive study. Considering the complexity of the system, it takes a close look at the three 
pping to understand the possible impacts generated as a whole. It is observed that the 

spaces could present better solutions of environmental comfort if there was a general evaluation in the planning of the 

system; environmental and landscape quality; urban environmental comfort

La calidad de un sistema de espacios libres depende de la relación de complementariedad entre lo edificado y lo no 
Estas relaciones constituyen un factor importante para el análisis de las múltiples 

espacios abiertos, entre ellos, la circulación, el drenaje, las actividades de ocio, la vida pública, los puntos de referenci
la memoria, la comodidad, la conservación del medio ambiente, etc. En este contexto, este trabajo

ondominio Juiz Pedro Namorado y de su entorno, más específicamente en el recorrido 
andante Xavier de Brito, en el Barrio de Tijuca, en la ciudad de Ri

pal es evaluar la calidad ambiental y paisajística así como el conforto del sistema de espacios libres, sean 
privados de uso colectivo en el interior de un condominio residencial, o públicos, en los tramos de las calles de acceso a 

e configuran el recorte en cuestión. La metodología se realizará a través de revisión 
documentales y de campo a través de observaciones directas no participativas, así 

como por la elaboración de mapeos de figura y fondo, plantillas, arborización, usos, flujos y circulaciones, además de 
cortes esquemáticos y análisis de colores y sonidos para un estudio descriptivo. Considerando la complejidad del 

minuciosa de las tres escalas de paisaje del recorte para
como un todo. Se observa que los espacios libres podrían presenta

evaluación generalizada en la planificación del sistema. 
sistema de espacios libres; calidad ambiental y paisajística; confort ambiental urbano.

 

Considering the complexity of the system, it takes a close look at the three 
pping to understand the possible impacts generated as a whole. It is observed that the open 

spaces could present better solutions of environmental comfort if there was a general evaluation in the planning of the 

system; environmental and landscape quality; urban environmental comfort. 

La calidad de un sistema de espacios libres depende de la relación de complementariedad entre lo edificado y lo no 
s múltiples funciones que poseen los 

espacios abiertos, entre ellos, la circulación, el drenaje, las actividades de ocio, la vida pública, los puntos de referencia, 
En este contexto, este trabajo analiza el recorte 

ondominio Juiz Pedro Namorado y de su entorno, más específicamente en el recorrido entre su 
io de Tijuca, en la ciudad de Rio de Janeiro. El objetivo 

del sistema de espacios libres, sean 
privados de uso colectivo en el interior de un condominio residencial, o públicos, en los tramos de las calles de acceso a 

La metodología se realizará a través de revisión 
documentales y de campo a través de observaciones directas no participativas, así 

las, arborización, usos, flujos y circulaciones, además de 
Considerando la complejidad del 

ara comprender los posibles 
presentar mejores soluciones de 

lidad ambiental y paisajística; confort ambiental urbano. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Queiroga e Benfatti (2007) os espaços livres são áreas não edificadas das cidades que formam um 
sistema com relações de conectividade, complementaridade e hierarquia. Con
ou permanência com importante influência na vida urbana e podem ser públicos ou privados. 

A formação dos espaços livres públicos e privados é fundamentada nas legislações urbanística e edilícia que 
determinam os parâmetros projetuais baseados em planejamentos gerais das cidades para o suprimento 
de suas demandas. Uma das preocupações atuais é que esses espaços apresentem condições satisfatórias 
de conforto ambiental favorecendo o bem estar dos usuários.

Leveratto (1999) afirma que a qualidade, a frequência e a forma de uso dos espaços livres urbanos são 
determinadas em grande parte por suas condições microclimáticas que estão atreladas à aspectos como 
tipo de superfície, geometria do espaço e a presença ou não de vegetação.

Diante desses aspectos, a pesquisa pretende avaliar a qualidade ambiental 
livres: públicos e privados. 

Este trabalho foi desenvolvido para 
arquitetura e seu objetivo é a reflexão sobre as diferentes escalas e tipologias de representações do 
sistema de espaços livres e a articulação das diversas experiências entre professores e alunos para 
ampliação dos campos de pesquisa nessa área de concentração.

Foi selecionada a Bacia do Canal do Mangue, localizada no M
objeto de estudo da disciplina, pois a mesma apresenta escala e características adequadas à avaliação de 
todos os aspectos do sistema de espaços livres propostos. 

Fi
Fonte: (a) Revista Brasileira Ciência do Solo, vol.29
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Segundo Queiroga e Benfatti (2007) os espaços livres são áreas não edificadas das cidades que formam um 
sistema com relações de conectividade, complementaridade e hierarquia. Configuram locais de circulação 
ou permanência com importante influência na vida urbana e podem ser públicos ou privados. 

A formação dos espaços livres públicos e privados é fundamentada nas legislações urbanística e edilícia que 
jetuais baseados em planejamentos gerais das cidades para o suprimento 

de suas demandas. Uma das preocupações atuais é que esses espaços apresentem condições satisfatórias 
de conforto ambiental favorecendo o bem estar dos usuários. 

que a qualidade, a frequência e a forma de uso dos espaços livres urbanos são 
determinadas em grande parte por suas condições microclimáticas que estão atreladas à aspectos como 
tipo de superfície, geometria do espaço e a presença ou não de vegetação. 

te desses aspectos, a pesquisa pretende avaliar a qualidade ambiental de duas

Este trabalho foi desenvolvido para uma das disciplinas oferecidas aos cursos de mestrado e doutorado 
é a reflexão sobre as diferentes escalas e tipologias de representações do 

sistema de espaços livres e a articulação das diversas experiências entre professores e alunos para 
ampliação dos campos de pesquisa nessa área de concentração. 

Canal do Mangue, localizada no Município do Rio de Janeiro (
objeto de estudo da disciplina, pois a mesma apresenta escala e características adequadas à avaliação de 
todos os aspectos do sistema de espaços livres propostos.  

Figura 1: Localização da Bacia do Canal do Mangue              
vol.29 no.3, Viçosa, Maio/Junho 2005. (b) Trabalhada pela autora sobre base Google Earth, 2017.
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Segundo Queiroga e Benfatti (2007) os espaços livres são áreas não edificadas das cidades que formam um 
figuram locais de circulação 

ou permanência com importante influência na vida urbana e podem ser públicos ou privados.  

A formação dos espaços livres públicos e privados é fundamentada nas legislações urbanística e edilícia que 
jetuais baseados em planejamentos gerais das cidades para o suprimento 

de suas demandas. Uma das preocupações atuais é que esses espaços apresentem condições satisfatórias 

que a qualidade, a frequência e a forma de uso dos espaços livres urbanos são 
determinadas em grande parte por suas condições microclimáticas que estão atreladas à aspectos como 

de duas tipologias de espaços 

aos cursos de mestrado e doutorado em 
é a reflexão sobre as diferentes escalas e tipologias de representações do 

sistema de espaços livres e a articulação das diversas experiências entre professores e alunos para 

unicípio do Rio de Janeiro (Figura 1) como 
objeto de estudo da disciplina, pois a mesma apresenta escala e características adequadas à avaliação de 

 

sobre base Google Earth, 2017. 
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A Bacia abrange as Áreas de Planejamento 1 e 2 e con
Boa Vista, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Estácio, Rio Comprido, Santa Teresa, Gamboa, 
Santo Cristo, Cidade Nova e Catumbi. Possui ainda em seus limites
como Áreas de Preservação do Ambiente Cultural.

Em uma escala mais aproximada, foi selecionado o entorno da Praça Comandante Xavier de Brito, no bairro 
da Tijuca, que fica na AP2, como área de aplicação das experiências (Figura 2). 

Fonte: Trabalhada pela autora sobre base Google Earth, 2017.

O objetivo principal deste trabalho é 
espaços livres, sejam privados de uso coletivo no interior d
de acesso à praça, para avaliação 
Analisar os espaços livres em três escalas de paisagem: condomínio, ruas do percurso e tr
à praça; [2] Avaliar o conforto térmico em função do sombreamento gerado pela

A Bacia abrange as Áreas de Planejamento 1 e 2 e contempla os seguintes bairros e/ou parte deles: Alto da 
Boa Vista, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Estácio, Rio Comprido, Santa Teresa, Gamboa, 
Santo Cristo, Cidade Nova e Catumbi. Possui ainda em seus limites, tanto Áreas de Preservação Ambie
como Áreas de Preservação do Ambiente Cultural. 

Em uma escala mais aproximada, foi selecionado o entorno da Praça Comandante Xavier de Brito, no bairro 
da Tijuca, que fica na AP2, como área de aplicação das experiências (Figura 2).  

Figura 2: Localização da Área de Estudo              
Fonte: Trabalhada pela autora sobre base Google Earth, 2017. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar a qualidade ambiental e paisagística de um sistema de 
sejam privados de uso coletivo no interior do condomínio, ou públicos, nos trechos das ruas 

avaliação qualitativa do conforto ambiental. Já os objetivos específicos são: [1] 
Analisar os espaços livres em três escalas de paisagem: condomínio, ruas do percurso e tr
à praça; [2] Avaliar o conforto térmico em função do sombreamento gerado pela

 

templa os seguintes bairros e/ou parte deles: Alto da 
Boa Vista, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Estácio, Rio Comprido, Santa Teresa, Gamboa, 

tanto Áreas de Preservação Ambiental, 

Em uma escala mais aproximada, foi selecionado o entorno da Praça Comandante Xavier de Brito, no bairro 

 

analisar a qualidade ambiental e paisagística de um sistema de 
, ou públicos, nos trechos das ruas 

. Já os objetivos específicos são: [1] 
Analisar os espaços livres em três escalas de paisagem: condomínio, ruas do percurso e trecho de chegada 
à praça; [2] Avaliar o conforto térmico em função do sombreamento gerado pela vegetação e pelas 
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edificações; [3] Avaliar o conforto lumínico a partir das variações de luminosidade natural que geram 
paisagens e condições de conforto distintas
conforto acústico a partir da percepção dos diferentes níveis de ruído nos principais percursos do recorte 
em questão.  

ESTUDO DE CASO 

A Bacia do Canal do Mangue possui uma área de drenagem de 
cotas entre 1.022 m, no alto do Maciço da Tijuca e 
em uma região de manguezal que foi densamente ocupada e altamente modificada pelo processo de 
ocupação urbana, o que resultou em graves problemas históricos de inundação. Dentro d
está situado o Bairro da Tijuca que teve o seu processo de urbanização iniciado no final do século XIX e 
início do século XX (http://diariodorio.com/breve
bairro predominantemente residencial e de grande relevância econômica com vários eixos viários e 
potenciais congestionamentos. Apresenta uma grande variedade de comércio e serviços locais que suprem 
as necessidades dos moradores e fica localizado próximo ao centro da cidade com fácil acesso através de 
variados meios de transporte públicos. Nos anos de 1980 e 1990 sofreu uma forte intensificação do 
processo de favelização de suas encostas. 

Para o estudo de caso deste trabalho foram selecionados os seguintes trechos, determinados como escalas 
de paisagem distintas: [1] Interior do C
Uruguai; [2] Ruas do percurso entre o Condomínio e a P
Espírito Santo Cardoso e Doutor Otávio K
(Figura 3). 

Fonte: Elaborado

edificações; [3] Avaliar o conforto lumínico a partir das variações de luminosidade natural que geram 
paisagens e condições de conforto distintas pelos contrastes gerados pela incidência solar; [4] Avaliar o 
conforto acústico a partir da percepção dos diferentes níveis de ruído nos principais percursos do recorte 

A Bacia do Canal do Mangue possui uma área de drenagem de 45 Km2 e apresenta forte declividade com 
cotas entre 1.022 m, no alto do Maciço da Tijuca e -3 m em sua foz, na Baía de Guanabara. Está localizada 
em uma região de manguezal que foi densamente ocupada e altamente modificada pelo processo de 

, o que resultou em graves problemas históricos de inundação. Dentro d
airro da Tijuca que teve o seu processo de urbanização iniciado no final do século XIX e 

início do século XX (http://diariodorio.com/breve-historia-do-bairro-da-tijuca/, 2016). Atualmente é um 
bairro predominantemente residencial e de grande relevância econômica com vários eixos viários e 
potenciais congestionamentos. Apresenta uma grande variedade de comércio e serviços locais que suprem 

s moradores e fica localizado próximo ao centro da cidade com fácil acesso através de 
variados meios de transporte públicos. Nos anos de 1980 e 1990 sofreu uma forte intensificação do 
processo de favelização de suas encostas.  

rabalho foram selecionados os seguintes trechos, determinados como escalas 
gem distintas: [1] Interior do Condomínio Juiz Pedro Namorado, que possui acesso pela R

; [2] Ruas do percurso entre o Condomínio e a Praça Comandante Xavier de Bri
Espírito Santo Cardoso e Doutor Otávio Kelly e [3] Trecho de chegada à Praça pela R

Figura 3: Definição dos trechos de análise 
Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

 

 

edificações; [3] Avaliar o conforto lumínico a partir das variações de luminosidade natural que geram 
pelos contrastes gerados pela incidência solar; [4] Avaliar o 

conforto acústico a partir da percepção dos diferentes níveis de ruído nos principais percursos do recorte 

e apresenta forte declividade com 
3 m em sua foz, na Baía de Guanabara. Está localizada 

em uma região de manguezal que foi densamente ocupada e altamente modificada pelo processo de 
, o que resultou em graves problemas históricos de inundação. Dentro dos seus limites 

airro da Tijuca que teve o seu processo de urbanização iniciado no final do século XIX e 
tijuca/, 2016). Atualmente é um 

bairro predominantemente residencial e de grande relevância econômica com vários eixos viários e 
potenciais congestionamentos. Apresenta uma grande variedade de comércio e serviços locais que suprem 

s moradores e fica localizado próximo ao centro da cidade com fácil acesso através de 
variados meios de transporte públicos. Nos anos de 1980 e 1990 sofreu uma forte intensificação do 

rabalho foram selecionados os seguintes trechos, determinados como escalas 
morado, que possui acesso pela Rua 

raça Comandante Xavier de Brito: Uruguai, General 
elly e [3] Trecho de chegada à Praça pela Rua Doutor Otávio Kelly 
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O Condomínio Juiz Pedro Namorado fica localizado na R
residenciais e uma área de aproximadamente 12.000 m
o que permite que os blocos implantados nos níveis mais baixos, tenham um pavimento a mais ou um 
espaço perdido quando o prédio está implantado em um nível que não tem pé direito para um pavimento 
adicional. O acesso principal é realizado pela 
General Espírito Santo Cardoso. No eixo desses dois acessos e interligando os edifícios, estão implantadas 
duas vias internas que se encontram e que permitem a circulação principal de veículos e de 
interior do condomínio. A menor delas é a Rua João N

Figura 4: Implantação do Condomínio Juiz Pedro Namorado             
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

A Rua Uruguai é um importante eixo de ligação do B
Maxwell, Barão de Mesquita, Conde de Bomfim e Avenida Maracanã. Possui de 3 a 4 faixas de tráfego de 
veículos e tem sentido de mão único. É uma rua bem 
linhas de ônibus. Possui uma estação de metrô que leva o seu nome e que fica a 
distância, na Rua Conde de Bomfim. Por sua hierarquia e seu caráter de passagem e ligação, possui muitos 
comércios e serviços que suprem as necessidades dos moradores locais. Não é uma rua extremamente 
arborizada, mas possui algumas espécies plantadas ao longo da mesma, concentrada em alguns trechos e 
mais rarefeitas em outros. As edificações possuem gabaritos v
uma média de 8 pavimentos. No trecho selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do 

ro Namorado fica localizado na Rua Uruguai, no 288. Possui 17 blocos de edifícios 
uma área de aproximadamente 12.000 m2. Ao longo de sua extensão

o que permite que os blocos implantados nos níveis mais baixos, tenham um pavimento a mais ou um 
espaço perdido quando o prédio está implantado em um nível que não tem pé direito para um pavimento 
adicional. O acesso principal é realizado pela Rua Uruguai e há um acesso secundário de 
General Espírito Santo Cardoso. No eixo desses dois acessos e interligando os edifícios, estão implantadas 
duas vias internas que se encontram e que permitem a circulação principal de veículos e de 
interior do condomínio. A menor delas é a Rua João Novaes onde fica o acesso de serviço (Figura 4).

 

Figura 4: Implantação do Condomínio Juiz Pedro Namorado              
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

importante eixo de ligação do Bairro da Tijuca cortando vias importantes como as ruas 
Maxwell, Barão de Mesquita, Conde de Bomfim e Avenida Maracanã. Possui de 3 a 4 faixas de tráfego de 
veículos e tem sentido de mão único. É uma rua bem movimentada com fluxo intenso e atendida por várias 
linhas de ônibus. Possui uma estação de metrô que leva o seu nome e que fica a 

ua Conde de Bomfim. Por sua hierarquia e seu caráter de passagem e ligação, possui muitos 
ércios e serviços que suprem as necessidades dos moradores locais. Não é uma rua extremamente 

arborizada, mas possui algumas espécies plantadas ao longo da mesma, concentrada em alguns trechos e 
mais rarefeitas em outros. As edificações possuem gabaritos variados, porém as mais elevadas mantêm
uma média de 8 pavimentos. No trecho selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do 

 

288. Possui 17 blocos de edifícios 
a extensão há um grande desnível, 

o que permite que os blocos implantados nos níveis mais baixos, tenham um pavimento a mais ou um 
espaço perdido quando o prédio está implantado em um nível que não tem pé direito para um pavimento 

sso secundário de serviço pela Rua 
General Espírito Santo Cardoso. No eixo desses dois acessos e interligando os edifícios, estão implantadas 
duas vias internas que se encontram e que permitem a circulação principal de veículos e de pedestres no 

es onde fica o acesso de serviço (Figura 4). 

 

airro da Tijuca cortando vias importantes como as ruas 
Maxwell, Barão de Mesquita, Conde de Bomfim e Avenida Maracanã. Possui de 3 a 4 faixas de tráfego de 

movimentada com fluxo intenso e atendida por várias 
linhas de ônibus. Possui uma estação de metrô que leva o seu nome e que fica a poucos metros de 

ua Conde de Bomfim. Por sua hierarquia e seu caráter de passagem e ligação, possui muitos 
ércios e serviços que suprem as necessidades dos moradores locais. Não é uma rua extremamente 

arborizada, mas possui algumas espécies plantadas ao longo da mesma, concentrada em alguns trechos e 
ariados, porém as mais elevadas mantêm 

uma média de 8 pavimentos. No trecho selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do 
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condomínio e a Rua General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 pavimentos de 
unidades residenciais com comércio e serviços no térreo e pelo outro lato, edificações de 2 pavimentos de 
comércio e serviços e poucas árvores nas calçadas.

A Rua General Espírito Santo Cardoso já é uma via de fluxo médio de veículos com a passagem de algumas 
linhas de ônibus e tem sentido de mão único. Também possui comércio e serviços lo
próximo à Rua Uruguai. É uma rua mais residencial e mais arborizada. No trecho selecionado, entre a Rua 
Uruguai e a Rua Doutor Otávio Kelly, apresenta de um lado, edific
residenciais e pelo outro lado, edificações de 2 pavimentos de comércio e serviços. Há um bom registro de 
árvores nas calçadas, principalmente do lado dos edifícios residenciais.

A Rua Doutor Otávio Kelly é uma via menor c
de veículos e sentido de mão único. É bem residencial e bastante arborizada, o que a torna bem sombria 
em dias nublados e mais agradável em dias de muito calor. No trecho de estudo que vai da Rua Gen
Espírito Santo Cardoso até a chegada à P
casas residenciais e pela sede da concessionária de abastecimento de água. Na chegada à praça,
pequeno núcleo de comércio local. 

A Praça Comandante Xavier de Brito, também conhecida como P
conhecida. Fica no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Doutor Otávio Kelly e possui pouco mais 
de 10.000 m2 de área. Durante a semana a praça é frequentada principalmente pe
nos finais de semana, recebe público oriundo
canteiros e com piso de terra batida. Possui um programa de atividades bem completo com fonte de água, 
parquinho infantil, equipamentos de acade
de bocha, teatrinho e espaços para atividades variadas atraindo e 

MÉTODOS 

Para a realização da análise da qualidade ambiental e paisagística dos espaços de 
conforto ambiental foram estabelecidos os seguintes pr
figura e fundo, gabaritos, arborizaç
levantamentos no local, utilizando como base o 
Autocad a partir de levantamentos no local e das informações consolidadas nos mapas; [3] Análise de cores 
através da percepção sensorial pela variação da iluminação por meio de registros fotográficos e definição 
de paleta de cores predominantes e [4] Análise de sons a part
levantada a partir do percurso realizado 

Figura e Fundo 

Em sua teoria da morfologia e da tipologia urbana, Trancik (1986) afirma que na forma tradicional da 
cidade os elementos sólidos urbanos direcionam o movimento e estabelecem a ori
conceitos e as categorias de análise sugeridos pelo autor auxiliam na avaliação do conforto térmico dos 
ambientes, por meio da análise das estruturações e orientações dos espaços bem como da orientação solar 
e do direcionamento do vento.   

condomínio e a Rua General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 pavimentos de 
is com comércio e serviços no térreo e pelo outro lato, edificações de 2 pavimentos de 

comércio e serviços e poucas árvores nas calçadas. 

A Rua General Espírito Santo Cardoso já é uma via de fluxo médio de veículos com a passagem de algumas 
s e tem sentido de mão único. Também possui comércio e serviços lo

ua Uruguai. É uma rua mais residencial e mais arborizada. No trecho selecionado, entre a Rua 
Uruguai e a Rua Doutor Otávio Kelly, apresenta de um lado, edificações de 5 pavimentos de unidades 
residenciais e pelo outro lado, edificações de 2 pavimentos de comércio e serviços. Há um bom registro de 
árvores nas calçadas, principalmente do lado dos edifícios residenciais. 

A Rua Doutor Otávio Kelly é uma via menor com aproximadamente 250 m de extensão. Possui fluxo médio 
de veículos e sentido de mão único. É bem residencial e bastante arborizada, o que a torna bem sombria 
em dias nublados e mais agradável em dias de muito calor. No trecho de estudo que vai da Rua Gen

gada à Praça Comandante Xavier de Brito, a rua é formada por edifícios e 
casas residenciais e pela sede da concessionária de abastecimento de água. Na chegada à praça,

 

e Brito, também conhecida como Praça dos Cavalinhos, é importante e bem 
conhecida. Fica no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Doutor Otávio Kelly e possui pouco mais 

de área. Durante a semana a praça é frequentada principalmente pe
cebe público oriundo de toda a cidade. É uma praça bem arborizada com muitos 

canteiros e com piso de terra batida. Possui um programa de atividades bem completo com fonte de água, 
parquinho infantil, equipamentos de academia ao ar livre, mesinhas para jogos, espaço para cães, campo 
de bocha, teatrinho e espaços para atividades variadas atraindo e atendendo um público bem diversificado

Para a realização da análise da qualidade ambiental e paisagística dos espaços de estudo
conforto ambiental foram estabelecidos os seguintes procedimentos: [1] Elaboração de mapeamentos 
figura e fundo, gabaritos, arborização, usos, fluxos e circulações, todos no 
levantamentos no local, utilizando como base o Google Earth; [2] Elaboração de cortes esquemáticos no 

de levantamentos no local e das informações consolidadas nos mapas; [3] Análise de cores 
através da percepção sensorial pela variação da iluminação por meio de registros fotográficos e definição 
de paleta de cores predominantes e [4] Análise de sons a partir da percepção da intensidade dos ruídos 

percurso realizado no local. 

Em sua teoria da morfologia e da tipologia urbana, Trancik (1986) afirma que na forma tradicional da 
cidade os elementos sólidos urbanos direcionam o movimento e estabelecem a orientação das pessoas. Os 
conceitos e as categorias de análise sugeridos pelo autor auxiliam na avaliação do conforto térmico dos 
ambientes, por meio da análise das estruturações e orientações dos espaços bem como da orientação solar 

 

condomínio e a Rua General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 pavimentos de 
is com comércio e serviços no térreo e pelo outro lato, edificações de 2 pavimentos de 

A Rua General Espírito Santo Cardoso já é uma via de fluxo médio de veículos com a passagem de algumas 
s e tem sentido de mão único. Também possui comércio e serviços locais, principalmente 

ua Uruguai. É uma rua mais residencial e mais arborizada. No trecho selecionado, entre a Rua 
ações de 5 pavimentos de unidades 

residenciais e pelo outro lado, edificações de 2 pavimentos de comércio e serviços. Há um bom registro de 

om aproximadamente 250 m de extensão. Possui fluxo médio 
de veículos e sentido de mão único. É bem residencial e bastante arborizada, o que a torna bem sombria 
em dias nublados e mais agradável em dias de muito calor. No trecho de estudo que vai da Rua General 

Xavier de Brito, a rua é formada por edifícios e 
casas residenciais e pela sede da concessionária de abastecimento de água. Na chegada à praça, há um 

raça dos Cavalinhos, é importante e bem 
conhecida. Fica no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Doutor Otávio Kelly e possui pouco mais 

de área. Durante a semana a praça é frequentada principalmente pelos moradores, porém 
de toda a cidade. É uma praça bem arborizada com muitos 

canteiros e com piso de terra batida. Possui um programa de atividades bem completo com fonte de água, 
mia ao ar livre, mesinhas para jogos, espaço para cães, campo 

atendendo um público bem diversificado. 

estudo para avaliação do 
ocedimentos: [1] Elaboração de mapeamentos - 

no Autocad a partir de 
; [2] Elaboração de cortes esquemáticos no 

de levantamentos no local e das informações consolidadas nos mapas; [3] Análise de cores 
através da percepção sensorial pela variação da iluminação por meio de registros fotográficos e definição 

ir da percepção da intensidade dos ruídos 

Em sua teoria da morfologia e da tipologia urbana, Trancik (1986) afirma que na forma tradicional da 
entação das pessoas. Os 

conceitos e as categorias de análise sugeridos pelo autor auxiliam na avaliação do conforto térmico dos 
ambientes, por meio da análise das estruturações e orientações dos espaços bem como da orientação solar 
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A Teoria da Figura e Fundo permite avaliar a implantação dos elementos construídos e sua disposição em 
relação ao entorno. 

Analisando a área em questão através desse instrumento é possível notar as diferentes configurações de 
espaços formadas a partir de distintas formas de estruturação e inserção das edificações na malha urbana 
(Figura 5). 

Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

O condomínio é formado por blocos de edifí
vias internas de acesso de pedestres e veículos que formam corredores mais abertos onde os afastamentos 
entre os blocos chegam a 12 m. A tipologia dos blocos é basicamente a mesma com reentrânci
da fachada em todas as laterais, criando aberturas de aproximadamente 20 m
pavimento térreo. 

A Teoria da Figura e Fundo permite avaliar a implantação dos elementos construídos e sua disposição em 

Analisando a área em questão através desse instrumento é possível notar as diferentes configurações de 
tir de distintas formas de estruturação e inserção das edificações na malha urbana 

Figura 5: Mapa de Figura e Fundo              
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

O condomínio é formado por blocos de edifícios com afastamentos similares, em torno de 6 m. Possui duas 
vias internas de acesso de pedestres e veículos que formam corredores mais abertos onde os afastamentos 
entre os blocos chegam a 12 m. A tipologia dos blocos é basicamente a mesma com reentrânci
da fachada em todas as laterais, criando aberturas de aproximadamente 20 m

 

A Teoria da Figura e Fundo permite avaliar a implantação dos elementos construídos e sua disposição em 

Analisando a área em questão através desse instrumento é possível notar as diferentes configurações de 
tir de distintas formas de estruturação e inserção das edificações na malha urbana 

 

cios com afastamentos similares, em torno de 6 m. Possui duas 
vias internas de acesso de pedestres e veículos que formam corredores mais abertos onde os afastamentos 
entre os blocos chegam a 12 m. A tipologia dos blocos é basicamente a mesma com reentrâncias no pano 
da fachada em todas as laterais, criando aberturas de aproximadamente 20 m2 nas áreas comuns do 
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As três ruas do percurso de acesso à praça são constituídas por edificações de variadas tipologias de 
implantações. Algumas em centro de terreno com afastamentos laterais, e outras ocupando todo o lote, 
sem afastamentos, formando uma massa única e sólida.

A Rua Uruguai é a mais larga com 26 m de distância entre as fachadas dos prédios opos
análise. Já a Rua General Espírito Santo Cardoso possui espaçamento e
Otávio Kelly, de 20 m no trecho mais estreito.

A chegada à praça possui ao lado esquerdo, o lote da 
edificações espaçadas que se avizinham a edifícios mais altos e contínuos. Pelo lado direito, há uma 
sequência de construções contínuas entre residências e estabelecimentos comerciais.

Gabarito 

O trecho de estudo possui predominantemente edificações de médio gabarito com 4 a 5 pavimento
prédios mais altos, com mais de 10 pavimentos, são poucos e espaçados e há uma quantidade razoável de 
casas de 1 a 3 pavimentos (Figura 6).

Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

As três ruas do percurso de acesso à praça são constituídas por edificações de variadas tipologias de 
ro de terreno com afastamentos laterais, e outras ocupando todo o lote, 

sem afastamentos, formando uma massa única e sólida. 

ua Uruguai é a mais larga com 26 m de distância entre as fachadas dos prédios opos
írito Santo Cardoso possui espaçamento entre as fachadas de 15 m e a

de 20 m no trecho mais estreito. 

A chegada à praça possui ao lado esquerdo, o lote da concessionária de abastecimento de água,
zinham a edifícios mais altos e contínuos. Pelo lado direito, há uma 

sequência de construções contínuas entre residências e estabelecimentos comerciais.

O trecho de estudo possui predominantemente edificações de médio gabarito com 4 a 5 pavimento
prédios mais altos, com mais de 10 pavimentos, são poucos e espaçados e há uma quantidade razoável de 
casas de 1 a 3 pavimentos (Figura 6). 

Figura 6: Mapa de Gabarito 
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

 

As três ruas do percurso de acesso à praça são constituídas por edificações de variadas tipologias de 
ro de terreno com afastamentos laterais, e outras ocupando todo o lote, 

ua Uruguai é a mais larga com 26 m de distância entre as fachadas dos prédios opostos no trecho de 
ntre as fachadas de 15 m e a Doutor 

concessionária de abastecimento de água, com 
zinham a edifícios mais altos e contínuos. Pelo lado direito, há uma 

sequência de construções contínuas entre residências e estabelecimentos comerciais. 

O trecho de estudo possui predominantemente edificações de médio gabarito com 4 a 5 pavimentos. Os 
prédios mais altos, com mais de 10 pavimentos, são poucos e espaçados e há uma quantidade razoável de 
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Os blocos do condomínio possuem de 4 a 5 pavimentos, pois o mesmo está implantado em terreno com 
grande desnível. Os acessos pela rua Uruguai e pela rua General Espírito Santo Cardoso se dão em nível 
mais baixo. Os blocos H e I são os implantados nos pontos mais el
condomínio possuem altura similar.

No trecho da Rua Uruguai, selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do condomínio e a Rua 
General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 paviment
edificações de 2 pavimentos. 

A Rua General Espírito Santo Cardoso, no trecho em questão,  possui edifícios mais al
pavimento. A Rua Doutor Otávio Kelly tem muitas casas de até 3 pavimentos com alguns prédios mais alto
mais espaçados. 

Fluxos e circulações 

As vias do recorte em questão possuem flux
fluxos de veículos ocorrem em sua m
possui mão dupla por não ter saída. As travessias de pedestres se distribuem de acordo com o sentidos de 
fluxo.  

Os estacionamentos de veículos são permitidos sempre em um dos lados das ruas e em alguns casos, há 
baias para o estacionamento a 45
Comandante Xavier de Brito. Já na R
General Espírito Santo Cardoso e a P
dois lados (Figura 7).  

As vias internas no interior do condomínio possuem mão dupla para o fluxo de veículos. Existem calçadas 
para os pedestres, mas estes, constantemente andam pelo eixo das vias uma vez que os carros só entram 
para estacionar e manobrar, não conf
vias internas e em alguns locais específicos (Figura 4) .

 

do condomínio possuem de 4 a 5 pavimentos, pois o mesmo está implantado em terreno com 
grande desnível. Os acessos pela rua Uruguai e pela rua General Espírito Santo Cardoso se dão em nível 
mais baixo. Os blocos H e I são os implantados nos pontos mais elevados do lote. Os prédios vizinhos ao 
condomínio possuem altura similar. 

ua Uruguai, selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do condomínio e a Rua 
General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 paviment

A Rua General Espírito Santo Cardoso, no trecho em questão,  possui edifícios mais al
ua Doutor Otávio Kelly tem muitas casas de até 3 pavimentos com alguns prédios mais alto

As vias do recorte em questão possuem fluxo variado de veículos, sendo a Rua Uruguai a mais intensa. Os 
fluxos de veículos ocorrem em sua maioria em mão única, exceto na Rua Engenheiro Ernani Cotrin, que 

pla por não ter saída. As travessias de pedestres se distribuem de acordo com o sentidos de 

Os estacionamentos de veículos são permitidos sempre em um dos lados das ruas e em alguns casos, há 
baias para o estacionamento a 45o, como ocorre no trecho da Rua Uruguai e na extensão da P

andante Xavier de Brito. Já na Rua Oliveira da Silva, que possui fluxo baixo de veículos, entre a R
ral Espírito Santo Cardoso e a Praça Comandante Xavier de Brito, o estacionamento é permitido nos 

As vias internas no interior do condomínio possuem mão dupla para o fluxo de veículos. Existem calçadas 
para os pedestres, mas estes, constantemente andam pelo eixo das vias uma vez que os carros só entram 
para estacionar e manobrar, não configurando movimento intenso. As vagas são distribuídas ao longo das 
vias internas e em alguns locais específicos (Figura 4) . 

 

do condomínio possuem de 4 a 5 pavimentos, pois o mesmo está implantado em terreno com 
grande desnível. Os acessos pela rua Uruguai e pela rua General Espírito Santo Cardoso se dão em nível 

evados do lote. Os prédios vizinhos ao 

ua Uruguai, selecionado para avaliação do trabalho, entre a entrada do condomínio e a Rua 
General Espírito Santo Cardoso, apresenta de um lado, edificação de 8 pavimentos e pelo outro lato, 

A Rua General Espírito Santo Cardoso, no trecho em questão,  possui edifícios mais altos e de apenas 1 
ua Doutor Otávio Kelly tem muitas casas de até 3 pavimentos com alguns prédios mais altos 

ua Uruguai a mais intensa. Os 
ua Engenheiro Ernani Cotrin, que 

pla por não ter saída. As travessias de pedestres se distribuem de acordo com o sentidos de 

Os estacionamentos de veículos são permitidos sempre em um dos lados das ruas e em alguns casos, há 
da Rua Uruguai e na extensão da Praça 

uxo baixo de veículos, entre a Rua 
raça Comandante Xavier de Brito, o estacionamento é permitido nos 

As vias internas no interior do condomínio possuem mão dupla para o fluxo de veículos. Existem calçadas 
para os pedestres, mas estes, constantemente andam pelo eixo das vias uma vez que os carros só entram 

igurando movimento intenso. As vagas são distribuídas ao longo das 
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Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

Usos e apropriações 

O mapeamento de usos e apropriações
trecho analisado com variações entre residências uni e multifamiliares em casas ou edifícios de 
apartamentos. 

Comércios e serviços locais estão pr
algumas construções institucionais como a sede da concessionária 
Doutor Otávio Kelly, um prédio desativado que 
General Espírito Santo Cardoso e a 19

A praça se destaca no recorte tomando como á
Otávio Kelly e Oliveira da Silva. 

Figura 7: Mapa de Fluxos e circulações              
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

s e apropriações (Figura 8) confirma o caráter predominantemente residencial do 
trecho analisado com variações entre residências uni e multifamiliares em casas ou edifícios de 

Comércios e serviços locais estão presentes, principalmente nas imediações da R
algumas construções institucionais como a sede da concessionária de fornecimento de energia, na R
Doutor Otávio Kelly, um prédio desativado que sugere ter abrigado uma escola, na esquina desta ru
General Espírito Santo Cardoso e a 19a Delegacia de Polícia Militar, também nesta rua.

A praça se destaca no recorte tomando como área todo o quarteirão entre as Ruas Pinto G

 

 

(Figura 8) confirma o caráter predominantemente residencial do 
trecho analisado com variações entre residências uni e multifamiliares em casas ou edifícios de 

incipalmente nas imediações da Rua Uruguai, além de 
de fornecimento de energia, na Rua 

uma escola, na esquina desta rua com a 
Delegacia de Polícia Militar, também nesta rua. 

uas Pinto Guedes, Doutor 
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Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

Arborização 

Olgyay (2015) considera que as árvores, além de satisfazerem as necessidades instintivas de proteção, 
contribuem para a melhoria do ambiente fís
proporcionar certa proteção acústica, quando plantadas densamente.

O maior benefício das árvores seria o seu efeito térmico. No verão, as superfícies das folhas absorvem a 
radiação e seu processo de evapor
produzem sombras generosas nas estações adequadas.

As árvores, isoladas ou em grupos, atenuam grande parte da radiação incidente, impedindo que sua 
totalidade atinja o solo ou as construçõe
por meio do sombreamento e da evapotranspiração. O sombreamento atenua a radiação solar incidente e, 
consequentemente, o aquecimento das superfícies, reduzindo a temperatura superficial destas,
emissão de radiação de onda longa para o meio. Através da evapotranspiração, ocorre o resfriamento das 
folhas e do ar adjacente, devido à retirada de calor latente. 

Figura 8: Mapa de Usos e Apropriações           
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

Olgyay (2015) considera que as árvores, além de satisfazerem as necessidades instintivas de proteção, 
contribuem para a melhoria do ambiente físico imediato. Além do efeito estético, podem ainda 
proporcionar certa proteção acústica, quando plantadas densamente. 

O maior benefício das árvores seria o seu efeito térmico. No verão, as superfícies das folhas absorvem a 
radiação e seu processo de evaporação pode esfriar a temperatura do ar e, acima de tudo, as árvores 
produzem sombras generosas nas estações adequadas. 

As árvores, isoladas ou em grupos, atenuam grande parte da radiação incidente, impedindo que sua 
totalidade atinja o solo ou as construções. A vegetação propicia resfriamento passivo em uma edificação 
por meio do sombreamento e da evapotranspiração. O sombreamento atenua a radiação solar incidente e, 
consequentemente, o aquecimento das superfícies, reduzindo a temperatura superficial destas,
emissão de radiação de onda longa para o meio. Através da evapotranspiração, ocorre o resfriamento das 
folhas e do ar adjacente, devido à retirada de calor latente.  

 

 

Olgyay (2015) considera que as árvores, além de satisfazerem as necessidades instintivas de proteção, 
ico imediato. Além do efeito estético, podem ainda 

O maior benefício das árvores seria o seu efeito térmico. No verão, as superfícies das folhas absorvem a 
ação pode esfriar a temperatura do ar e, acima de tudo, as árvores 

As árvores, isoladas ou em grupos, atenuam grande parte da radiação incidente, impedindo que sua 
s. A vegetação propicia resfriamento passivo em uma edificação 

por meio do sombreamento e da evapotranspiração. O sombreamento atenua a radiação solar incidente e, 
consequentemente, o aquecimento das superfícies, reduzindo a temperatura superficial destas, portanto, a 
emissão de radiação de onda longa para o meio. Através da evapotranspiração, ocorre o resfriamento das 
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Em relação à radiação solar, a vegetação tem um comportamento seletivo para c
comprimentos de onda, pois absorve cerca de 90% da radiação visível e 60% da infravermelha. A radiação 
absorvida é utilizada para as funções vitais da vegetação. Uma pequena quantidade da radiação é 
transmitida através das folhas e o resta
atenuação da radiação de onda curta, evitando os efeitos de ofuscamento e reverberações em virtude do 
contraste sombra/sol. Em relação à radiação de onda longa, há uma redução no aquecimento das 
superfícies e, consequentemente, do calor emitido por estas. Grande parte da energia solar absorvida se 
converte em calor latente pela evapotranspiração da água de suas folhas. Assim, a evapotranspiração 
resfria não só a planta como o ar em sua volta.

As árvores estão presentes em todos o percurso do condomínio até a praça. Ora mais adensadas, ora mais 
espaçadas. A maioria são espécies antigas que estão plantadas há anos (Figura 9).

Fonte: Elaborado pela autora no 

Em relação à radiação solar, a vegetação tem um comportamento seletivo para c
comprimentos de onda, pois absorve cerca de 90% da radiação visível e 60% da infravermelha. A radiação 
absorvida é utilizada para as funções vitais da vegetação. Uma pequena quantidade da radiação é 
transmitida através das folhas e o restante se reflete. Assim, por meio da arborização, tem
atenuação da radiação de onda curta, evitando os efeitos de ofuscamento e reverberações em virtude do 
contraste sombra/sol. Em relação à radiação de onda longa, há uma redução no aquecimento das 

perfícies e, consequentemente, do calor emitido por estas. Grande parte da energia solar absorvida se 
converte em calor latente pela evapotranspiração da água de suas folhas. Assim, a evapotranspiração 
resfria não só a planta como o ar em sua volta. 

ores estão presentes em todos o percurso do condomínio até a praça. Ora mais adensadas, ora mais 
espaçadas. A maioria são espécies antigas que estão plantadas há anos (Figura 9). 

Figura 9: Mapa de Arborização              
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

 

 

Em relação à radiação solar, a vegetação tem um comportamento seletivo para com os diferentes 
comprimentos de onda, pois absorve cerca de 90% da radiação visível e 60% da infravermelha. A radiação 
absorvida é utilizada para as funções vitais da vegetação. Uma pequena quantidade da radiação é 

nte se reflete. Assim, por meio da arborização, tem-se uma 
atenuação da radiação de onda curta, evitando os efeitos de ofuscamento e reverberações em virtude do 
contraste sombra/sol. Em relação à radiação de onda longa, há uma redução no aquecimento das 

perfícies e, consequentemente, do calor emitido por estas. Grande parte da energia solar absorvida se 
converte em calor latente pela evapotranspiração da água de suas folhas. Assim, a evapotranspiração 

ores estão presentes em todos o percurso do condomínio até a praça. Ora mais adensadas, ora mais 
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No interior do condomínio, as árvores não aparecem com tanta frequência. Estão bem espaçadas e isoladas 
entre os blocos ou plantadas em espaços residuais de estar e permanência.

No levantamento, foram classificadas e
possuem altura superior a 6 m e as menores altura inferior a 6 m.

As árvores em conjunto com as edificações propiciam sombras que atenuam a temperatura dos espaços 
livres a partir de suas implantações em relação do Norte.

Cortes 

Os cortes auxiliam na análise do conforto térmico gerado através da análise do sombreamento das árvores 
e das edificações a partir da avaliação da orientação e dos espaçamentos entre as implantações em relação 
às alturas. 

A primeira escala de avaliação é a do condomínio (Figura 10). Foram elaborados dois cortes esquemáticos. 
Um deles corta o terreno longitudinalmente, passando pela via interna principal e o outro, no eixo 
perpendicular revelando os afastamentos que se repe
possível notar que a via interna proporciona maior afastamento entre os blocos implantados ao longo da 
mesma, bem como a ausência de árvores.

 

Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

As demais escalas são as das vias do percurso entre o condomínio e a praça (Figura 11). Os cortes mostram 
as relações de altura das edificações ao longo dos do
geram sombreamentos variados na
trecho de corte as edificações não são tão altas, 5 pavimentos do lado esquerdo e 2 pavimentos no lado

No interior do condomínio, as árvores não aparecem com tanta frequência. Estão bem espaçadas e isoladas 
entre os blocos ou plantadas em espaços residuais de estar e permanência. 

No levantamento, foram classificadas em função da altura total aproximada de suas copas. As maiores 
possuem altura superior a 6 m e as menores altura inferior a 6 m. 

As árvores em conjunto com as edificações propiciam sombras que atenuam a temperatura dos espaços 
tações em relação do Norte. 

Os cortes auxiliam na análise do conforto térmico gerado através da análise do sombreamento das árvores 
e das edificações a partir da avaliação da orientação e dos espaçamentos entre as implantações em relação 

A primeira escala de avaliação é a do condomínio (Figura 10). Foram elaborados dois cortes esquemáticos. 
Um deles corta o terreno longitudinalmente, passando pela via interna principal e o outro, no eixo 
perpendicular revelando os afastamentos que se repetem de forma padronizada no interior do conjunto. É 
possível notar que a via interna proporciona maior afastamento entre os blocos implantados ao longo da 
mesma, bem como a ausência de árvores. 

Figura 10: Cortes esquemáticos do condomínio              
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

As demais escalas são as das vias do percurso entre o condomínio e a praça (Figura 11). Os cortes mostram 
as relações de altura das edificações ao longo dos dois lados das ruas que, em conjunto com as árvores, 
geram sombreamentos variados nas calçadas  ao longo do dia. A Rua Uruguai é claramente mais larga e no 
trecho de corte as edificações não são tão altas, 5 pavimentos do lado esquerdo e 2 pavimentos no lado

 

No interior do condomínio, as árvores não aparecem com tanta frequência. Estão bem espaçadas e isoladas 

m função da altura total aproximada de suas copas. As maiores 

As árvores em conjunto com as edificações propiciam sombras que atenuam a temperatura dos espaços 

Os cortes auxiliam na análise do conforto térmico gerado através da análise do sombreamento das árvores 
e das edificações a partir da avaliação da orientação e dos espaçamentos entre as implantações em relação 

A primeira escala de avaliação é a do condomínio (Figura 10). Foram elaborados dois cortes esquemáticos. 
Um deles corta o terreno longitudinalmente, passando pela via interna principal e o outro, no eixo 

tem de forma padronizada no interior do conjunto. É 
possível notar que a via interna proporciona maior afastamento entre os blocos implantados ao longo da 

 

As demais escalas são as das vias do percurso entre o condomínio e a praça (Figura 11). Os cortes mostram 
is lados das ruas que, em conjunto com as árvores, 

ua Uruguai é claramente mais larga e no 
trecho de corte as edificações não são tão altas, 5 pavimentos do lado esquerdo e 2 pavimentos no lado 
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direito. A Rua General Espírito Santo Cardoso tem uma edificação de 8 pavimentos no lado direito e uma de 
4 andares no lado esquerdo. Na Rua Doutor Otávio Kelly há um edifício residencial de 16 pavimentos ao 
lado direito e uma casa de dois pavimentos no lado esque

Essas diferentes tipologias interferem no sombreamen
Kelly, por exemplo, apresenta trechos mais escuros em função dos prédios mais altos, o que em algumas 
ocasiões pode trazer insegurança aos mor

Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

Análise de cores 

Segundo Corbella e Corner (2011), o conforto lumínico está relacionado ao bom nív
necessário para a  realização de determinada tarefa. Esses níveis variam de acordo com diferentes idades e 
normalmente são determinados por normas. É muito importante que a iluminação se distribua de forma 
uniforme para que não haja ofuscamento, nem contrastes que levem ao cansaço e ao desconforto visual.

O tipo de céu, o clima local, o potencial da luz natural, o tipo de incidência solar (direta, difusa ou refletida) 
e as cores das superfícies são elementos que influenciam na percepção da 

Neste trabalho, a abordagem do conforto lumínico está baseada na avaliação da iluminação natural por 
meio da identificação das cores nas paisagens que acabam se tornando elementos de estruturação da 
imagem através de uma apreensão sensorial da 

Para tanto, foram realizados registros fotográficos nas diferentes escalas de estudo, os quais foram 
submetidos à definição da paleta de cores com o apoio do aplicativo 

ua General Espírito Santo Cardoso tem uma edificação de 8 pavimentos no lado direito e uma de 
ua Doutor Otávio Kelly há um edifício residencial de 16 pavimentos ao 

lado direito e uma casa de dois pavimentos no lado esquerdo do corte. 

Essas diferentes tipologias interferem no sombreamento e na iluminação das vias. A R
por exemplo, apresenta trechos mais escuros em função dos prédios mais altos, o que em algumas 

ocasiões pode trazer insegurança aos moradores. 

Figura 11: Cortes esquemáticos da rua             
Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

Segundo Corbella e Corner (2011), o conforto lumínico está relacionado ao bom nív
necessário para a  realização de determinada tarefa. Esses níveis variam de acordo com diferentes idades e 
normalmente são determinados por normas. É muito importante que a iluminação se distribua de forma 

mento, nem contrastes que levem ao cansaço e ao desconforto visual.

O tipo de céu, o clima local, o potencial da luz natural, o tipo de incidência solar (direta, difusa ou refletida) 
e as cores das superfícies são elementos que influenciam na percepção da iluminação.

Neste trabalho, a abordagem do conforto lumínico está baseada na avaliação da iluminação natural por 
meio da identificação das cores nas paisagens que acabam se tornando elementos de estruturação da 
imagem através de uma apreensão sensorial da visão. 

Para tanto, foram realizados registros fotográficos nas diferentes escalas de estudo, os quais foram 
submetidos à definição da paleta de cores com o apoio do aplicativo Real Colors (Figuras 12 a 15).

 

ua General Espírito Santo Cardoso tem uma edificação de 8 pavimentos no lado direito e uma de 
ua Doutor Otávio Kelly há um edifício residencial de 16 pavimentos ao 

to e na iluminação das vias. A Rua Doutor Otávio 
por exemplo, apresenta trechos mais escuros em função dos prédios mais altos, o que em algumas 

 

Segundo Corbella e Corner (2011), o conforto lumínico está relacionado ao bom nível de iluminação 
necessário para a  realização de determinada tarefa. Esses níveis variam de acordo com diferentes idades e 
normalmente são determinados por normas. É muito importante que a iluminação se distribua de forma 

mento, nem contrastes que levem ao cansaço e ao desconforto visual. 

O tipo de céu, o clima local, o potencial da luz natural, o tipo de incidência solar (direta, difusa ou refletida) 
iluminação. 

Neste trabalho, a abordagem do conforto lumínico está baseada na avaliação da iluminação natural por 
meio da identificação das cores nas paisagens que acabam se tornando elementos de estruturação da 

Para tanto, foram realizados registros fotográficos nas diferentes escalas de estudo, os quais foram 
(Figuras 12 a 15). 
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Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo 

Figura 13: Avaliação Fotográfica Rua Uruguai e Rua General Espírito Santo Cardoso            
Fonte: Elaborado pela a

Figura 12: Avaliação Fotográfica do Condomínio             
Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo Real Colors, 2017. 

Figura 13: Avaliação Fotográfica Rua Uruguai e Rua General Espírito Santo Cardoso            
Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo Real Colors, 2017. 

 

 

 
Figura 13: Avaliação Fotográfica Rua Uruguai e Rua General Espírito Santo Cardoso             
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Figura 14: Avaliação Fotográfica Rua 

Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo 

Figura 15: Avaliação Fotográfica Praça Comandante 
Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo 

É possível perceber que a cor verde aparece em todas as paletas, constatando sempre a presença da 
vegetação independente do seu porte, volume ou espaçamento. 
específicos e próprios, diferentes de um dia nublado. O horário de captura da imagem também gera 
variações, pois as sombras e os locais que recebem a incidência solar direta variam ao longo do dia. Todas 
as fotos foram tiradas pela manhã em um dia ensolarado

Figura 14: Avaliação Fotográfica Rua Doutor Otávio Kelly 
Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo Real Colors, 2017. 

 
Figura 15: Avaliação Fotográfica Praça Comandante Xavier de Brito             

Fonte: Elaborado pela autora através do aplicativo Real Colors, 2017. 

É possível perceber que a cor verde aparece em todas as paletas, constatando sempre a presença da 
vegetação independente do seu porte, volume ou espaçamento. O dia ensolarado também gera resultados 
específicos e próprios, diferentes de um dia nublado. O horário de captura da imagem também gera 
variações, pois as sombras e os locais que recebem a incidência solar direta variam ao longo do dia. Todas 

em um dia ensolarado. 

 

 

 

É possível perceber que a cor verde aparece em todas as paletas, constatando sempre a presença da 
O dia ensolarado também gera resultados 

específicos e próprios, diferentes de um dia nublado. O horário de captura da imagem também gera 
variações, pois as sombras e os locais que recebem a incidência solar direta variam ao longo do dia. Todas 
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Análise de sons 

Souza, Almeida e Bragança (2013) afirmam que atualmente a preocupação acústica considera o controle do 
ruído e a preservação da qualidade ambiental, uma vez que as fontes de ruídos (fixas e móveis) são cada 
vez maiores e podem trazer efeitos nocivos e psicológicos à saúde.

O som é a vibração ou perturbação das moléculas de um meio elástico capaz de sensibilizar o sistema 
auditivo que por sua vez, monitora o ambiente informando sobre o que ocorre fora do campo de visão.
sensação auditiva é subjetiva e podem ser impressões associadas à memória, cultura, expectativas e estado 
de espírito. Universalmente a preferência se dá para os sons naturais e humanos, já os sons de tráfego e de 
construção são os mais desagradáveis.

Os elementos básicos que integram os espaços externos são: fonte, meio e receptor. Para que a fonte 
alcance o receptor o meio deve favorecer a propagação no sentido da fonte e o paisagismo pode modelar 
micro espaços sonoros. Os ruídos externos têm o ar livr
influências das características climáticas como o vento e a temperatura. Quando a direção do vento é igual 
ao sentido da fonte, há um incremento da área de alcance e da intensidade no receptor.

Edificações implantadas continuamente propiciam desenvolvimento de inúmeras reflexões dos ruídos 
gerados nesse corredor. Fachadas descontinuadas minimizam a concentração de raios refletidos. Em 
relação aos recuos e hierarquização das vias, ruas mais estreitas inibem maior
como corredores arbóreos ou construídos. Solos revestidos com grama ou elementos vegetais tendem a 
atenuar o som refletido. 

Muros, paredes, taludes ou qualquer elemento topográfico que seja capaz de reduzir a intensidade do 
ruído externo que chega ao ouvinte pode ser considerado uma barreira acústica. Sua eficiência é 
determinada pela forma como os raios emitidos pela fonte são refletidos, pela propriedade absorvente dos 
materiais, pela frequência dos sons (alta frequência que t
fonte e ao receptor, pela sua altura, massa, estanqueidade, aspectos subjetivos (não visualizar a fonte) e 
pelo movimento do ar. 

Neste trabalho, a avaliação acústica foi realizada 
registro de paisagens sonoras durante um percurso pré
recorte em questão. Os sons percebidos foram registrados através de mapeamento e classificados de 
acordo com o tipo da fonte sonora -

O local de início do percurso é um dos menos ruidosos da praça, pois fica próximo à ruas d
de veículos. A Rua Uruguai é a que apresenta a maior intensidade sonora
General Espírito Santo Cardoso apresenta intensidade média, com pontos d
Rua Uruguai. O maior adensamento de árvores em suas calçadas e o 
Doutor Otávio Kelly a menos ruidosa das três. 

Já no interior do condomínio, a intensidade sonora é baixa, apresentando pontos de maior intensidade 
próximo ao acesso principal na Rua Uruguai e também, porém com menor força, pró
secundário pela Rua General Espírito Santo Cardoso.

Souza, Almeida e Bragança (2013) afirmam que atualmente a preocupação acústica considera o controle do 
ruído e a preservação da qualidade ambiental, uma vez que as fontes de ruídos (fixas e móveis) são cada 

s e podem trazer efeitos nocivos e psicológicos à saúde. 

O som é a vibração ou perturbação das moléculas de um meio elástico capaz de sensibilizar o sistema 
auditivo que por sua vez, monitora o ambiente informando sobre o que ocorre fora do campo de visão.
sensação auditiva é subjetiva e podem ser impressões associadas à memória, cultura, expectativas e estado 
de espírito. Universalmente a preferência se dá para os sons naturais e humanos, já os sons de tráfego e de 
construção são os mais desagradáveis. 

s elementos básicos que integram os espaços externos são: fonte, meio e receptor. Para que a fonte 
alcance o receptor o meio deve favorecer a propagação no sentido da fonte e o paisagismo pode modelar 
micro espaços sonoros. Os ruídos externos têm o ar livre como meio de propagação e estão sujeitos às 
influências das características climáticas como o vento e a temperatura. Quando a direção do vento é igual 
ao sentido da fonte, há um incremento da área de alcance e da intensidade no receptor.

antadas continuamente propiciam desenvolvimento de inúmeras reflexões dos ruídos 
gerados nesse corredor. Fachadas descontinuadas minimizam a concentração de raios refletidos. Em 
relação aos recuos e hierarquização das vias, ruas mais estreitas inibem maiores fluxos e velocidades, bem 
como corredores arbóreos ou construídos. Solos revestidos com grama ou elementos vegetais tendem a 

Muros, paredes, taludes ou qualquer elemento topográfico que seja capaz de reduzir a intensidade do 
do externo que chega ao ouvinte pode ser considerado uma barreira acústica. Sua eficiência é 

determinada pela forma como os raios emitidos pela fonte são refletidos, pela propriedade absorvente dos 
materiais, pela frequência dos sons (alta frequência que tendem a refletir), pela proximidade em relação a 
fonte e ao receptor, pela sua altura, massa, estanqueidade, aspectos subjetivos (não visualizar a fonte) e 

Neste trabalho, a avaliação acústica foi realizada em um dia de semana no horário da manhã 
agens sonoras durante um percurso pré-estabelecido nas três escalas de paisagem do 

recorte em questão. Os sons percebidos foram registrados através de mapeamento e classificados de 
- natureza, humana e tecnológica e intensidade (Figura 16).

O local de início do percurso é um dos menos ruidosos da praça, pois fica próximo à ruas d
ua Uruguai é a que apresenta a maior intensidade sonora com os três tipos de fonte. A R

rdoso apresenta intensidade média, com pontos de maior intensidade próximos à 
ua Uruguai. O maior adensamento de árvores em suas calçadas e o menor fluxo de veículos faz da R

Doutor Otávio Kelly a menos ruidosa das três.  

intensidade sonora é baixa, apresentando pontos de maior intensidade 
ua Uruguai e também, porém com menor força, pró

ua General Espírito Santo Cardoso. 

 

Souza, Almeida e Bragança (2013) afirmam que atualmente a preocupação acústica considera o controle do 
ruído e a preservação da qualidade ambiental, uma vez que as fontes de ruídos (fixas e móveis) são cada 

O som é a vibração ou perturbação das moléculas de um meio elástico capaz de sensibilizar o sistema 
auditivo que por sua vez, monitora o ambiente informando sobre o que ocorre fora do campo de visão. A 
sensação auditiva é subjetiva e podem ser impressões associadas à memória, cultura, expectativas e estado 
de espírito. Universalmente a preferência se dá para os sons naturais e humanos, já os sons de tráfego e de 

s elementos básicos que integram os espaços externos são: fonte, meio e receptor. Para que a fonte 
alcance o receptor o meio deve favorecer a propagação no sentido da fonte e o paisagismo pode modelar 

e como meio de propagação e estão sujeitos às 
influências das características climáticas como o vento e a temperatura. Quando a direção do vento é igual 
ao sentido da fonte, há um incremento da área de alcance e da intensidade no receptor. 

antadas continuamente propiciam desenvolvimento de inúmeras reflexões dos ruídos 
gerados nesse corredor. Fachadas descontinuadas minimizam a concentração de raios refletidos. Em 

es fluxos e velocidades, bem 
como corredores arbóreos ou construídos. Solos revestidos com grama ou elementos vegetais tendem a 

Muros, paredes, taludes ou qualquer elemento topográfico que seja capaz de reduzir a intensidade do 
do externo que chega ao ouvinte pode ser considerado uma barreira acústica. Sua eficiência é 

determinada pela forma como os raios emitidos pela fonte são refletidos, pela propriedade absorvente dos 
endem a refletir), pela proximidade em relação a 

fonte e ao receptor, pela sua altura, massa, estanqueidade, aspectos subjetivos (não visualizar a fonte) e 

em um dia de semana no horário da manhã através do 
estabelecido nas três escalas de paisagem do 

recorte em questão. Os sons percebidos foram registrados através de mapeamento e classificados de 
idade (Figura 16). 

O local de início do percurso é um dos menos ruidosos da praça, pois fica próximo à ruas de menor tráfego 
com os três tipos de fonte. A Rua 

e maior intensidade próximos à 
menor fluxo de veículos faz da Rua 

intensidade sonora é baixa, apresentando pontos de maior intensidade 
ua Uruguai e também, porém com menor força, próximo ao acesso 
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Fonte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017.

 

CONCLUSÕES 

A partir da avaliação qualitativa do conforto ambiental a partir da análise da qualidade ambiental e 
paisagística do sistema de espaços livres, sejam privados ou públ
métodos aplicados foram identificadas algumas particularidades. 

Os espaços livres privados do condomínio são formados basicamente pelos afastamentos mínimos entre 
edificações e limites do lote e pelo traçado das vi
possibilita o sombreamento dessas áreas pelos próprios prédios durante a maior parte do dia. As árvores 
estão localizadas sempre muito próximas aos edifícios, nos espaços residuais e sem qualquer cr
implantação, o que faz com que seus sombreamentos sejam praticamente anulados pelas sombras geradas 
pelas edificações. As duas vias internas dão origem aos espaços livres mais amplos e não 

Figura 16: Mapa de Sons             
nte: Elaborado pela autora no Autocad sobre base Google Earth, 2017. 

do conforto ambiental a partir da análise da qualidade ambiental e 
sistema de espaços livres, sejam privados ou públicos, das áreas selecionadas através dos 

métodos aplicados foram identificadas algumas particularidades.  

Os espaços livres privados do condomínio são formados basicamente pelos afastamentos mínimos entre 
edificações e limites do lote e pelo traçado das vias internas. O sentido de implantação em relação ao Norte 
possibilita o sombreamento dessas áreas pelos próprios prédios durante a maior parte do dia. As árvores 
estão localizadas sempre muito próximas aos edifícios, nos espaços residuais e sem qualquer cr
implantação, o que faz com que seus sombreamentos sejam praticamente anulados pelas sombras geradas 
pelas edificações. As duas vias internas dão origem aos espaços livres mais amplos e não 

 

 

do conforto ambiental a partir da análise da qualidade ambiental e 
icos, das áreas selecionadas através dos 

Os espaços livres privados do condomínio são formados basicamente pelos afastamentos mínimos entre 
as internas. O sentido de implantação em relação ao Norte 

possibilita o sombreamento dessas áreas pelos próprios prédios durante a maior parte do dia. As árvores 
estão localizadas sempre muito próximas aos edifícios, nos espaços residuais e sem qualquer critério de 
implantação, o que faz com que seus sombreamentos sejam praticamente anulados pelas sombras geradas 
pelas edificações. As duas vias internas dão origem aos espaços livres mais amplos e não foram projetadas 
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árvores ao longo das mesmas proporcionando sombra aos pedestres e também aos veículos estacionados. 
O parquinho possui árvores que contribuem para o conforto térmico no local. Já a quadra, é descoberta e 
não possui árvores, mas em função da sua posição de implantação em relação ao 
além do fato de estar localizada em nível mais baixo, fica sombreada a maior parte do dia. Algumas áreas 
entre os blocos são dotadas de mobiliário como bancos e mesas que possibilitam a permanência dos 
moradores. Nesses espaços tem sempre uma ou mais árvores que embora não sejam fundamentais para 
garantir o sombreamento, garantem um ambiente mais aconchegante e natural. O fluxo de ar é bom nas 
vias internas, porém entre os prédios, a ventilação fica prejudicada pelos confinamentos ge
afastamentos. 

A ausência de vegetação ao longo das vias internas faz com que a incidência solar direta cause 
ofuscamentos que geram desconfortos lumínicos.

O condomínio é relativamente silencioso, com regiões mais ruidosas próximas aos acessos.

A Rua Uruguai possui pouca arborização no trecho em questão. Em função da sua direção de implantação, 
recebe a incidência solar direta em boa parte do dia, p
térmicos nesse trecho de passagem. Essa forte incidê
desconforto visual. É uma via com alto tráfego de veículos apresentando forte intensidade sonora de todos 
os tipos de classe de ruídos.  

A Rua General Espírito Santo Cardoso possui fluxo viário menos intenso
nesse trecho do percurso. Além disso é uma rua mais estreita e arborizada, fazendo com que os carros 
tendam a reduzir a velocidade causando menos ruídos. As árvores contribuem para um ar mais fresco na 
medida que impedem a incidência 
ofuscamentos e grandes contrastes.

A Rua Doutor Otávio Kelly é a menos movimentada de todas as avaliadas. O fluxo de veículos é baixo e a 
intensidade sonora é fraca. Possui muitas árvores
visual. Possui edificações de gabaritos e recuos variados revelando 
longo do trajeto. 

A chegada à praça se dá em um ponto bem arborizado e na confluência de duas vias de baixo tráfego 
veículos revelando um espaço agradável e confortável aos usuários.

De uma forma geral, o conforto ambiental é favorável no trecho analisado com algumas pequenas ressalvas 
em locais específicos. 

Desse modo, fica evidenciada a importância de uma análise c
ambientes e paisagens de um sistema
eficiência de um projeto conectado e ambientalmente confortável aos usos aos quais se destinam.

 

 

s proporcionando sombra aos pedestres e também aos veículos estacionados. 
O parquinho possui árvores que contribuem para o conforto térmico no local. Já a quadra, é descoberta e 
não possui árvores, mas em função da sua posição de implantação em relação ao 
além do fato de estar localizada em nível mais baixo, fica sombreada a maior parte do dia. Algumas áreas 
entre os blocos são dotadas de mobiliário como bancos e mesas que possibilitam a permanência dos 

sempre uma ou mais árvores que embora não sejam fundamentais para 
garantir o sombreamento, garantem um ambiente mais aconchegante e natural. O fluxo de ar é bom nas 
vias internas, porém entre os prédios, a ventilação fica prejudicada pelos confinamentos ge

A ausência de vegetação ao longo das vias internas faz com que a incidência solar direta cause 
ofuscamentos que geram desconfortos lumínicos. 

O condomínio é relativamente silencioso, com regiões mais ruidosas próximas aos acessos.

ua Uruguai possui pouca arborização no trecho em questão. Em função da sua direção de implantação, 
recebe a incidência solar direta em boa parte do dia, principalmente à tarde, causando 
térmicos nesse trecho de passagem. Essa forte incidência também causará ofuscamentos que geram 
desconforto visual. É uma via com alto tráfego de veículos apresentando forte intensidade sonora de todos 

ardoso possui fluxo viário menos intenso e por isso, a 
nesse trecho do percurso. Além disso é uma rua mais estreita e arborizada, fazendo com que os carros 
tendam a reduzir a velocidade causando menos ruídos. As árvores contribuem para um ar mais fresco na 

 solar nas calçadas e colaboram para um melhor conforto lumínico sem 
ofuscamentos e grandes contrastes. 

ua Doutor Otávio Kelly é a menos movimentada de todas as avaliadas. O fluxo de veículos é baixo e a 
intensidade sonora é fraca. Possui muitas árvores que contribuem para o sombreamento e 
visual. Possui edificações de gabaritos e recuos variados revelando visadas e espaços 

A chegada à praça se dá em um ponto bem arborizado e na confluência de duas vias de baixo tráfego 
veículos revelando um espaço agradável e confortável aos usuários. 

De uma forma geral, o conforto ambiental é favorável no trecho analisado com algumas pequenas ressalvas 

Desse modo, fica evidenciada a importância de uma análise conjunta das particularidades 
sistema de espaços livres no planejamento urbano para 

eficiência de um projeto conectado e ambientalmente confortável aos usos aos quais se destinam.

 

s proporcionando sombra aos pedestres e também aos veículos estacionados. 
O parquinho possui árvores que contribuem para o conforto térmico no local. Já a quadra, é descoberta e 
não possui árvores, mas em função da sua posição de implantação em relação ao Norte e às edificações, 
além do fato de estar localizada em nível mais baixo, fica sombreada a maior parte do dia. Algumas áreas 
entre os blocos são dotadas de mobiliário como bancos e mesas que possibilitam a permanência dos 

sempre uma ou mais árvores que embora não sejam fundamentais para 
garantir o sombreamento, garantem um ambiente mais aconchegante e natural. O fluxo de ar é bom nas 
vias internas, porém entre os prédios, a ventilação fica prejudicada pelos confinamentos gerados pelos 

A ausência de vegetação ao longo das vias internas faz com que a incidência solar direta cause 

O condomínio é relativamente silencioso, com regiões mais ruidosas próximas aos acessos. 

ua Uruguai possui pouca arborização no trecho em questão. Em função da sua direção de implantação, 
rincipalmente à tarde, causando desconfortos 

ncia também causará ofuscamentos que geram 
desconforto visual. É uma via com alto tráfego de veículos apresentando forte intensidade sonora de todos 

a intensidade sonora cai 
nesse trecho do percurso. Além disso é uma rua mais estreita e arborizada, fazendo com que os carros 
tendam a reduzir a velocidade causando menos ruídos. As árvores contribuem para um ar mais fresco na 

solar nas calçadas e colaboram para um melhor conforto lumínico sem 

ua Doutor Otávio Kelly é a menos movimentada de todas as avaliadas. O fluxo de veículos é baixo e a 
que contribuem para o sombreamento e o conforto 

espaços diferenciados ao 

A chegada à praça se dá em um ponto bem arborizado e na confluência de duas vias de baixo tráfego de 

De uma forma geral, o conforto ambiental é favorável no trecho analisado com algumas pequenas ressalvas 

das particularidades dos diferentes 
no planejamento urbano para a garantia da 

eficiência de um projeto conectado e ambientalmente confortável aos usos aos quais se destinam. 
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 ANÁLISE DAS DIMENSÕES AMBIENTAL E URBANA DA 

SUSTENTABILIDADE NO CONJUNTO SANTO AMARO V 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL AND URBAN DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY IN THE SANTO 

AMARO V HOUSING 

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES AMBIENTAL Y URBANA DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL CONJUNTO 

SANTO AMARO V 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo analisa o projeto do conjunto Santo Amaro V, uma intervenção para a urbanização de assentamento precário 
implementada em microbacia ambientalmente vulnerável do município de São Paulo, com ênfase nas dimensões da 
sustentabilidade ambiental e urbana. Para tanto, apresenta o contexto político-institucional em que se inseriu essa 
intervenção, descreve as soluções de projeto desenvolvidas pelo escritório contratado pela prefeitura, 
VIGLIECCA&ASSOCIADOS, e especifica elementos a serem considerados no âmbito da sustentabilidade urbana e da 
ambiental, tomando-os como base para a análise da intervenção. Busca-se averiguar, a partir do estudo desse caso, se 
as intervenções para urbanização de assentamentos precários em microbacias ambientalmente vulneráveis consideram 
todas as dimensões que envolvem a sustentabilidade ambiental e urbana, como parte de uma visão sistêmica. A 
constatação a que se chega é que, nessa intervenção específica, a dimensão urbana foi mais explorada em detrimento 
das questões ambientais. 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; dimensão ambiental; dimensão urbana; assentamentos precários; mananciais. 

ABSTRACT: 
This paper analyzes the project Santo Amaro V Housing, an intervention for the urbanization of precarious settlements 
implemented in an environmentally vulnerable micro basin of the city of São Paulo, with emphasis on the environmental 
and urban sustainability dimensions. In order to do so, it presents the political-institutional context in which this 
intervention was inserted, describes the design solutions developed by the office hired by the city council, VIGLIECCA & 
ASSOCIADOS, and specifies elements to be considered in the ambit of urban and environmental sustainability, taking 
them as basis for the analysis of the intervention. The goal is to check, from the study of this case, if the interventions 
for urbanization of precarious settlements in environmentally vulnerable micro-areas consider all the dimensions that 
involve environmental and urban sustainability, as part of a systemic approach. The conclusion reached is that, in this 
specific intervention, the urban dimension was more exploited to the detriment of environmental issues. 
KEYWORDS: sustainability; environmental dimension; urban dimension; precarious settlements; water sources.   

RESUMEN: 
Este artículo analiza el proyecto habitacional Santo Amaro V, una intervención para la urbanización de asentamiento 
precario implementada en microbacia ambientalmente vulnerable de la ciudad de São Paulo, con énfasis en las 
dimensiones de la sustentabilidad ambiental y urbana. Para eso, presenta el contexto político-institucional en que se 
insertó esa intervención, describe las soluciones de proyecto desarrolladas por la oficina contratada por la 
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municipalidad, VIGLIECCA & ASSOCIADOS, y especifica elementos a ser considerados en el ámbito de la sustentabilidad 
urbana y de la ambiental, tomando como base para el análisis de la intervención. Se busca averiguar, a partir del estudio 
de ese caso, si las intervenciones para urbanización de asentamientos precarios en microcuencas ambientalmente 
vulnerables consideran todas las dimensiones que envuelven la sustentabilidad ambiental y urbana, como parte de una 
visión sistémica. La constatación a la que se llega es que, en esa intervención específica, la dimensión urbana fue más 
explotada en detrimento de las cuestiones ambientales. 
PALABRAS-CLAVE: sostenibilidad; dimensión medioambiental; dimensión urbana; asentamientos precarios; fuentes de 
agua. 
 

  

7175



 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (PNUD-UN, 2015),  estão entre os 
grandes desafios a serem enfrentados pelas sociedades contemporâneas a necessidade de tornar as cidades 
e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, tal qual exposto no objetivo 
11 da Agenda 2030. Jared Diamond, em seu livro O Colapso (2005) também trata da urgência de rever a 
forma de adensamento das cidades ao expor em sua obra oito fatores que levaram as civilizações do passado 
a danificarem a si mesmas, dentre eles a má gestão das águas e o agravamento do impacto ambiental devido 
ao crescimento demográfico. Segundo o autor, caso essa revisão não ocorra devidamente, as cidades podem 
vir a sofrer o que chama de suicídio ecológico não intencional, ou ecocídio (DIAMOND, 2005). 

Este artigo1, que é produto da disciplina de Política e Gestão Ambiental do Programa de Pós-graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem como foco um projeto 
de urbanização de assentamentos precários. Tais projetos devem considerar tantos os atributos ambientais, 
de forma a preservá-los, quanto às preexistências sociais e urbanas. Se por um lado tais projetos apresentam 
uma forte necessidade de atender demandas habitacionais e adequar o saneamento ambiental, por outro 
faz-se necessário enfrentar os problemas ambientais emergentes nas cidades (ALVIM et al, 2017). Este artigo 
pretende analisar as dimensões urbana e ambiental da sustentabilidade envolvidas no caso de intervenção 
do projeto Parque Novo Santo Amaro V, conjunto habitacional em comunidade no distrito Jardim Ângela, 
zona sul do município de São Paulo, inserida em Área de Proteção dos Mananciais da Represa Guarapiranga.  
A opção por este projeto se justifica por estar inserido como estudo de caso do grupo de pesquisa 
“Assentamentos Precários em Áreas Vulneráveis na Região Metropolitana de São Paulo”, do qual fazem parte 
as autoras.  

Para fins de análise de projetos de urbanização de assentamentos precários em áreas ambientalmente 
vulneráveis, segundo Alvim (2018), pode-se estabelecer cinco dimensões da sustentabilidade: a dimensão 
ambiental, que corresponde aos elementos que buscam a valorização das preexistências ambientais e 
recuperação do ambiente natural degradado; a dimensão física ou urbana, como as infraestruturas, 
equipamentos públicos e intervenções urbanas; a dimensão social, isto é, os níveis de participação e 
apropriação da população para com o projeto; a dimensão econômica, caracterizada pelas consequências do 
projeto nas dinâmicas econômicas do local visando a sustentabilidade; e por fim a dimensão jurídica, isto é, 
as legislações que participem da viabilidade do projeto. 

Já Magalhães e Villarosa (2012) em seu livro “Urbanização de Favelas: Lições aprendidas no Brasil” 
consideram apenas duas dimensões como fundamentais para as operações de urbanização de favela: a 
dimensão urbana, que engloba entre outros elementos a integração do projeto à malha urbana, saneamento 
adequado, provisão de unidades habitacionais para as famílias removidas; e a dimensão arquitetônica, isto 
é, a adequação das unidades habitacionais, seu dimensionamento e custos, entre outras características. No 

                                                             
1 Este artigo é produto da disciplina Política e Gestão ambiental, de responsabilidade das professoras Dra. Angélica 

Benatti Alvim e Dra. Gilda Collet Bruna, do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Insere-se nas reflexões do projeto de pesquisa “Assentamentos Precários em áreas 
vulneráveis da Região Metropolitana de São Paulo”, de liderança da professora Angélica Benatti Alvim, que tem verba 
do Fundo MACKPESQUISA. 
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entanto, os autores destacam que é necessária uma visão integrada de todos os aspectos setoriais ao 
desenvolver projetos em áreas de assentamentos precários, envolvendo questões de transporte, mobilidade, 
regularização fundiária e tratamentos ambientais. Segundo Magalhães e Villarosa (2012), esta abordagem 
urbana e socioambiental depende da prioridade colocada pelos agentes envolvidos no projeto.  

O projeto Parque Novo Santo Amaro V tem forte contexto imerso na dimensão jurídica, pois as políticas de 
habitação social que possibilitaram a implantação do projeto na região só foram viáveis devido à Legislação 
Específica da Guarapiranga, que permite assentamentos dentro da área em questão, como será demonstrado 
a seguir. No entanto, para fins de análise, adota-se aqui as dimensões ambiental e urbana por conta dos 
aspectos complicadores dos assentamento precários em áreas ambientalmente frágeis: além da dimensão 
urbana, bastante presente nessas ocupações caracterizada pela demanda por habitação, estão envolvidos 
também em forte conflitos ambientais por comprometerem corpos d’água (SOARES, 2010). Tais áreas devem 
receber cuidados especiais por parte de políticas públicas, pois enfrentam dois conflitos contemporâneos: a 
sustentabilidade ambiental e a habitação.  

Projetos urbanos para assentamentos precários devem ser adequados ao contexto em que são 
desenvolvidos, não sendo possível utilizar parâmetros técnicos universais, as situações encontradas nas 
intervenções exigem adoção de soluções técnicas e políticas variadas: uma favela em área com grande risco 
de inundação deve ser tratada de forma diferente de outra construída embaixo de um viaduto e sob risco de 
incêndio. A tipologia das edificações deve ser adequadas às condições locais de conforto ambiental.  

Os projetos ou programas que trazem o consenso e o desejo coletivo precedentes a sua implantação 
apresentam maiores possibilidades de êxito. A adesão da sociedade é muito relevante para continuidade e 
inibição da descaracterização. Ainda segundo Magalhães e Villarosa (2012), os programas urbanos e 
habitacionais devem atentar para os arranjos de manutenção de obras e serviços implantados e para a pós-
ocupação de habitações populares, sob o risco de comprometer seus resultados finais. A promoção da ação 
coletiva baseada no fortalecimento das organizações da sociedade civil em instâncias participativas necessita 
de um horizonte que ultrapasse o programa. 

CONTEXTO LEGAL DO CONJUNTO SANTO AMARO V 

O Parque Novo Santo Amaro V está inteiramente inserido em área de mananciais no distrito Jardim Ângela, 
na Prefeitura Regional de M’Boi Mirim, na microbacia Jararaú. O adensamento foi originado a partir da 
invasões nas proximidades da Estrada M’Boi Mirim. A crescente urbanização na cidade de São Paulo por 
conta do direcionamento de investimentos no setor industrial no século XX acarretou em um aumento 
populacional composto por uma massa migrante. Em 1906, com a crescente urbanização e demandas 
energéticas na cidade de São Paulo, a Companhia Light decidiu por construir um lago artificial que garantisse 
a alimentação das turbinas da Usina de Santana do Parnaíba. Tal lago hoje é conhecido como Represa do 
Guarapiranga (SOARES, 2010). Com a estiagem de 1924, outro reservatório foi proposto: a Billings.  

Nos anos seguintes, a Repartição de Água e Esgoto (RAE) passa a explorar os recursos da represa, como parte 
do Sistema de Abastecimento Guarapiranga, uso que não havia sido previsto na época de sua construção. As 
áreas envoltórias, que não haviam sido desapropriadas, foram sendo ocupadas gradativamente por clubes e 
chácaras, atraídos pela paisagem e oportunidade de lazer. Na década de 1950 as ofertas de loteamentos na 
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região aumentaram e, já na década de 1970, intensificou-se o processo de ocupação da represa por 
habitações precárias (MARTINS et al apud SOARES, 2010).   

Desta forma, a região passou a ter uma intensa ocupação de loteamentos, tanto de alto padrão quanto de 
trabalhadores de baixa renda. A explosão demográfica na região sem que houvesse a devida infraestrutura 
necessária fez com que a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) identificasse a 
qualidade da água da represa como crítica, levando até mesmo à remoção de manchas anaeróbias presentes 
na água.  

Paralelamente, nas décadas de 1960 e 1970, por conta da expressiva crise habitacional decorrente do 
aumento populacional na cidade, uma mobilização política em prol da habitação social se fez presente pelo 
Movimento de Reforma Urbana. Além disso, nos anos seguintes a Constituição de 1988 introduziu a função 
social da propriedade e, mais recentemente, o Estatuto da Cidade complementou este quadro, sendo 
também uma legislação em prol da habitação (SOARES, 2010).  Apesar destes avanços, a ilegalidade e as 
ocupações das áreas que mais tarde viriam a ser chamadas de áreas de proteção ambiental já estavam 
instaladas e continuaram a se desenvolver na cidade de São Paulo até as décadas recentes.  

É o caso da Prefeitura Regional do M’Boi Mirim, que tornou-se uma alternativa à população de baixa renda 
excluída do mercado formal, fazendo com que a região viesse a se tornar um pólo-dormitório para a cidade 
de São Paulo. É marcada pelas ocupações irregulares, pela a falta de infraestrutura básica e de lazer e pela 
histórica inexistência de intervenções de planejamento urbano (SOARES, 2010). O histórico das legislações 
que incidem sobre este território demonstra que a degradação ambiental e urbana não é decorrente da falta 
de regulamentações na área, mas sim pelo fato das leis serem setorizadas, isoladas e divergentes, como será 
visto a seguir. 

Em 1975, com a priorização da exploração energética e a valorização dos recursos hídricos para o crescimento 
econômico, juntamente a crise no abastecimento de água, criou-se as Leis Estaduais n°898/75 e n°1.172/76, 
conhecida como Lei de Proteção aos Mananciais (LPM), estabelecendo critérios rígidos para loteamentos em 
tais áreas: definiu-se um zoneamento em categorias: uma primeira área de maior restrição construtiva 
caracterizada como imprópria para assentamentos; e uma segunda área, que permitia assentamentos que 
respeitassem condições de taxa de ocupação e de uso do solo, dividida em três anéis de densidade 
(MARCONDES apud SOARES, 2010). 

Tal legislação foi considerada inovadora na época, no entanto, entende-se hoje que a LPM enfrentou o 
problema das ocupações em áreas de mananciais de forma homogênea e altamente restritiva, sem levar em 
consideração as pré-existências, o que fez com que a legislação não fosse suficiente para frear a ocupação 
da área por famílias de baixa renda. Isso porque a Lei entende a ocupação urbana como principal causadora 
da má qualidade das águas, enxergando na restrição das ocupações a solução para o problema. Foi 
ineficiente: segundo Marcondes (apud SOARES, 2010), após a implementação da Lei Estadual, houve 
inclusive um crescimento de 32,65% da área urbanizada na região em cinco anos.  

Sabe-se que lugares ditos “protegidos por lei” são excluídos da produção imobiliária formal e dificultam a 
ação dos poderes públicos em prover infraestrutura, desencadeando uma desvalorização da área. Para Alvim 
et al (2017), as áreas ambientalmente frágeis são, em geral, os únicos espaços disponíveis para as populações 
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em extrema pobreza se instalarem, onde o valor comercial é nulo. Apesar disso, segundo Maricato (apud 
SOARES, 2010), tais áreas sensíveis tem na oferta de moradia popular de qualidade sua única forma real de 
preservação.  

Assim, foi necessária uma revisão da Lei de Proteção dos Mananciais: a nova lei teve como objetivo proteger 
e recuperar as bacias hidrográficas de todo o estado. Destaca-se aqui o termo “recuperar”, pois aponta a 
nova postura do poder público frente ao problema das ocupações irregulares. A partir dessa revisão do 
enfrentamento da questão, se deu na década de 1990, por meio da Lei 7663/91, ou Política Estadual de 
Recursos Hídricos, que iniciou discussões a respeito da possibilidade de se desenvolver um programa de 
atividades visando a recuperação da qualidade das águas (FRANÇA, 2000 apud SOARES, 2010). 

O Programa, diferentemente da LPM, via na urbanização de favelas uma forma de proporcionar redes de 
água e esgoto, sistema de drenagem e abertura de acessos viários para coleta de lixo e manutenção, o que 
acarretaria em uma redução das cargas afluentes de esgoto à represa. O Programa Guarapiranga, assim 
intitulado, teve duração de dez anos, mobilizou diferentes instituições em ação conjunta e urbanizou sete 
favelas às margens do reservatório, além de incluir estudos sobre qualidade da água e gestão do território 
(SOARES, 2010). Com a mudança de gestão municipal em 2000, o programa passa a se chamar Programa 
Mananciais, fazendo com que sua abrangência seja ainda maior, incluindo a represa Billings. Entende-se este 
momento como uma espécie de início da segunda fase do programa. Se por um lado, as intervenções da 
primeira fase concentravam-se em obras de infraestrutura e saneamento, o Programa Mananciais abrange 
novas questões, como a habitação: em 2006, foi promulgada a Lei Específica da Área de Proteção de 
Mananciais da Guarapiranga que permite assentamentos dentro da bacia de intervenção. Desta forma, o 
programa, que pela primeira vez mobilizou os orçamentos das esferas federais, estaduais e municipais, 
passou a prover habitação dentro da área de operação.  

Ainda na escala municipal, o Plano Diretor de 2002 instituiu o Plano Regional Estratégico (PRE) de M’Boi 
Mirim, que estruturava a região em duas macrozonas: a de Estruturação e Qualificação Urbana, e a 
Macrozona de Proteção Ambiental. Destaca-se aqui a falta de articulação entre as legislações do PRE e a Lei 
Específica: há poucas interfaces entre as duas legislações, sempre aparecendo pelo menos um nível de 
discordância entre as duas, seja por meio do coeficiente de aproveitamento, lote mínimo ou permeabilidade 
máxima (SOARES, 2010). O Plano Regional Estratégico de M’Boi Mirim é muito mais restritivo que a Lei 
Específica da Guarapiranga, fazendo notar que as legislações anteriores não foram consideradas ao se 
desenvolver os parâmetros de uso e ocupação do solo (SOARES, 2010).  

Nesta nova fase do Programa, foram definidas 83 áreas de intervenções, divididas em 8 lotes, que previam, 
além das obras de saneamento básico e pavimentação do viário, a implantação de espaços e equipamentos 
públicos. A nova legislação ainda possibilitava a construção de conjuntos habitacionais para reassentamentos 
(ALVIM et al, 2010 apud ALVIM, 2012). 

Do conjunto de projetos, destaca-se o Parque Novo Santo Amaro V na bacia Guarapiranga, objeto de 
avaliação deste trabalho. Segundo Alvim (2012), esse projeto foi considerado exemplar por atuar com grande 
ênfase na recuperação dos espaços públicos, valorizando a auto-estima dos habitantes considerados 
importantes agentes na melhoria da qualidade das águas e na recuperação do patrimônio ambiental e 
cultural das bacias.  

7179



 
 

A INTERVENÇÃO: CONJUNTO PARQUE NOVO SANTO AMARO V 

A área da comunidade do Parque Novo Santo Amaro, de propriedade municipal, foi ocupada a partir da 
década de 1980. Está localizada na porção norte da Prefeitura Regional (figura 1), mais consolidada e 
atendida pela Fase 1 do Programa Mananciais. Por isso, antes mesmo da intervenção do projeto, o 
assentamento já contava com rede de distribuição de energia, abastecimento de água, rede de esgoto e 
sistemas de drenagem, com exceção de apenas uma rua que corta a área de intervenção transversalmente, 
a Rua Zâmbia. Apesar disso, a região ainda se caracterizava como fundo de vale com curso d’água central, o 
qual recebia esgoto in natura (figura 2), e encostas laterais de grande declividade e solo pouco resistente 
ocupadas por assentamentos precários, muitas vezes em situação de risco, o que já havia destruído a 
vegetação nativa. 

  
Figura 1 : Localização do projeto Parque Novo Santo Amaro V, no distrito Jardim ângela em São Paulo . 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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Figura 2: Córrego antes da intervenção. 

Fonte: Vigliecca & Associados, s/d. 

Além disso, havia raros equipamentos públicos, e as ligações viárias eram descontínuas, o que resultava em 
difícil conexão entre as bordas do vale. Um exemplo da dificuldade de acessibilidade do local era o trajeto 
feito pelas crianças moradoras diariamente: embora as casas e a escola da região estivessem na mesma cota 
topográfica, o acesso só poderia se dar pelo fundo de vale, forçando as crianças a passar por áreas precárias 
e com desafios topográficos significativos. 

Apesar da precariedade habitacional como um todo, era possível verificar diferença entre as edificações pré-
existentes do local conforme estavam situadas em relação ao vale e às ruas: as que davam frente à rua tinham 
algum tipo de cuidado construtivo, além de incluírem atividade de comércio e serviço; à medida que se 
aproximavam das cotas mais baixas, eram construções mais provisórias (figura 3) e de piores condições 
sanitárias, culminando no córrego como canal de esgoto a céu aberto (VIGLIECCA, 2014). 
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Figura 3: Assentamento nas encostas do vale onde hoje se situa o conjunto estudado. 

Fonte: Vigliecca & Associados, s/d. 

A partir de 2009, com a flexibilização da legislação como descrito anteriormente, foi solicitado ao 

escritório VIGLIECCA&ASSOCIADOS  que projetasse um conjunto habitacional para adequação da área. A 

intervenção abrangeu uma área de 53.917,51 m2, onde havia 389 domicílios, que estava contida 99,55% em 

área de mananciais e 94,30% em área de ZEIS (Hagaplan apud PUGLISI, 2017).  

A remoção das habitações previstas (figura 4) seguiram o critério da situação de risco (encostas e ao longo 
do córrego) e da dificuldade de implantação de rede de esgotamento sanitário (ALVIM, 2012). No total, foram 
removidos 210 domicílios, resultando em uma porcentagem de 54% do total de domicílios existentes.  

 
Figura 4:  Planta de remoções. 

Fonte: Vigliecca & Associados, apud Puglisi, 2017. 

A ideia inicial para o projeto (figura 5) dos arquitetos era criar, ao longo do curso d’água existente, um eixo 
central de áreas verdes, isto é, um parque linear que estruturaria o conjunto e qualificaria a área, além de 
estimular um sentimento de pertencimento dos moradores (SOARES, 2010). Para a drenagem, seriam 
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adotados dois elementos diferentes: um espelho d’água (figura 6) por onde circularia água limpa proveniente 
da nascente existente descoberta no local, e a galeria que captaria as águas pluviais da área e de seu entorno. 
Assim, a equipe pretendia resolver os problemas do córrego e resgatar paisagística e ambientalmente o local. 

 
Figura 5: Conjunto Santo Amaro V. 
Fonte: Vigliecca & Associados, s/d. 

 

 
Figura 6: Espelho d’água do conjunto. 

Fonte: Vigliecca & Associados, s/d. 

O córrego do fundo de vale acabou por ser canalizado (figura 7), bem como pequenas nascentes encontradas 
durante o projeto. O escritório VIGLIECCA&ASSOCIADOS, em entrevista concedida (2017) explica que, para 
despoluir o córrego, seria necessário começar de cotas mais altas, de onde provém este curso d'água, até 
onde o mesmo deságua, abrangendo uma área bem maior do que a do contrato de projeto, o que inviabilizou 
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este tipo de solução. Apesar de o projeto ter sido originado de um contrato de saneamento, que necessitou 
ser ampliado para incluir habitação a fim de solucionar a grande ocupação de moradia sobre o curso d'água, 
o que foi demandado pela prefeitura, segundo relatado, foi apenas o projeto urbano-habitacional 
(VIGLIECCA, 2017). 

 
Figura 7: Corte AA do Bloco 3, demonstrando a relação do espelho d’água e o córrego canalizado. 

Fonte: Archdaily, 2014. 

Foram projetadas 201 unidades habitacionais, distribuídas em 11 tipologias (figura 8) que variam entre 
52,5m2 a 76,5m2, em conjuntos de até 4 pavimentos2. Nas extremidades do conjunto, foram previstos no 
projeto um campo de futebol (figura 5), clube, associação de moradores e uma Escola Estadual, a fim de 
promover o encontro dos moradores e estimular a circulação no projeto.  

Para o sistema viário, previu-se a criação de uma via de serviço ao longo do fundo do vale que estruturaria a 
área e serviria o passeio do parque, além da criação de passagens para pedestres (figura 9) dando maior 
acesso ao conjunto, e a construção das passarelas que conectam os dois lados da encosta (figura 10), 
proporcionando uma melhor acessibilidade e relação com o entorno (SOARES, 2010). Assim a localização do 
edifício contribui para a conectividade, pois foi disposto de forma a marcar uma volumetria no bairro e ao 
mesmo tempo permitir o acesso tanto pelas vias oficiais quanto pelas vias internas do parque. 

                                                             
2 Nas fontes pesquisadas há divergências quanto ao número de unidades habitacionais e de unidades removidas. 
Neste trabalho foi adotado o número informado pelas fontes VIGLIECCA (2014) e PUGLISI (2017) que coincidem e são 
mais recentes, além de posteriores ao projeto executado. 
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Figura 8: Tipologias habitacionais do projeto. 

Fonte: Puglisi, 2017. 

Figura 9: Esquema do Conjunto Santo Amaro V. 
Fonte: Vigliecca & Associados, apud Puglisi, 2017. 
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Figura 10: Croqui da passarela que conecta as margens do vale. 

Fonte: Vigliecca & Associados, s/d. 

ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS DIMENSÕES AMBIENTAL E URBANA 

Como dito acima, foram adotadas duas dimensões da sustentabilidade fortemente presentes no projeto do 
Conjunto Santo Amaro V, como instrumento de avaliação para este artigo. De cada uma das duas dimensões, 
foram extraídos elementos a fim de verificar como a intervenção estudada aborda as questões ambientais e 
urbanas. Os elementos foram destacados com base nas discussões do grupo de pesquisa ao qual as autoras 
estão atreladas, assim como ao longo da disciplina cujo produto é este artigo. 

A primeira dimensão adotada é a ambiental, da qual foram extraídos os elementos seguintes: as áreas de 
preservação, áreas de risco, áreas verdes, cursos d’água, saneamento ambiental e meio físico. Já da dimensão 
urbana, extraiu-se os elementos de abastecimento de água e esgoto, a existência de equipamentos públicos, 
acessibilidade, transporte público e, claro, habitação. 

O abastecimento de água e esgoto permeia as duas dimensões, pois na urbana foi considerado como uma 
infraestrutura que permite abastecimento e coleta para a população, enquanto na dimensão ambiental foi 
considerado como parte de um elemento, o saneamento ambiental, que evita a poluição e degradação dos 
recursos naturais. 

A seguir, os elementos de cada dimensão serão analisados de acordo com as soluções de projeto. 

ANÁLISE DO PROJETO SEGUNDO A DIMENSÃO URBANA 

Como método de análise da dimensão urbana, elencou-se os elementos que compõem esta dimensão em 
um quadro comparativo (figura 11) entre os condicionantes de cada elemento e como estes foram 
considerados na solução de projeto proposta pelo escritório VIGLIECCA&ASSOCIADOS para o Parque Novo 
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Santo Amaro V. Entende-se por condicionantes os fatores determinantes na condição pré-existente da 
comunidade em questão, que representam uma dificuldade e/ou carência e logo geram uma demanda. 

De acordo com os elementos levantados e o quanto e como estes foram considerados nas soluções de 
projeto, percebe-se a prioridade dada ao elemento habitação, o qual desencadeia, em seguida, a 
consideração dos elementos "acessibilidade", "equipamentos públicos" e "abastecimento de água e esgoto". 
Isso se verifica e se resume na própria configuração do projeto: a lâmina habitacional que serpenteia a área 
de intervenção dispõe-se junto às cotas altas, abriga o comércio onde toca o térreo, cria frontalidade para o 
campo de futebol, ampara a área de fundo de vale e funciona como suporte das transposições transversais, 
viabilizando diferentes acessos, dada a topografia, que se dão a partir dos pórticos de acesso ao parque de 
fundo de vale.  

Vale destacar que, no âmbito da dimensão urbana, algumas propostas sofreram modificação a partir da 
apropriação do conjunto habitacional e seus equipamentos pelos moradores. As principais modificações 
verificadas no espaço físico foram: grades e portões para controlar o acesso ao interior do terreno (parque 
do fundo de vale), o que torna o parque um lugar fechado não público e impede a variedade de conexões 
pensadas para serem feitas, por meio da passarela e do edifício, entre diferentes ruas e cotas do terreno; 
adaptação de espaços para servirem como mais vagas de garagem para carros particulares. Essas alterações, 
entretanto, não constituem objeto de análise deste artigo, pois aqui se busca verificar as dimensões urbana 
e ambiental consideradas no projeto. Por meio de trabalhos que analisam essas alterações3, porém, pode-se 
sugerir que tenham decorrido de falhas na consideração da dimensão socioeconômica da sustentabilidade. 

Elemento Condicionante Considerações no projeto 

Habitação 

Habitações precárias em área de 
risco e de fragilidade ambiental. 210 
domicílios precários removidos. 

201 unidades projetadas, distribuídas em 11 
tipologias para atender à diversidade de famílias 

Equipamentos 
públicos 

Raros equipamentos públicos na 
região, com difícil acesso, e difícil 
acesso também aos da cidade. 

Reforma da quadra, Pista de skate, Parque linear, 2 
Centros de Referência a Assistência Social (CRAS), 
Centro Comunitário e Associação, Praça. 

Acessibilidade 
Topografia acidentada dificulta a 
transposição do fundo de vale.  

Equipamentos públicos e transposições inseridas 
no projeto (passarela e edifício).  
Houve mudanças no pós-ocupação: fechamento do 
parque no período noturno e de passagens. 

Abastecimento  
de água e esgoto 

Córrego recebia os esgotos das casas.  
Abastecimento de água 55%  
Esgotamento sanitário 20% 

Expansão da rede de abastecimento e coleta para 
as novas unidades habitacionais. 

                                                             
3 Para melhor entendimento das modificações sofridas no pós-ocupação do empreendimento Parque Novo Santo 
Amaro V e análise de suas causas, verificar PUGLISI, 2017. 
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Transporte 
público 

Pouca opção de acesso por meio de 
transporte público (estação Capão 
Redondo a 5,5km) e distante do 
centro. 

Não teve relevância nas considerações do projeto. 

Figura 11: Consideração dos elementos da dimensão urbana. 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

Analisando todos os elementos do projeto e observando que este tem a habitação como fato principal e 
articulador de todos os outros, constata-se que o edifício habitacional proposto funciona como uma estrutura 
urbana, a qual contribui para a conectividade das ruas, cria espaços livres de lazer e abriga equipamentos 
comunitários. Assim, entende-se que a dimensão urbana é construída a partir da habitação.  

Nas palavras do autor do projeto, esta ideia fica clara: 

"Parecia ser necessário que se pensasse não mais exatamente em uma tipologia 
convencional, mas em um edifício que pudesse funcionar como uma "estrutura urbana". Ou 
seja, que incluísse no seu programa, em sua espacialidade, itens que contribuíssem para a 
dinâmica da rua, para as transposições de cota, que abrigasse os equipamentos coletivos e 
públicos, que conformasse a paisagem, que permitisse unidades habitacionais diversas para 
os diferentes arranjos familiares, entre outros aspectos" (VIGLIECCA, 2014, p.226) 

Corroborando com o entendimento da habitação como geradora da dimensão urbana, Vigliecca (2014, 
p.226) ainda diz que "se considerarmos que a maior porcentagem do tecido das cidades corresponde à 
habitação, considerá-la como uma potente estrutura na conformação de lugares de precária urbanidade 
parece um recurso desejável". Segundo ele, essa foi a hipótese colocada pelo projeto para o Parque Novo 
Santo Amaro V. 

Nesse sentido, a dimensão urbana gerada a partir da habitação foi bastante explorada na solução de projeto, 
considerando os condicionantes da área e atendendo a demanda por habitações de qualidade e a 
necessidade de acessibilidade e urbanidade, apesar do insucesso de algumas propostas que acabaram por 
sofrer mudança por parte dos moradores na pós-ocupação do empreendimento.  

ANÁLISE DO PROJETO SEGUNDO A DIMENSÃO AMBIENTAL 

Da mesma forma que a análise da dimensão urbana, para a análise da dimensão ambiental elencou-se os 
elementos que compõem esta dimensão em um quadro comparativo (Figura 12) entre os condicionantes de 
cada elemento e como estes foram considerados na solução de projeto proposta pelo escritório 
VIGLIECCA&ASSOCIADOS  para o Parque Novo Santo Amaro V. Entende-se por condicionantes os fatores 
determinantes na condição pré-existente da favela em questão, que representam uma dificuldade e/ou 
carência e logo geram uma demanda. 

A dimensão ambiental, de forma diferente da urbana, demanda uma análise um pouco mais atenta quanto 
às considerações de seus elementos, pois estes muitas vezes não se apresentam enquanto estrutura física 
construída, mas enquanto recursos naturais de valor ambiental que devem ser recuperados e/ou 
preservados.  
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Conforme observado por Barreiros e Alvim (2011, apud ALVIM 2012), uma das principais preocupações do 
projeto, visando atender as diretrizes do Programa Mananciais e da Lei especifica, foi a progressiva melhoria 
do sistema público de saneamento ambiental considerando que o lançamento dos dejetos da população, 
diretamente nas águas da represa, compromete tanto a qualidade destas, quanto a qualidade de vida dos 
habitantes. Neste aspecto, o projeto previu ligações de água e esgoto capazes de atender toda a população 
e que seriam conduzidos para pontos de lançamentos já estabelecidos na rede coletora existente. 

Alvim (2012) destacou também que o projeto atuou na prevenção e correção dos processos erosivos, 
causados principalmente pela retirada da vegetação nativa pela ocupação irregular. Neste sentido, apontou 
a remoção das moradias situadas em áreas de risco (situadas em declividades mais acentuadas e também 
das situadas próximas ao córrego) aliada à contenções no terreno de forma a prevenir qualquer tipo de 
escorregamento de terra. Em entrevista com VIGLIECCA&ASSOCIADOS (2017), entretanto, Alvim questionou 
sobre a necessidade de despoluição da microbacia hidrográfica, que não pôde ser incorporada ao projeto. 

Elementos Condicionantes Considerações no projeto 

Área de 
Preservação 

Está inserido na Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais da Represa Guarapiranga, em fundo de 
vale e na Zona de Proteção Ambiental (ZEPAM). 

Foi condicionante para a permissão 
de projeto habitacional no local. 

Meio Físico 
(topografia, 
solo)  

Ocupa terreno de encosta com grande declividade, 
de solo pouco resistente, com curso d água no fundo 
de vale, o que representa área de risco  

Foram removidas as habitações que 
apresentavam maior risco e, em seu 
lugar, projetou-se o novo edifício. 
Soluções de drenagem: espelho 
d'água e galeria de águas pluviais. 

Áreas verdes 
Vegetação nativa destruída por conta da ocupação 
irregular. 

Parque linear arborizado; 
Eixo central verde; 

Cursos D’água 

Está localizado em fundo de vale da Bacia do córrego 
Embu Mirim, que recebia esgoto das casas.  
Está incluso no Programa Saneamento Ambiental dos 
Mananciais do Alto Tietê (Programa Mananciais). 

Córrego canalizado e rua projetada 
sobre ele; 
Aproveitamento das nascentes de 
água limpa; 
Criação de espelhos d'água. 

Saneamento 
ambiental 

Córrego recebia os esgotos das casas 
Abastecimento de água 55% 
Esgotamento sanitário 20% 
Coleta de lixo? Sem informação. 

Córrego canalizado. 

Figura 12: Consideração dos elementos da dimensão ambiental. 
Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Nesse sentido, sobre a perspectiva de recuperação de cursos d'água e terrenos de fundo de vale, Moretti 
(2005) já havia feito considerações importantes acerca desta prática (ou falta de prática adequada) no Brasil. 
O autor destacou que usualmente a captação e o tratamento dos esgotos são indicados como a principal ou 
mesmo a única medida necessária para o processo de recuperação dos cursos d’água urbanos. Segundo ele, 
trata-se de uma intervenção necessária, porém, evidentemente, não suficiente para o processo de 
recuperação. Considerou que, juntamente com o processo de captação e tratamento dos esgotos nas sub-
bacias hidrográficas (que inclui, evidentemente, a interceptação das ligações clandestinas), "é imperioso 
ampliar o esforço de recuperação da qualidade paisagística e ambiental dos terrenos de fundo de vale, 
considerando que à epoca havia um repertório muito pobre de alternativas de projeto para as áreas situadas 
junto aos cursos d’água urbanos". (MORETTI, 2006, p.19)  

A abordagem da problemática do córrego como um esgoto a céu aberto, principal elemento ambiental do 
perímetro de intervenção, tomou um viés voltado à infraestrutura, não propriamente à preservação do meio 
ambiente, visto que foi canalizado e sobre ele foram projetados equipamentos e elementos que configuram 
a paisagem urbana.  

A solução encontrada é questionável: a retificação e a canalização do curso d’água que, além de não 
representar uma saída sustentável em termos ambientais, também exige que sejam direcionados altos 
investimentos públicos. Esta solução pode inclusive representar uma piora do quadro encontrado quando se 
trata das condições de fauna e flora. Observando exemplos de intervenções realizadas em países 
desenvolvidos, nota-se uma tendência a renaturalização de cursos d’água antes retificados, o que leva a crer 
que a canalização do córrego no Conjunto Santo Amaro V vai na contramão dos avanços em termos 
ambientais e urbanos feitos contemporaneamente (MORETTI, 2005). 

Vale dizer que a longo prazo, as boas condições ambientais exigem também um sistemático trabalho de 
educação ambiental, além da ampliação das áreas permeáveis a fim de garantir vazão em épocas de estiagem 
(MORETTI, 2005) 

Deve-se entender que, além da presença humana em áreas de fundo de vale, é necessário que se vença a 
visão mesquinha que se tem em relação a cursos d’água urbanos e possibilitar o usufruto da vida natural. A 
reinserção da fauna e da flora na recuperação das microbacias urbanas tem se mostrado um desafio para as 
pesquisas.  

Diante das questões ambientais levantadas por Moretti (2005) relativas à recuperação de cursos d'água e 
terrenos de fundo de vale, cabe questionar: o projeto Parque Novo Santo Amaro V considerou de fato a 
dimensão ambiental que a situação demandava? Inserido em área de Proteção e Recuperação de Mananciais 
e em Zona de Proteção Ambiental, no contexto do Programa Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto 
Tietê, caberia um esforço maior para tratamento dos recursos naturais da região ainda que isso apresentasse 
maior conflito com as questões habitacionais da ocupação urbana no local, ou que demandasse maiores 
recursos financeiros.  

Entende-se que esse tratamento mais adequado da dimensão ambiental não partiria de uma decisão 
exclusiva de projeto, uma vez que este geralmente é solicitado ao arquiteto com diretrizes, programa de 
necessidades e condicionantes financeiros já pré-definidos, o que dificulta a atuação do profissional sobre 
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determinados aspectos ou até limita a proposição do que se considera o ideal enquanto solução. Decisões 
dessa ordem entram no campo político-institucional e orçamentário, sobre o qual arquitetos geralmente não 
tem gerência.  

Além disso, outro elemento ambiental que merece ser analisado na intervenção são as áreas verdes. Diante 
da impossibilidade de recuperar e a vegetação natural, o projeto propôs a vegetação a serviço do espaço 
urbano, ou seja, um parque linear arborizado com eixo central verde, para usufruto da população.  
Entretanto, as áreas verdes pensadas para o espaço projetado também sofreram com as alterações 
acontecidas no pós-ocupação, pois, infelizmente, imagens mais recentes da situação no local demonstram a 
falta de cuidado e abandono por parte de moradores e poder público, o que PUGLISI (2017) sugere ser devido 
à falta de esclarecimento sobre a gestão do espaço do parque "público". 

Portanto, o que se constata aqui é que a dimensão ambiental deveria ter tido maior peso nas decisões de 
intervenção, pois sobre esse viés da sustentabilidade, a intervenção foi tímida e insuficiente para o que se 
espera do contexto em que se inseriu.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar as dimensões da sustentabilidade em um projeto de urbanização de favelas pressupõe o 
conhecimento de condicionantes que estão além do projeto arquitetônico/urbano. São condicionantes 
relativos ao contexto político-institucional e às condições físicas naturais pré-existentes no território, além 
de questões culturais e sociais. A análise específica de duas dimensões, a ambiental e a urbana, demonstrou 
que estas podem entrar em conflito entre si num contexto de ocupação de habitação precária em áreas 
ambientalmente vulneráveis. Somado a isso, os conflitos também tocam questões relativas aos Direitos 
Fundamentais constitucionalmente protegidos: o direito à moradia e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

Entende-se aqui que projetos de urbanização de assentamentos precários em áreas ambientalmente frágeis 
exigem intervenções com forte enfoque ambiental, munidos de instrumentos legais que direcionam esforços 
não só para a resolução de questões urbanas como a habitação, mas especialmente das questões ambientais 
que norteiam as dinâmicas locais. Considerando o contexto ambientalmente frágil em que se inseriu a 
intervenção do Projeto Parque Novo Santo Amaro V, cuja viabilidade se deu por fatores da dimensão jurídica, 
constatou-se que a dimensão urbana foi mais explorada no projeto, em detrimento das questões ambientais. 
Isto é, observou-se que a principal preocupação das soluções de projeto foi gerar habitação e, por meio desta, 
melhorar as condições de acessibilidade e urbanidade do local. Até mesmo a abordagem adotada para o 
curso d'água, que deveria ter enfoque primordialmente ambiental, foi de infraestrutura urbana, uma vez que 
o córrego foi canalizado e não tratado. Apesar das limitações de abrangência do projeto apresentadas pela 
equipe de arquitetura envolvida, entende-se aqui que, para que melhores resultados em sustentabilidade 
fossem atendidos, o projeto deveria ter recebido maior enfoque ambiental, com o objetivo de recuperar 
ambientalmente a área.     

Além disso, a dimensão urbana, mesmo que fortemente considerada no projeto, foi comprometida em sua 
integridade pelas alterações no pós-ocupação do empreendimento, representadas pela falta de cuidado e 
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abandono do "parque público" e pelo fechamento das áreas comuns do edifício, o que acabou impedindo a 
conexão entre as bordas do vale e o uso de parte dos equipamentos por moradores de fora do conjunto. 

Assim, por meio desta análise, constatou-se que para atingir a sustentabilidade, a dimensão ambiental 
deveria ter sido mais trabalhada, e é possível confirmar a hipótese de que as intervenções para urbanização 
de assentamentos precários em microbacias ambientalmente vulneráveis apresentam lacunas que não 
consideram todas as dimensões que envolvem a sustentabilidade ambiental e urbana, como parte de uma 
visão sistêmica. 
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS APRESENTADAS PELAS 
CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS DA AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU, EM 

CURITIBA-PR, SOB O ENFOQUE DO CONFORTO URBANO 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL VARIABLES PRESENTED BY THE SPATIAL CONFIGURATIONS OF 
CANDIDO DE ABREU AVENUE, IN CURITIBA-PR, ON AN URBAN COMFORT APPROACH 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES AMBIENTALES PRESENTADAS POR LAS CONFIGURACIONES ESPACIALES 
DE LA AVENIDA CANDIDO DE ABREU, EN CURITIBA-PR, BAJO EL ENFOQUE DEL CONFORT URBANO  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O presente trabalho trata da análise de variáveis ambientais verificadas ao longo da Avenida Cândido de Abreu, na 

cidade de Curitiba, Paraná, a fim de determinar a qualidade deste espaço no quesito de conforto urbano. Como objetivo 

geral, visa-se demonstrar como o comportamento das variáveis ambientais analisadas se correlacionam com a 

configuração espacial. A combinação satisfatória das variáveis de temperatura do ar, umidade relativa do ar e 

velocidade do ar resultam na sensação de bem-estar que se traduz no conceito de conforto térmico (RUAS, 1999) e, por 

isso, foram definidas como objetos de análise para este trabalho. Como metodologia, primeiramente foram 

identificadas pesquisas correlatas, legislações e normas relacionadas ao conforto urbano, bem como as variáveis 

relacionadas. Definiram-se os pontos da via para a medição das variáveis selecionadas com base em suas distintas 

características. Foram determinados também dias e horários pré-determinados para fins de levantamento in loco e 

consequente reconhecimento do comportamento da via no que diz respeito ao conforto ambiental. Na etapa final, os 

dados levantados foram avaliados para a construção das considerações finais a respeito da pesquisa, de maneira que 

fosse possível demonstrar como os aspectos urbanísticos e as variáveis ambientais se correlacionam, possibilitando 

entender como a configuração espacial de uma via pode interferir na qualidade ambiental e conforto urbano. 

PALAVRAS-CHAVE: variáveis ambientais; conforto urbano; Avenida Cândido de Abreu.  

ABSTRACT: 
The present work focus on the analysis of environmental variables verified along Candido de Abreu Avenue, in the city 
of Curitiba, Parana, to determine the quality of its space on an urban comfort approach. The general objective aims to 
demonstrate the correlation between the behaviour of the analysed environmental variables and the spatial 
configurations. The satisfactory combination of the variables of air temperature, relative air humidity and air velocity 
results in the sensation of well-being which is translated on the concept of thermal comfort (RUAS, 1999) and, therefore, 
were defined as objects of analysis for this work. Regarding the methodology the present work identifies the correlated 
research, legislations and standards related to urban comfort as well as its related variables. Secondly, it defines the 
points of the avenue for the measurement of the selected variables based on their different characteristics.  
Pre-determined days and times were established for on-site survey and consequent recognition of the street’s behaviour 
respecting the environmental comfort. The later stage evaluates the collected data to raise the research final 
considerations so that it was possible to demonstrate the correlation of the urban aspects and the environmental 
variables, allowing to understand how the spatial configurations of a street can infer in the environmental quality and 
urban comfort.  
KEYWORDS: environmental variables; urban comfort; Candido de Abreu Avenue.   
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RESUMEN: 
El presente trabajo trata del análisis de variables ambientales verificadas a lo largo de la Avenida Candido de Abreu, en 
la ciudad de Curitiba, Paraná, a fin de determinar la calidad de este espacio bajo el aspecto del confort urbano. Como 
objetivo general, se pretende demostrar como el comportamiento de las variables analizadas se correlacionan con la 
configuración espacial. La combinación satisfactoria de las variables de temperatura del aire, humedad relativa y la 
velocidad del viento resultan en la sensación de bienestar que se traduce como el concepto de confort térmico (RUAS, 
1999) y por lo tanto, se definieron como objetos de análisis para este trabajo. Como metodologia, primeramente se 
identificaron investigaciones correlacionadas, legislaciones y normas relacionadas con el confort urbano, así como las 
variables relacionadas. Se definieron puntos distintos en la vía para la medición de las variables. Se determinaron 
también días y horarios para fines de levantamiento in situ y consecuente reconocimiento del comportamiento de la vía 
en lo que se refiere al confort ambiental. En la etapa final, los datos levantados fueron evaluados para la construcción 
de las consideraciones finales respecto a la investigación, de manera que fuese posible demostrar como los aspectos 
urbanísticos y las variables ambientales se correlacionan, posibilitando entender como la configuración espacial de una 
vía puede influir en la calidad ambiental y en el confort urbano.  
PALABRAS-CLAVE: Variables ambientales, confort urbano, Avenida Candido de Abreu.  
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INTRODUÇÃO 

As condições ambientais presentes em um espaço construído podem apresentar-se na forma de aspectos 
térmicos, visuais, acústicos, físicos e psicológicos, os quais são diretamente influenciados pela interferência 
humana. O ato de construir cidades altera as condições climáticas locais e, consequentemente, o clima 
urbano, que, por sua vez, passa a depender de uma resposta térmica que resulta principalmente da 
configuração do espaço construído e sua materialidade (FROTA et al, 2003). A noção de conforto, segundo 
Freitas (2005) está associada a questões psicológicas relacionadas à identificação e nível de satisfação com o 
local e com condições físicas relativas à temperatura, ventilação, umidade, iluminação e acústica. Essa lógica 
é aplicável não somente às edificações, como também se estende para a escala dos espaços urbanos, como 
ruas e praças, indo de encontro ao que a World Meteorological Organization - WMO (1996) coloca como um 
dos critérios para um planejamento urbano climaticamente responsável: melhorar o conforto dos habitantes, 
dentro e fora das edificações. As configurações urbanas – volumes edificados, traçado viário, superfície do 
solo, entre outros – podem ter grande interferência sobre o clima urbano, e consequentemente sobre o nível 
de conforto presente nos espaços das cidades, uma vez que, segundo Freitas (2005), interferem diretamente 
nos microclimas urbanos em questões como a relação entre calor absorvido e emitido para o ambiente, o 
fluxo dos ventos, a temperatura e a umidade. Uma vez que, como coloca Giralt (2006), a forma urbana e seus 
elementos provocam mudanças nos ambientes climáticos, é relevante compreender como as configurações 
urbanas podem interferir na qualidade ambiental dos espaços públicos. Assim sendo, a pesquisa em questão 
pretende avaliar as condições de conforto encontradas ao longo de pontos específicos da Avenida Cândido 
de Abreu sob a ótica de três variáveis ambientais: temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do 
ar, componentes determinantes da sensação térmica dos usuários desses espaços, levando à compreensão 
de como as configurações da via interferem sobre estas variáveis. O trecho definido como objeto da pesquisa 
se inicia no ponto que está em frente ao shopping Mueller, de um lado da rua, e próximo à praça Dezenove 
de Dezembro, do outro, e se estende até a rótula localizada na outra extremidade, ao final da Avenida 
Cândido de Abreu. Esse intervalo considerou a configuração atual da via, que vai desde o cruzamento com a 
Rua Inácio Lustosa até a Praça Rio Iguaçu, onde está o Palácio Iguaçu, Sede do Governo do Estado. A avenida 
Cândido de Abreu é uma via considerada de grande relevância para a cidade, marcada pela heterogeneidade 
na sua composição espacial, possuindo pontos bastante distintos em sua extensão, o que favorece a riqueza 
final de resultados concluídos. A avenida localiza-se no Centro Cívico e abriga atualmente a sede da Prefeitura 
Municipal. É frequentemente palco de manifestações políticas e culturais da cidade (carnaval, desfile do Dia 
da Independência etc.). O conhecimento de como se comportam as variáveis de temperatura do ar, umidade 
relativa do ar e velocidade do ar na extensão da via estudada é de fundamental importância para entender 
a qualidade dos espaços gerados, com base também nos distintos pontos de sua configuração espacial, ora 
apresentando zonas verdes, ora massas edificadas com praças de chegada largas e secas ou calçadas 
sombreadas e estreitas, adjacentes ao denso espaço construído. Assim, a presente pesquisa, a partir do 
momento em que proporciona a compreensão de como tais variáveis ambientais se comportam em 
determinadas configurações urbanas, contribuirá para o entendimento da composição do clima das cidades 
ao mesmo tempo que ajudará na construção do perfil de uma das ruas mais importantes da cidade de 
Curitiba.  

REVISÃO DE LITERATURA 

Desde a década de 2000, mais de 50% da população mundial passou a viver no espaço urbano. O autor de 
“Ciudades para un pequeño planeta”, Richard Rogers, apresenta uma estimativa de que para 2025 a cifra 
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alcance ¾ da população. O que faz deste dado um fator ainda mais agravante, segundo o autor, é o fato de 
que, de modo geral, tem-se nas cidades modernas um setor público motivado por soluções a curto prazo que 
podem ter responsabilidade direta com o impacto negativo que atinge o meio ambiente.  

Essas soluções de curto prazo vieram em consequência de um crescimento rápido e desenfreado dos centros 
urbanos que extrapolou os perímetros da cidade e geraram processos como o de metropolização, 
conurbação e periferização. Esses processos, consequentes de um crescimento desordenado, caracterizam-
se no geral pela alta densidade demográfica e alta taxa de urbanização. As condicionantes que deveriam ser 
consideradas ao desenho urbano são as características do meio de inserção (clima, topografia, vegetação, 
hidrologia, ventos, entre outros), mas a velocidade e a falta de planejamento são fatores que impedem a 
adoção de preocupações dessa ordem (LIMA, 2005). As configurações urbanas produzidas e moldadas 
principalmente em função das ações do meio antrópico – volumes edificados, traçado viário, superfície do 
solo, entre outros – podem ter grande interferência sobre o clima urbano, na qualidade ambiental dos 
espaços públicos e sobre o nível de conforto presente nas diversas regiões das cidades. Se mal planejadas, 
resultarão em espaços construídos inadequados. Como exemplo, tem-se a largura das vias, as quais 
determinam a distância entre os edifícios nos dois lados da rua, com impactos na ventilação e no potencial 
de radiação solar (GIVONI, 1998).  

Assim, o espaço construído, aliado às atividades antropogênicas e emissão de poluentes, promove uma 
alteração do campo térmico natural que tende a formar "ilhas de calor" e/ou "ilhas de frescor" ao longo do 
tecido urbano (SCHMITZ; MENDONÇA, 2011, apud LEAL et al, 2015, p. 162). Esta alteração da atmosfera 
resulta na diferenciação de microclimas urbanos. A magnitude das ilhas de calor e a intensidade com que se 
apresentam variam com as estações do ano e com as condições sinóticas do tempo (HAMADA; OHTA, 2010, 
apud LEAL et al, 2015, p. 168).  

Diante dessa consciência de que o meio ambiente, no qual o ser humano habita, está sendo constantemente 
modificado pelas ações do homem, é cada vez mais oportuno o estudo sobre o clima urbano, que, 
comprovadamente, vem sendo intensificado no Brasil nos últimos anos, conforme explica Assis (2006), em 
seu artigo “Aplicações da climatologia urbana no planejamento da cidade: revisão dos estudos brasileiros”. 
Esses estudos surgem principalmente em função do interesse de arquitetos e engenheiros em explorar os 
aspectos da qualidade dos ambientes construídos e urbanos. O principal campo de interesse abrange além 
do viés mais conhecido como conforto térmico nos edifícios e se relaciona com o estudo de projetos e 
planejamento urbano que sejam climaticamente responsáveis, lidando assim com o conforto na esfera 
urbana, o que pode ser entendido mais precisamente por conforto ambiental. Inserido neste contexto 
conceitual de conforto ambiental, existem variáveis que são facilmente identificadas como responsáveis 
diretas por interferir, seja de forma positiva ou negativa, no nível de conforto dos usuários de um espaço 
urbano.  

As condições ambientais presentes em um espaço construído e seu entorno podem apresentar-se, como já 
mencionado, na forma de aspectos térmicos, visuais, acústicos, físicos e psicológicos. A combinação dessas 
variáveis determina a eficiência do espaço no quesito de oferecer conforto aos seus usuários, como colocam 
Vianna e Gonçalves (2001) ao indicarem que "o conforto é composto por uma série de variáveis que mantêm 
constantemente uma relação de causa e efeito entre si, ou seja, na totalidade dos casos, qualquer 
interferência em uma delas afeta diretamente as outras".  
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Segundo Freitas (2005) as condições de forma e elementos urbanos interferem diretamente nos microclimas 
urbanos em questões como na relação entre calor absorvido e emitido para o ambiente, no fluxo dos ventos, 
na temperatura e na umidade. Reconhecendo a influência direta que estas três variáveis – velocidade do ar, 
temperatura do ar e umidade relativa do ar – têm sob a sensação térmica em determinado espaço, 
respaldada pela afirmação de que “sua combinação satisfatória resulta na sensação de bem-estar que 
conhecemos por conforto térmico” (RUAS, 1999), as mesmas foram consideradas pertinentes como objetos 
de análise e medição para que se consiga chegar à uma percepção do conforto urbano presente em 
determinada configuração espacial urbana. Esta concepção é relevante para o entendimento do 
comportamento de tais variáveis, que atingem diretamente o ser humano, animal homeotérmico, objeto 
final desta análise, isto é, como ele se sente em determinado local da cidade e qual é a influência e 
contribuição da conformidade desse espaço para tal sensação.  

Popularmente falando, tem-se a percepção de que a variável responsável por influir mais diretamente no 
equilíbrio do corpo humano e consequentemente no seu conforto térmico é a temperatura. Esta, entretanto, 
possui valores diferentes em determinado ambiente, conforme a movimentação do ar, conhecida com 
convecção natural: se mais quente, o “ar” sobe, se mais frio, o “ar” desce, proporcionando uma sensação de 
resfriamento do ambiente (LAMBERTS et al, 1997). O contato do ar em movimento com o corpo auxilia na 
sensação térmica que a pessoa tem. Assim, quando se analisa sob a ótica do conforto urbano, considerar a 
movimentação e velocidade dos ventos se torna mais relevante. De acordo com Olgyay (1998) o movimento 
do ar provoca uma sensação de frescor nos dias quentes devido à perda de calor por convecção e aumento 
da evaporação do corpo, no entanto, sem precisamente diminuir a temperatura. Na medida em que o 
movimento do ar aumenta, o limite superior do conforto se eleva. É também pertinente devido ao modo de 
como o vento se comporta em espaços urbanos, tendendo a se mover em baixa velocidade próximo ao solo, 
mas que se intensifica com o distanciamento e aumento da altura (BROWN, R. D; GILLESPIE, T. J., 1995). 
Brown e Gillespie (1995) ainda complementam que esse fator é mais notável e sentido quando se considera 
que é possível intensificar o desconforto de uma sensação térmica quando se está sujeito a uma temperatura 
elevada e com calor excessivo. O vento, ainda de acordo com os dois autores, é um elemento do microclima 
que pode comandar a influência positiva na economia da energia. Suas moléculas, que se movem em 
resposta às diferentes pressões da atmosfera, se movimentam das áreas de maior pressão para as áreas de 
menor pressão. A velocidade dos ventos representa a variável mais instável das três que serão analisadas, 
considerando que seu comportamento é bastante oscilante no que diz respeito à velocidade e direção. 
Levando em consideração que o curso natural dos ventos é facilmente modificado de acordo com a 
conformidade espacial urbana, principalmente quando diz respeito a grandes edifícios, pode-se concluir, 
baseado nos argumentos dos autores recém citados, que um dos principais problemas causados por estes 
edifícios altos é o fato deles interceptarem de maneira abrupta a movimentação do ar quando ele vem em 
alta velocidade (relembrando que a velocidade do vento aumenta conforme se distancia do solo). Quando 
interceptado, o vento tende a descer rente às fachadas dos edifícios e “sopra” com maior força para fora 
quando se aproxima do solo. Isto cria uma situação desconfortável e inconveniente, especialmente para as 
pessoas que vão adentrar o edifício. Uma solução projetual viável proposta no livro “Microclimatic landscape 
design: creating thermal comfort and energy efficiency”, de Brown e Gillespie (1995) seria desviá-lo de 
alguma forma antes de atingir a superfície.  
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Figura 1: Esquema para entendimento da pressão e velocidade do vento conforme altura 

Fonte: Brown e Gillespie (1995). Adaptado pelos autores (2017) 

 
Figura 2: Esquema elaborado para demonstrar solução ruim para o pedestre que adentra o edifício (à esquerda) e solução projetual viável em 

que o vento pode ser desviado antes de atingir a superfície, e, portanto, o pedestre (à direita) 
Fonte: Brown e Gillespie (1995). Adaptado pelos autores (2017) 

Os autores defendem ainda que: “não é possível projetar para todas as condições do vento, mas é possível 
projetar para a maior parte do tempo”. Isto leva a crer que ter um conhecimento abrangente do seu 
comportamento sob diferentes condições de conformidade espacial e em horários diferentes do dia pode 
representar uma diretriz para a concepção de um desenho urbano que se aproxima da configuração espacial 
que permite seu melhor desempenho. Seguindo a mesma linha, conforme estudado por Givoni (1998) em 
“Climate Considerations in Building and Urban Design”, a orientação das ruas determina um padrão diário de 
radiação solar dos edifícios, dos espaços entre eles e do conforto das pessoas por toda sua extensão. Também 
afirma que os edifícios normalmente acabam por se adequar à orientação das ruas, afetando sua exposição.  

Em áreas construídas há uma grande variação da velocidade do vento nas ruas, assim como ao redor e entre 
os edifícios, dependendo da relação entre a direção do vento e a direção dos prédios e das ruas. No caso da 
Avenida Cândido de Abreu, objeto de estudo, esta está posicionada de forma oblíqua à direção dos ventos 
predominantes – Leste a Oeste – e conforme estudos realizados por Givoni (1998), em situações como esta, 
a calçada posicionada em direção ao vento será diretamente afetada por essa corrente de ar, enquanto a 
calçada no sentido contrário estará protegida do vento. 

Com respeito às duas outras variáveis, temperatura e umidade, há um traço em comum: a relevância diante 
do fato de ser a cidade de Curitiba o palco desta análise. A capital do estado do Paraná, localizada no Sul do 
Brasil é considerada, segundo Lamberts et al (1997), a mais fria do país estando sob influência de quatro 
massas de ar atuantes na região sul (MONTEIRO, 1968, apud LIMA, 2005). Massa Tropical Atlântica (Ta), 
Massa Polar Atlântica (Pa), Massa Equatorial Continental (Ec) e a Massa Tropical Equatorial (Tc). Mesmo as 
quatro massas tendo particularidades bem definidas entre si, como por exemplo a primeira (Ta) de natureza 
quente e úmida com tendência à estabilidade e a segunda (Pa) fria e úmida, a variável que sempre esteve 
presente nas quatro diferentes massas é a variável de umidade. A umidade é caracterizada pela quantidade 
de partículas de água contidas no ar (vapor). O ar, a dada temperatura, pode conter uma certa quantidade 
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de vapor de água, porém quando o limite desta é ultrapassado, o vapor da água passa pelo processo de 
condensação (muda do estado gasoso para o líquido), provocando o aumento da temperatura desta região 
(LAMBERTS et al, 1997). Comprova-se então, através desse conhecimento mais técnico, o por quê de existir 
a constatação informal e popular de que Curitiba é uma cidade bastante úmida. Além disso, é de sua 
característica a grande variação meteorológica (MENDONÇA, 2001, apud LEAL et al, 2015, p. 168). Em linhas 
gerais, como exposto em Lima (2005), a região Sul do Brasil possui clima subtropical caracterizado por 
invernos de temperaturas baixas com episódios de intensas geadas, verões quentes e chuvas abundantes 
durante todo o ano. Segundo o Instituto Agronômico do Paraná (utilizando a série de dados do IAPAR até 
1998) o período mais quente acontece entre os meses de novembro a março, apresentando temperatura 
média de 22ºC e nos meses de junho e julho, período mais frio e menos chuvoso do ano, de 18ºC. A 
classificação elaborada por Lamberts et al (1997) insere Curitiba na região subtropical caracterizada por 
chuvas bem distribuídas e abundantes e invernos rigorosos. As temperaturas médias desta região situam-se 
abaixo dos 20ºC e amplitude anual variando de 9ºC a 13ºC (LIMA, 2005). Em “Clima e forma urbana: Métodos 
de avaliação do efeito das condições climáticas locais nos graus de conforto térmico e no consumo de energia 
elétrica em edificações”, Lima (2005) sugere uma adequação ao desenho urbano de Curitiba, o qual deveria 
obedecer aos princípios bioclimáticos indicados para as regiões de clima sub-tropical, com base no que diz 
Olgyay (1963), que para este tipo específico de clima as estratégias devem estar conformadas para visar um 
equilíbrio, tanto para períodos frios quanto para períodos quentes, onde a arquitetura e o desenho urbano 
atuem conjuntamente visando alcançar melhores níveis de desempenho climático e energético nas 
edificações. É interessante, segundo Florensa (1989): “otimizar os sistemas naturais de controle, para regular 
ao mesmo tempo os ganhos de energias naturais e as perdas energéticas do edifício através da sua pele. Essa 
opção permitirá melhorar o seu comportamento frente ao frio e ao calor, com o mínimo de consumo de 
energias artificiais”. Nesse sentido, segundo o autor, é adequado analisar a pele dos edifícios como algo 
formado por um conjunto de barreiras e conectores energéticos entre interior e exterior, pois estes agem 
como “capacitores térmicos [...] propiciando a criação de campos térmicos diferenciados” (DANNI-OLIVEIRA, 
2000). 

O desenho urbano e a arquitetura da Avenida Cândido de Abreu, por sua vez, se evidenciam pelo caráter 
marcante de espaços construídos versus espaços naturais. A heterogeneidade da via, juntamente com sua 
alta densidade, representa um dos dois principais motivos que a definiram como objeto de estudo, pois, 
segundo Duarte e Serra (2003, apud LEAL et al, 2015, p. 173), as diferentes densidades de áreas construídas 
afetam os microclimas em uma região urbana. Como exemplo disto, pode-se citar Akinbodea, Elodoyinb e 
Fashae (2008, apud LEAL et al, 2015, p. 173), que verificaram em seu estudo que as maiores temperaturas 
em Akure, capital administrativa do estado de Ondo, Nigéria foram frequentemente associadas com alta 
densidade de residências.  

Avenida Cândido de Abreu 

A via definida como objeto de pesquisa é a Avenida Cândido de Abreu, localizada no bairro do Centro Cívico 
em Curitiba – PR.  
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Figura 3: Localização do bairro Centro Cívico, em Curitiba, Paraná – Sul do Brasil 

Fonte: IPPUC (2017). Adaptado pelos autores (2017) 

O trecho definido para o estudo em questão considerou a configuração atual da via, que vai desde o 
cruzamento com a Rua Inácio Lustosa até a Praça Rio Iguaçu, onde está o Palácio Iguaçu, Sede do Governo 
do Estado.  

A Cândido de Abreu é considerada de grande relevância para a cidade e é marcada pela heterogeneidade e 
diversidade na sua composição espacial, possuindo pontos bastante distintos em sua extensão, o que 
favorece a riqueza final de dados levantados. Heterogeneidade esta, que serviu de base para a justificativa 
de escolha dos cinco pontos a serem estudados, cada um considerando os dois lados da via: direito e 
esquerdo. A Avenida Cândido de Abreu abriga atualmente importantes edifícios como o Palácio das 
Araucárias, sede da Prefeitura Municipal, Palácio Iguaçu, Fórum Cível, edifícios corporativos e praças, como 
a Praça Nossa Senhora da Salete. É frequentemente palco de manifestações políticas e culturais da cidade, 
como desfile do Dia da Independência, entre outros. Segundo o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC), o bairro Centro Cívico, onde está localizada a Avenida Cândido de Abreu, já constava no plano 
urbanístico de 1943 elaborado por Alfred Agache. No entanto, a construção do bairro foi mais influenciada 
pela visão futurista do então Governador do Estado Bento Munhoz da Rocha Neto, que destinava uma parte 
da cidade para ser o Centro Administrativo do Estado e do Município de Curitiba.  

A partir disso, ao percorrer a via e realizar o diagnóstico, foram estabelecidos os cinco pontos de medição, 
sendo a diferença que apresentam em sua configuração espacial o fator mais importante para a definição de 
cada local. As características ímpares de cada um dos pontos dão margem para que as variáveis se 
apresentem de maneira distinta, visto que cada um deles abriga uma particularidade na composição espacial 
que não se repete em algum outro. As altas densidades de determinados pontos da via antagonizam com as 
áreas verdes que por sua vez se contrapõem a alguma praça de chegada mais seca e com pouca arborização. 
A área verde, por exemplo, de considerável presença representada pelo ponto 5 da via, é importante porque 
presume-se visivelmente assumir um papel de impulsionador de qualidade à um espaço caracterizado por 
grande densidade construída, e se destaca por “ser um dos mais importantes bióticos da cidade, uma vez 
que está diretamente relacionado ao conforto ambiental” (BIONDI, 2008 apud MONTEIRO et al, 2013). Prevê-
se, no entanto, resultados bastante distintos no primeiro ponto da via que, mesmo com a presença da Praça 
Dezenove de Dezembro na esquina, é marcado pela presença de uma construção de grande porte, o 
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Shopping Mueller, e uma intensa movimentação de pessoas e veículos que passam por este ponto em direção 
ao Centro.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Demonstrar como as variáveis relacionadas a conforto ambiental em cidades - conforto urbano - encontradas 
na Avenida Cândido de Abreu, em Curitiba-PR, correlacionam-se com as configurações espaciais da via. 

Objetivos Específicos 

Reconhecer as características urbanas da rua, identificando trechos que representem possíveis diferenças 
significativas nos seus espaços.  

Determinar as variáveis ambientais a serem verificadas e correlacionar os valores obtidos com as 
características da via. 

Compreender como a configuração espacial pode interferir nos níveis de conforto urbano. 

METODOLOGIA 

Primeiramente, a pesquisa concentrou-se em procedimentos para identificação de estudos, dados técnicos, 
normas e legislações correlatos que pudessem contribuir para o trabalho em questão, especialmente no que 
diz respeito ao conceito de conforto urbano e às variáveis relacionadas, para melhor compreensão e 
delimitação dos itens relevantes para a pesquisa, formatando assim os futuros procedimentos de avaliação.  

Da mesma forma, foram levantadas e reconhecidas as características e configurações espaciais da Avenida 
Cândido de Abreu, objeto do estudo, para compreensão dos espaços que se formam ao longo do seu 
percurso e delimitação de pontos ou trechos representativos para posterior medição de variáveis 
relacionadas a condições de conforto em ambientes urbanos. Para isso, aspectos urbanísticos como larguras 
de caixas de ruas, arborização, áreas verdes, quantidade de veículos, adensamento, altura das edificações, 
entre outros, foram levados em consideração e auxiliaram na seleção dos locais de análise. Os pontos de 
medição foram então distribuídos conforme figura 4.  
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Figura 4: Avenida Cândido de Abreu com demarcação dos pontos a serem estudados 

Fonte: IPPUC (2017). Adaptado pelos autores (2017) 
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Figura 5: Ponto 1 (A e B) 

Fonte: Autores (2017) 
 

 
Figura 6: Ponto 2 (A e B) 

Fonte: Autores (2017) 
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Figura 7: Ponto 3 (A e B) 

Fonte: Autores (2017) 
 

 
Figura 8: Ponto 4 (A e B) 

Fonte: Autores (2017) 
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Figura 9: Ponto 5 (A e B) 

Fonte: Autores (2017) 

Para cada ponto analisado, foram feitos levantamentos dos dois lados da rua (A e B, conforme pode ser 
observado nas figuras 5, 6, 7, 8 e 9), em função das condições diversas que poderiam ser encontradas em 
cada lado, em função de ocupações ou gabaritos das edificações. A breve descrição desses pontos aparece 
na Tabela 1. 

 
Figura 10: Avenida Cândido de Abreu com demarcação dos pontos a serem estudados com indicação do sentido do percurso realizado 

Fonte: IPPUC (2017), Google Maps (2017). Adaptado pelos autores (2017). 
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PONTO 1A 
 

Área de intenso fluxo conformada pela presença do Shopping Mueller 

PONTO 1B 
Edifício corporativo em frente, que representa a maior barreira física da via, marcado pela presença de 

uma praça seca de chegada, que se incorpora à calçada 

PONTO 2A Ponto marcado pela presença de um estacionamento 

PONTO 2B 
Área de alta densidade construída, conformada por um dos edifícios mais altos presentes na via, que se 

define como uma marcante barreira física 

PONTO 3A 
Área caracterizada pela presença de um trecho de rio aparente, com ciclovia adjacente que cruza a Av. 
Cândido de Abreu vindo desde o Bosque João Paulo II e segue em direção à R: Heitor Stockler de França 

PONTO 3B Pequena praça seca de acesso ao edifício com arborização em pequena proporção 

PONTO 4A Área definida por uma conformidade espacial caracterizada por edifícios baixos, sendo a Prefeitura com 
três pavimentos e o edifício em frente, com apenas dois. Ambos contêm zonas verdes em frente, sendo no 

4A, uma área bem mais generosa para a vegetação 
PONTO 4B 

PONTO 5A 
Área marcada por forte presença de arborização e área verde representada pela Praça Nossa Senhora da 

Salete 

PONTO 5B 
Em frente, há também a presença de área verde, marcada pela concentração de árvores altas e densas e 

edifício de grande porte ao fundo do lote 

Tabela 1: Descrição dos pontos escolhidos 
Fonte:  Autores (2017) 

Tomando por base outros estudos sobre o assunto, foram determinadas quais as variáveis seriam verificadas 
dentre temperatura, velocidade dos ventos, umidade, nível sonoro, iluminância, entre outros, que fossem 
capazes de fornecer informações relevantes sobre as condições de conforto para os usuários da Avenida, 
como sugere Freitas (2005). 

Definidas as variáveis a serem levantadas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do ar, 
citadas e justificadas anteriormente a partir da análise de pesquisas e estudos correlatos, como feito por 
Ribeiro et al (1999), e estabelecidos os pontos da via a serem verificados, procedeu-se com as medições in 
loco, que possibilitarão estabelecer um panorama do comportamento da via no que diz respeito ao conforto 
ambiental em sua extensão. Estas medições foram realizadas com o auxílio dos seguintes equipamentos: 

• Thermo-higrômetro Digital Modelo HT-260 – Instrutherm para medir a temperatura e a umidade (figura 
11); 

• Anemômetro MDA-10 – Minipa para medir a velocidade do ar (figura 11).  

Para os levantamentos, foi estabelecida uma programação de medições, em dias e horários pré-
determinados, a se realizarem durante duas semanas, nas segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, 
conforme disponibilidade das alunas (tabela 2). 
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Figura 11: Termohigrômetro (abaixo na foto) e anemômetro (acima na foto) 

Fonte: Autores (2017) 

 

PONTO VARIÁVEL 
DIA 

09:00 12:00 

P 

TEMPERATURA (°C)   

UMIDADE RELATIVA DO AR (%)   

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s)   

Tabela 2: Modelo utilizado para compilação dos dados em dias e horários determinados para verificação das variáveis nos pontos escolhidos 
Fonte: Autores (2017) 

Os dados colhidos foram então analisados, visando estabelecer uma relação entre os resultados e as 
características do local específico em que foram obtidos, de maneira que se consiga entender como a 
configuração espacial de uma via pode interferir na qualidade ambiental dos espaços por ela formados.  

Espera-se, nessa verificação, demonstrar-se como os aspectos urbanísticos podem interferir nas variáveis 
ambientais e consequentemente nos espaços urbanos ao longo de uma mesma via, sob a ótica do conforto 
ambiental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O homem cada vez mais distancia-se de espaços naturais, passando grande parte de sua vida em espaços 
edificados. Em função disso, esses espaços devem apresentar condições adequadas para a sobrevivência 
humana (segurança, conforto, entre outros). A existência de bons níveis de conforto ambiental - térmico, 
visual, acústico, físico e psicológico - é fundamental em edificações, mas esse princípio vale também para 
espaços urbanos. Buscou-se, no entanto, para fins de um entendimento mais completo do comportamento 
das variáveis, considerar as mudanças de clima ao decorrer destas duas semanas de medições que foram 
programadas, por isso, deu-se um intervalo de 1 (um) mês entre a primeira semana de medições para a 
segunda semana.  
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Curitiba é uma cidade que detém duas características marcantes com respeito ao clima e variáveis 
ambientais: possui alto índice de umidade e uma temperatura que oscila consideravelmente, até mesmo 
durante o dia. Isto foi comprovado nos números colhidos de temperatura, pois percebe-se nos gráficos a 
seguir que em questão de 3 horas (9:00 às 12:00) em alguns pontos chegou-se a uma variação de 
praticamente 8º C na temperatura. Em um primeiro momento, tinha-se uma ideia genérica do 
comportamento aproximado das variáveis em cada um dos pontos. Utilizando o ponto 5 como exemplo, que 
está em frente à praça Nossa Senhora da Salete, por interferência da extensa área verde e vegetação densa, 
presumia-se que a umidade seria alta, a temperatura mais baixa, e a velocidade do vento também baixa, 
devido a ausência de uma conformação espacial que poderia gerar canais de vento e assim, acelerá-lo. Uma 
vez iniciadas as medições, os dados obtidos foram sendo anotados no modelo de tabela já exposto 
anteriormente para serem então compilados nas tabelas a seguir. 

 

PONTO VARIÁVEL QUARTA-FEIRA (10/05) QUINTA-FEIRA (11/05) 
SEXTA-FEIRA 

(12/05) 

09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 

P1A 

TEMPERATURA (°C) 18,5 - 19,1 22,9 16,3 19,8 22,9 22,8 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 72,4 53,1 82,5 61,1 56,7 - 62 54 - 57,4 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,3 0,6 - 1,7 0 - 1,5 1,2 0,8 - 1,3 1,9 

P1B 

TEMPERATURA (°C) 19,7 25,8 16,7 18,7 - 19,2 21,2 20,6 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 66,4 50,8 81,9 65,9 55,7 59,4 - 61,6 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,4 - 1,2 0,6 - 3,1 0,9 1,2 0 - 0,2 0,2 - 1,7 

P2A 

TEMPERATURA (°C) 16,9 23,8 16 19,9 21 23 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 73,9 48,5 81,9 60,9 56 - 58,9 54 -58,7 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,4 - 1,9 0,2 - 1,4 1,2 2,2 2 0,2 - 1,4 

P2B 

TEMPERATURA (°C) 17,6 21,3 15,9 20,2 21,1 - 24,5 21,5 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 73,9 56,6 84 60,7 - 62 50,9 - 55,1 55 - 56,9 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 - 0,9 1,2 - 3,3 0,4 1,4 0 - 1,7 0 - 1,6 

P3A 

TEMPERATURA (°C) 18,4 20,6 17,3 20,8 21,1 22,7 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 74,7 56,9 81,5 59,2 57 - 60,2 57,3 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 1,2 0,6 - 1,7 3,5 1,4 0 - 1,6 0,2 - 1,5 

P3B 

TEMPERATURA (°C) 18,5 23,6 16,4 20 19,3 22,7 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 68,1 50,2 81,8 59,4 54,7 - 56,6 52,6 - 53 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 0,7 - 2,7 0,7 1,6 0 - 0,7 0 - 1,2 

P4A 

TEMPERATURA (°C) 18,7 25,3 17,6 19,6 25,5 22,6 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 71,2 48,9 78,7 65,3 47,4 49,3 - 52,7 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 - 0,9 0,5 - 2,9 0,9 0,7 0 - 1,7 0 - 0,4 

P4B 

TEMPERATURA (°C) 19 20,9 17,8 18,3 26,3 23,1 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 72,3 56 74,6 67,1 44,4 - 48,5 50,8 - 51 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 - 1,7 0,1 - 2 0,6 2,5 0 - 3,5 0,4 

P5A 

TEMPERATURA (°C) 17,4 24,1 16,7 18,6 20,6 23,1 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 70,1 50,8 80,7 66,3 55,8 50,7 - 51,9 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,8 - 2,8 0,9 - 2,7 1,6 1,4 1,1 - 2,9 0,1 - 2,3 

P5B 

TEMPERATURA (°C) 19,3 25,9 17,8 19,9 21,5 22,9 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 70,1 50,8 80,7 66,3 55,7 52,7 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,5 - 1,1 0 - 0,7 1,3 0,4 0,6 - 1,7 0,8 - 2 

Tabela 3: Tabela de dados levantados na primeira semana 
Fonte: Autores (2017) 
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PONTO VARIÁVEL QUARTA-FEIRA (07/06) QUINTA-FEIRA (08/06) SEXTA-FEIRA (09/06) 

09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 

P1A 

TEMPERATURA (°C) 21,5 25,1 23,1 26,3 17,8 23,5 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 81 68,7 - 69,1 61,4 54,3 49 39 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,3 - 1,2 0 - 1,3 0 - 3,3 0 - 1,2 1,2 0,4 

P1B 

TEMPERATURA (°C) 21,1 24,1 23 25,2 17,4 26,3 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 81,8 67 - 70,3 64,1 57,7 - 59,7 49 37 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,3 - 0,7 0,5 - 1,7 0 - 7,4 4,5 - 7,8 0 1 

P2A 

TEMPERATURA (°C) 22,2 23,8 22,6 27,7 15 24,3 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 80 - 81 67 62,4 52 - 54,4 53,5 37 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 0 - 0,4 2,3 - 3,3 0 - 3,2 0 0,5 

P2B 

TEMPERATURA (°C) 22,7 25,3 24,4 25,8 19,2 21,3 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 77 - 80 63,9 - 65 58 - 61 54 - 56 43,2 43 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,2 - 0,7 0 - 0,4 0 - 1,7 0 - 3,8 0 0 

P3A 

TEMPERATURA (°C) 22,1 23,5 22,6 24,8 21,6 20,5 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 79 73,9 - 75,4 62,8 59 - 60,7 35,5 42,6 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,6 3,5 5,8 1,5 - 5,2 0,9 0,2 

P3B 

TEMPERATURA (°C) 21,2 23,5 22,3 26,2 18,1 22,4 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 79 - 81,3 70 - 72 62,3 58 41,9 40 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 0 5,8 0,4 - 3,9 0,4 0,5 

P4A 

TEMPERATURA (°C) 21 22,8 22,6 27,2 18,2 24,5 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 81 74 - 75,7 62 - 63,5 56,5 48,2 32 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,2 0,3 0,6 - 2,1 4,2 1,3 1,5 

P4B 

TEMPERATURA (°C) 21,6 23,6 22,9 26,3 19,2 22,5 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 80,4 - 80,7 72,2 - 73,7 60,1 - 61,7 57,2 47,9 34,2 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 0 - 1,1 0 - 5,8 0 - 3,2 0 2,2 

P5A 

TEMPERATURA (°C) 21,4 22,7 22,5 26,3 19,3 24 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 79 - 83 74,1 - 76,4 62,5 - 63,5 54,7 - 56,2 45 35 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0 - 0,8 1,3 0 - 3,2 0 - 3,2 0,9 2,2 

P5B 

TEMPERATURA (°C) 21,9 23 22,3 26,7 18,7 25,1 

UMIDADE RELATIVA DO AR (%) 79 - 80,1 75,3 - 77 62 - 64 52,9 - 56,7 47 31 

VELOCIDADE DOS VENTOS (m/s) 0,3 - 1,3 0,2 5,2 0,5 - 4,2 0,2 0,9 

Tabela 4: Tabela de dados levantados na segunda semana 
Fonte: Autores (2017) 

Com os dados já dispostos na tabela, buscou-se uma maneira de apresentar e estudar as informações obtidas 
através da geração de gráficos que trabalhassem comparando todos os pontos ao mesmo tempo nos dois 
horários analisados. Optou-se, portanto, pelo gráfico do tipo aranha. Cada uma das três variáveis possui um 
gráfico próprio que revela o comportamento de todos os pontos nos dois horários em relação à determinada 
variável. Em um primeiro momento, verifica-se que com a variável de temperatura, o gráfico se configura de 
uma maneira mais regular apresentando um padrão, onde os valores maiores se dão no horário das 12:00 e 
os menores no horário das 9:00, conforme exemplifica o gráfico esquematizado abaixo.  
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Figura 12: Gráfico esquematizado do comportamento da variável temperatura 

Fonte: Autores (2017) 

O gráfico da variável umidade possui basicamente a mesma configuração (ainda que sem a mesma 
regularidade da estrela de seis pontas identificada no gráfico de temperatura). No entanto, há uma inversão: 
no horário das 9:00 os valores são maiores quando às 12:00, os valores são menores.  

 

 
Figura 13: Gráfico esquematizado do comportamento da variável umidade 

Fonte: Autores (2017) 

Já com relação à variável velocidade dos ventos, não foi possível definir um padrão devido a sua extrema 
irregularidade. Com esta primeira percepção da configuração dos gráficos de cada variável, revelou-se assim, 
a primeira dedução dos resultados coletados, a de que o horário e período têm grande diferença no 
comportamento das variáveis de temperatura e umidade na área urbana e no bem-estar das pessoas, pois 
os valores resultantes dos horários de 9:00 para os de 12:00 variaram consideravelmente. Após esta 
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aproximação inicial do comportamento das variáveis, os gráficos finalizados através dos dados coletados e 
compilados na tabela, levaram a um entendimento mais preciso do comportamento de cada um dos pontos.  

Com relação à temperatura: 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 

PT           H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 

P1A 19,1 22,9 16,3 19,8 22,9 22,8 21,5 25,1 23,1 26,3 17,8 23,5 

P1B 19,7 25,8 16,7 19,2 21,2 20,6 21,1 24,1 23 25,2 17,4 26,3 

P2A 16,9 23,8 16 19,9 21 23 22,2 23,8 22,6 27,7 15 24,3 

P2B 17,6 21,3 15,9 20,2 24,5 21,5 22,7 25,3 24,4 25,8 19,2 21,3 

P3A 18,4 20,6 17,3 20,8 21,1 22,7 22,1 23,5 22,6 24,8 21,6 20,5 

P3B 18,5 23,6 16,4 20 19,3 22,7 21,2 23,5 22,3 26,2 18,1 22,4 

P4A 18,7 25,3 17,6 19,6 25,5 22,6 21 22,8 22,6 27,2 18,2 24,5 

P4B 19 20,9 17,8 18,3 26,3 23,1 21,6 23,6 22,9 26,3 19,2 22,5 

P5A 17,4 24,1 16,7 18,6 20,6 23,1 21,4 22,7 22,5 26,3 19,3 24 

P5B 19,3 25,9 17,8 19,9 21,5 22,9 21,9 23 22,3 26,7 18,7 25,1 

Tabela 5: Tabela com os valores máximos de temperatura (ºC) obtidos em cada ponto 
Fonte: Autores (2017) 
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Figura 14: Gráfico da variável temperatura 

Fonte: Autores (2017) 

Existe um padrão perceptível de comportamento em cada ponto, ou seja, há uma coerência se comparada a 
variável de velocidade dos ventos, por exemplo, ainda que os valores variem de forma considerável nos 
levantamentos de número 1 e 6 no horário das 12:00 e no levantamento 3 no horário das 9:00, com 
resultados mais espaçados. Quando se atingiu a temperatura de 25ºC, o ponto 1B demonstrou maior 
protagonismo, seguido pelos pontos 2 (A e B), 4 (A e B) e 1A. Os pontos 1 e 2 possuem características em 
comum com relação à conformidade urbana: edifícios de grande porte, calçadas estreitas, grande fluxo de 
pessoas ou praça seca de chegada sem presença de vegetação. O ponto 4 se distingue, visto que está 
caracterizado por edifícios baixos com uma praça em frente com área verde, e sua presença nesta análise 
dos 25ºC pode estar justificada pela incidência solar, já que em seu entorno imediato não há prédios altos 
que poderiam gerar sombra e também venta pouco, conforme resultados obtidos na análise da variável 
velocidade dos ventos. Nos demais dias, os valores coletados estão mais próximos em cada ponto, sem variar 
de forma intensa. Nos levantamentos 2 e 4, às 9:00, é quando se percebe a menor variação de valores e 
comportamento mais próximo de todos os pontos e uma temperatura mais baixa, que varia de 18ºC a 23ºC. 
Nos demais levantamentos, um ponto se destaca do comportamento regular dos demais, como é o caso do 
levantamento 5 e 6, às 9:00, com os pontos 2B e 3A, respectivamente. Estes dois pontos, são os que 
apresentam características singulares de conformação urbana se comparado aos demais. O ponto 1B possui 
uma característica peculiar que é a de apresentar a maior barreira física dos pontos analisados da via (figura 
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14). O ponto 3A, mesmo que tenha se destacado como o que apresentou maior temperatura em relação aos 
demais, no levantamento de número 6, às 9:00, é o ponto que mais se mantém constante com relação à 
variável temperatura. Uma hipótese desta regularidade seria a presença do meio natural em sua 
configuração, sendo aparente o rio junto à sua vegetação (figura 15 e 16). 

 

 
Figura 15: Vegetação na Avenida Cândido de Abreu 

Fonte: Google Maps (2017) 
 

 
Figura 16: Ponte sobre o Rio Belém, na Avenida Cândido de Abreu 

Fonte: Google Maps (2017) 
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Figura 17: Ponte sobre o Rio Belém, na Avenida Cândido de Abreu 

Fonte: Google Maps (2017) 

No esquema abaixo, estão representados os comportamentos dos dois pontos que se destacaram com 
relação à variável de temperatura. O ponto 3A, marcado por sua regularidade e o ponto 1B marcado pela 
alternância brusca na variação de valores obtidos. O ponto 2A e o ponto 5B também seguiram basicamente 
o mesmo comportamento do ponto 1B, porém, um pouco menos acentuado.  

 

 
Figura 18: Gráfico esquematizado do comportamento dos dois pontos que mais se destacaram da variável temperatura 

Fonte: Autores (2017) 
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Com relação à umidade:  

 

DIAS 1 2 3 4 5 6 

PT           H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 

P1A 72,4 53,1 82,5 61,1 62 57,4 81 69,1 61,4 54,3 49 39 

P1B 66,4 50,8 81,9 65,9 55,7 61,6 81,8 70,3 64,1 59,7 49 37 

P2A 73,9 48,5 81,9 60,9 58,9 58,7 81 67 62,4 54,4 53,5 37 

P2B 73,9 56,6 84 62 55,1 56,9 80 65 61 56 43,2 43 

P3A 74,7 56,9 81,5 59,2 60,2 57,3 79 75,4 62,8 60,7 35,5 42,6 

P3B 68,1 50,2 81,8 59,4 56,6 53 81,3 72 62,3 58 41,9 40 

P4A 71,2 48,9 78,7 65,3 47,4 52,7 81 75,7 63,5 56,5 48,2 32 

P4B 72,3 56 74,6 67,1 48,5 51 80,7 73,7 61,7 57,2 47,9 34,2 

P5A 70,1 50,8 80,7 66,3 55,8 51,9 83 76,4 63,5 56,2 45 35 

P5B 70,1 50,8 80,7 66,3 55,7 52,7 80,1 77 64 56,7 47 31 

Tabela 6: Tabela com os valores máximos de umidade (%) obtidos em cada ponto 
Fonte: Autores (2017) 

 

 
Figura 19: Gráfico da variável umidade 

Fonte: Autores (2017) 
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O gráfico gerado do comportamento da variável de umidade apresenta um nível de variação menor que o 
gráfico da temperatura, mas observa-se um resultado oposto de comportamento. Pode-se dizer que há 
relação direta entre os dois gráficos. Mesmo que de maneira sutil, as duas variáveis se relacionam em 
proporção inversa. Ao passo que no gráfico de temperatura os valores mais altos encontram-se na faixa de 
horário das 12:00, com a variável umidade os valores mais altos acontecem no período das 9:00. Os pontos 
3A, 1B e 5A comandaram os picos de umidade verificada. Mais uma vez, os pontos que se sobressaíram são 
novamente o 1B (já presente em análise na variável temperatura) assim como o 3A. Da mesma forma, em 
paralelo a estes pontos que se destacaram liderando valores altos de umidade, tem-se o ponto 5A, relevando 
uma umidade por volta de 85%. Este ponto também apresenta uma característica singular, que é a extensa 
área verde e zonas de vegetação densa da Praça Nossa Senhora da Salete (figura 18).  

 

 
Figura 20: Imagem da Praça Nossa Senhora da Salete 

Fonte: Google Maps (2017) 

Comparando os resultados obtidos nos dois gráficos (temperatura e umidade) pode-se observar as relações 
inversamente proporcionais dos números obtidos, porém, observa-se com mais nitidez esta contraposição 
de valores nos levantamentos onde a temperatura se comportava de maneira mais extrema, como é o caso 
dos levantamentos de número 1 tanto às 9:00 quando às 12:00, no 2, 3 e 4 às 9:00, no 5 e 6 às 12:00. Em 
todos estes levantamentos, a temperatura se comportou de maneira extrema, com valores altos ou baixos, 
influenciando diretamente no valor de umidade obtido. Com relação à umidade, ao contrário da 
temperatura, não se destaca um ponto que possa ser definido como mais regular, pois os valores se 
comportam de maneira muito parecida em todos os pontos.  
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Figura 21 – Comparação dos gráficos de temperatura e umidade 

Fonte: Autores (2017) 

Proporcionalmente falando, a relação entre a temperatura e a umidade acontece geralmente em uma 
proporção 2 para 1, conforme esquema abaixo:  

 

 
Figura 22: Estudo da comparação dos gráficos de temperatura e umidade 

Fonte: Autores (2017) 

 

Com relação à velocidade dos ventos:  

O gráfico obtido com os dados coletados de velocidade dos ventos apresenta uma irregularidade sem um 
padrão definido. Desta vez, é mais produtivo entender o comportamento desta variável estando presente in 
loco do que analisando os dados coletados refletidos no gráfico, porque houve percepções mais reais.  
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DIAS 1 2 3 4 5 6 

PT           H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 09H 12H 

P1A 0,3 1,7 1,5 1,2 1,3 1,9 1,2 1,3 3,3 1,2 1,2 0,4 

P1B 1,2 3,1 0,9 1,2 0,2 1,7 0,7 1,7 7,4 7,8 0 1 

P2A 1,9 1,4 1,2 2,2 2 1,4 0 0,4 3,3 3,2 0 0,5 

P2B 0,9 3,3 0,4 1,4 1,7 1,6 0,7 0,4 1,7 3,8 0 0 

P3A 1,2 1,7 3,5 1,4 1,6 1,5 0,6 3,5 5,8 5,2 0,9 0,2 

P3B 0 2,7 0,7 1,6 0,7 1,2 0 0 5,8 3,9 0,4 0,5 

P4A 0,9 2,9 0,9 0,7 1,7 0,4 0,2 0,3 2,1 4,2 1,3 1,5 

P4B 1,7 2 0,6 2,5 3,5 0,4 0 1,1 5,8 3,2 0 2,2 

P5A 2,8 2,7 1,6 1,4 2,9 2,3 0,8 1,3 3,2 3,2 0,9 2,2 

P5B 1,1 0,7 1,3 0,4 1,7 2 1,3 0,2 5,2 4,2 0,2 0,9 

Tabela 7: Tabela com os valores máximos de velocidade do vento (m/s) obtidos em cada ponto 
Fonte: Autores (2017) 

Na grande maioria das vezes, foi identificado que os ventos eram mais incisivos e apresentavam maior 
velocidade com a passagem de veículos. Concluiu-se, portanto, que os ventos não possuem, ao nível do solo, 
uma relação tão direta e exclusiva com a temperatura e umidade, pois os resultados dos índices da velocidade 
são frutos de outras condicionantes. Os ventos mudam de velocidade e direção constantemente, com mais 
intensidade do que qualquer variação que possam vir a ter as variáveis de temperatura e umidade. 

 

 
Figura 23: Gráfico da variável velocidade dos ventos 

Fonte: Autores (2017) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 09:00

1 12:00

2 09:00

2 12:00

3 09:00

3 12:00

4 09:00

4 12:00

5 09:00

5 12:00

6 09:00

6 12:00

P1A

P1B

P2A

P2B

P3A

P3B

P4A

P4B

P5A

P5B

7220



 

O ponto 1B (figura 22) foi o que atingiu a maior velocidade em dois momentos, e pode ser entendido como 
possuidor da característica já analisada quando relaciona-se prédios altos com o comportamento do vento. 
A maneira como o edifício configura a paisagem, devido à sua forma, remete à análise já debatida 
anteriormente conforme mostra a figura 23. Lembrando que este mesmo ponto 1B também foi o que mais 
se destacou quando a temperatura atingiu 25ºC. Nestes dois levantamentos que revelaram esta 
temperatura, a velocidade dos ventos foi bastante baixa, variando de 1 a 3,1m/s. O ponto 1B foi também o 
ponto onde o vento se comportou de maneira mais irregular, seguido pelos pontos 3A, 3B, 5A, 5B e 4B. 

 

 
Figura 24: Edifício na Avenida Cândido de Abreu 

Fonte: Google Maps (2017) 
 

 
Figura 25: Esquema demonstrativo de solução ruim para o pedestre que adentra o edifício 

Fonte: Brown e Gillespie (1995). Adaptado pelos autores (2017) 

Considerando a barreira física que representa o ponto 1B, que apresentou o maior índice de velocidade 
dentre os pontos, o resultado pode estar associado com o gabarito da região. O gabarito é responsável por 
propiciar a canalização dos ventos, tendendo a haver um incremento na velocidade, o que não ocorre por 
exemplo, nos pontos 4 e 5 que possuem uma conformação urbana mais horizontal marcados pela presença 
de área verde. Áreas mais abertas, portanto, podem dissipar o vento, reduzindo assim a sua velocidade.  

CONCLUSÃO 

A análise dos resultados obtidos das três variáveis estudadas levou primeiramente à identificação de uma 
relação estreita entre a variável de temperatura e umidade, assim como um padrão esquemático que pôde 
ser identificado. Isto é, enquanto na temperatura, os valores mais altos se dão na faixa de horário das 12:00 
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e os mais baixos no horário das 9:00, com a umidade, os valores mais altos acontecem às 9:00 e os mais 
baixos, às 12:00. O maior índice de temperatura ocorreu no ponto 1B, o qual detém, proporcionalmente em 
relação ao espaço ocupado, a maior barreira física da via e no qual, o sol incide de maneira direta. Ao 
contrário do que ocorre no ponto 2B (figura 24) que embora detenha uma barreira física de tamanha 
proporção, não há tanta incidência solar quanto no 1B.  

 

 
Figura 26: Barreira física do ponto 2B marcado pela sombra que se faz presente na maior parte do tempo na face da Avenida Cândido de Abreu 

Fonte: Google Maps (2017) 

O ponto que refletiu a maior regularidade e refletiu uma temperatura constante foi o ponto 3A, o qual está 
marcado por um trecho de rio descoberto e presença de vegetação. A umidade apresentou um gráfico mais 
irregular que o de temperatura, e sua revelação principal após os dados coletados é a de que os maiores 
índices de umidade acontecem no horário das 9:00. O ponto 3A mais uma vez se fez presente, seguido pelos 
pontos 2B, o qual poderia estar justificado pela sombra por longo período de tempo e também pelo ponto 
5A, o qual possui a maior área de vegetação da via, a praça Nossa Senhora da Salete.  

Conclui-se, portanto, que os pontos protagonistas desta análise são os que detém características ímpares de 
configuração urbana, como é o caso dos pontos 1B: Maior barreira física da via e alta incidência solar. 2B: 
Apresenta uma barreira física considerável e tão relevante quanto o edifício do ponto 1B, mas tendo como 
diferença a baixa incidência solar, sendo um ponto sombreado na maior parte do tempo e apresentando o 
maior índice de umidade em um dos levantamentos. Ponto 3A, o único da via que está marcado pela presença 
de um trecho de rio descoberto e vegetação em sua margem.  

A velocidade dos ventos não se mostrou diretamente relacionada com as variáveis de temperatura e 
umidade, pelo fato de que seus resultados vêm de outras condicionantes do espaço. Pode-se citar o alto 
fluxo de carros e a velocidade com a qual eles passam, assim como o gabarito da região e seus elementos 
físicos presentes que são determinantes para a canalização dos ventos, aumentando assim a sua velocidade, 
ou a ausência destes elementos, o qual planifica o entorno, dissipando assim a velocidade dos ventos.  

A impressão que tinha-se na Av. Cândido de Abreu antes dos levantamentos, era de que a combinação de 
sua orientação, o sentido dos ventos, o trajeto do sol e o fluxo das vias causariam um impacto diferente do 
percebido. Antes, imaginava-se que seria uma rua desconfortável em toda a sua extensão por uma provável 
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canalização dos ventos. Após as doze visitas à Avenida, percebeu-se que independentemente de serem dias 
quentes ou frios sua orientação nordeste é positiva, pois no geral, nas diferentes horas do dia a rua recebe 
bastante incidência solar, pelo menos em um dos lados e principalmente no seu centro. Conforme o horário, 
pode haver sombreamento causado pelos edifícios e, nesses pontos, torna-se um pouco desconfortável a 
permanência. Outro fator positivo da Avenida é sua largura, que, mesmo com a concentração de edifícios, 
permite a dissipação do vento. As configurações das vias ao redor também interferem em como o vento se 
movimenta: duas vias se encontrando de maneira oblíqua ao sentido do vento, ao invés de perpendicular, 
pode ser mais interessante pelo fato do vento ser forçado a desviar as barreiras, se dissipando de diferentes 
formas. É possível sentir isso no ponto 3B.  

Os resultados obtidos demonstraram que as diferentes configurações urbanas presentes na Avenida 
interferem no comportamento das variáveis ambientais - temperatura, umidade e velocidade do ar - que 
configuram a sensação térmica dos usuários desses espaços. A correlação entre essas configurações e as 
variáveis levantadas indica como podem ser trabalhados os espaços públicos (caixas de vias, praças, áreas 
impermeáveis e permeáveis, densidade e gabaritos, entre outros) e as edificações pertencentes ao cenário.  

O entendimento disso é fundamental para tomadas de decisões em projetos e para estabelecimentos de 
parâmetros e legislações urbanísticas que tenham como objetivo maior uma cidade feita para pessoas.  
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ASPECTOS AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO DOS 
VISITANTES COM O ESPAÇO ABERTO DE JARDINS ZOOLÓGICOS  

ENVIRONMENTAL ASPECTS THAT INFLUENCE VISITORS SATISFACTION WITH ZOOS OPEN SPACES  

ASPECTOS AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES CON EL ESPACIO 
ABIERTO DE JARDINES ZOOLÓGICOS 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Proporcionar um espaço qualificado é considerado essencial para o cumprimento das funções de educação e 
entretenimento dos jardins zoológicos. No entanto, há carência de estudos que abordem a qualidade espacial nessas 
instituições, baseados em avaliações envolvendo pessoas. Assim, este estudo busca contribuir para o preenchimento 
desta lacuna tendo como objetivo identificar, a partir da percepção dos seus visitantes, os aspectos dos espaços abertos 
de jardins zoológicos que estão mais fortemente ligados a percepção de qualidade ambiental e no seu reconhecimento 
como um lugar qualificado. Inserido na área de estudo das Relações Ambiente-Comportamento, o estudo adota uma 
abordagem metodológica qualitativa e quantitativa e é conduzido a partir de um estudo de caso, o Parque Zoológico da 
FZB/RS. É considerada como medida de desempenho ambiental a satisfação, e como resultados são revelados os 
principais aspectos ambientais investigados (espaciais e físicos), que mais influenciam na satisfação dos visitantes. 
PALAVRAS-CHAVE: jardins zoológicos; espaços abertos; percepção; qualidade ambiental.  

ABSTRACT: 
Providing a qualified space is considered essential for the fulfillment of the education and entertainment functions of 
zoos. However, there is a shortage of studies that address spatial quality in these institutions, based on assessments 
involving people. Therefore, this study seeks to contribute to fill this gap in order to identify, from the visitors perception, 
aspects of the open spaces of zoological gardens that are more strongly linked to the perception of environmental quality 
and its recognition as a qualified place. Inserted in the study area of Environment-Behavior Relations, the study adopts 
a qualitative and quantitative methodological approach and is conducted from a case study, the Zoological Park of the 
FZB/RS. Satisfaction is considered a measure of environmental performance, and as results the main environmental 
aspects investigated (spatial and physical) are revealed, which influence visitor satisfaction. 
KEYWORDS: zoological gardens; open spaces; perception; environmental quality. 

RESUMEN: 
Proporcionar un espacio cualificado es esencial para el cumplimiento de las funciones de educación y entretenimiento 
de los jardines zoológicos. Sin embargo, hay carencia de estudios que aborden la calidad espacial en esas instituciones, 
basados en evaluaciones involucrando personas. Así, este estudio busca contribuir al llenado de esta laguna teniendo 
como objetivo identificar, a partir de la percepción de sus visitantes, los aspectos de los espacios abiertos de jardines 
zoológicos que están más fuertemente ligados à la percepción de calidad ambiental y en su reconocimiento como un 
lugar calificado. En el área de estudio de las Relaciones Ambiente-Comportamiento, el estudio adopta un abordaje 
metodológico cualitativo y cuantitativo y es conducido a partir de un estudio de caso, el Parque Zoológico de la FZB/RS. 
Se considera como medida de desempeño ambiental la satisfacción, y como resultados se revelan los principales 
aspectos ambientales investigados (espaciales y físicos), que más influencian en la satisfacción de los visitantes. 
PALABRAS-CLAVE: jardines zoológicos; espacios abiertos; percepción; calidad ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

Os jardins zoológicos contemporâneos têm como principais finalidades a educação e o entretenimento do 
público, a conservação das espécies e a realização de pesquisas (EBENHÖH, 1992; HANCOCKS, 2003). A 
educação e entretenimento dos visitantes são geralmente atribuídos a encontros pessoais com os animais, 
onde é oferecido aos visitantes a oportunidade de aprendizado sobre as espécies da fauna ameaçadas de 
extinção e seus habitats, mostrando a importância da biodiversidade e assim levando a um comportamento 
de conservação. Os animais são considerados importantes recursos para os programas de conscientização 
da conservação, pois sensibilizam a população sobre os riscos não apenas da sua extinção, mas também dos 
seus habitats (FIORAVANTI, 2011).  

Ebenhöh (1992) aponta que embora as exposições sejam uma parte importante da experiência, as áreas 
abertas entre as exposições e lugares convenientes para ficar e desfrutar o passeio são altamente 
significativos para as pessoas, e tão importantes quanto às exposições em si. Lugares atrativos, com 
qualidade espacial, tendem a atrair mais indivíduos do que lugares pouco qualificados, pois as pessoas são 
capazes de reconhecer os lugares mais vantajosos para si (HAAS, 2000). A educação deve ser usada como 
meio de entretenimento (GRAETZ, 1995), e deve-se criar um ambiente onde o aprendizado seja divertido. 
Portanto, entende-se que a qualidade da visitação deve ser um dos itens fundamentais no planejamento de 
jardins zoológicos, pois quando bem qualificados, ou seja, com ambientes dinâmicos, sensoriais e prazerosos, 
podem possibilitar uma melhor absorção das informações educativas pelo visitante. 

Contudo, evidenciou-se que a literatura pouco descreve, como projetar espaços, levando em consideração a 
percepção de seus visitantes. A maior parte das informações disponíveis na bibliografia estrangeira são 
resultados de avaliações técnicas, ou seja, a visão do pesquisador (zoólogo, botânico, engenheiro, paisagista 
e arquiteto, entre outros) após observar um ou mais jardins zoológicos e avaliar a reação das pessoas frente 
aos recintos. Na maioria dos referenciais teóricos a percepção dos visitantes no espaço aberto como um 
todo, não é levada em consideração. No Brasil, a escassez de dados é ainda maior, pois a área do design de 
jardins zoológicos ainda está em emersão, e a necessidade de tais investigações não é vista como relevante 
por parte dos arquitetos e pesquisadores da área. As investigações realizadas em jardins zoológicos no Brasil 
buscam, na maioria dos casos, apenas o reconhecimento da percepção dos visitantes sobre fauna e flora e 
questões socioculturais, como em Aragão (2014) e Galheigo & Santos (2009), não abrangendo os aspectos 
físicos e morfológicos do ambiente que influenciam na percepção. 

Deste modo, o problema central desta investigação se estabelece pela carência de estudos e subsídios 
teóricos que relacionem a qualidade do espaço (especificamente as características dos espaços abertos) com 
a satisfação das pessoas que visitam os jardins zoológicos, e contribuam para formação de ambientes abertos 
atraentes, divertidos e educativos, que assim proporcionem a formação das experiências (sensoriais e 
cognitivas) memoráveis. O estudo tem como objetivo identificar, a partir da percepção dos seus visitantes, 
quais aspectos dos espaços abertos de jardins zoológicos estão mais fortemente ligados a percepção de 
qualidade ambiental e como eles contribuem no seu reconhecimento como um lugar qualificado. O termo 
“qualidade” é definido na norma brasileira - NBR ISO 9000 (2015) como “a totalidade de características de 
uma entidade (um processo, um produto, uma organização ou uma combinação deles) que lhe confere a 
capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”. Sendo assim, a medida de desempenho 
ambiental considerada a medida-chave neste estudo para avaliar o espaço é a satisfação. 
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A temática dos jardins zoológicos é extremamente relevante no panorama mundial atual, onde a degradação 
dos ambientes naturais provocadas pelas atividades do homem afetam as condições de sobrevivência das 
espécies, colocando em risco as populações de plantas e animais nativos do ambiente. Muitas espécies de 
animais hoje em vida livre passaram por jardins zoológicos. É relevante também frente a questão de como 
nossos filhos estão perdendo o acesso à natureza em um mundo cada vez mais urbanizado, empobrecido e 
dependente de tecnologia. É sobre a necessidade de levar as pessoas, principalmente as crianças, de volta à 
natureza, para a floresta. Os zoológicos estão em uma posição única para preencher esse vazio e nos dar 
mais oportunidades de interagir com a natureza de maneira positiva. 

O processo de avaliação do ambiente pelos indivíduos 

A área de estudos da Psicologia Ambiental e das Relações Ambiente-Comportamento, no qual este estudo 
se baseia, concentra-se na investigação dos processos de interação entre as características físico-espaciais 
do ambiente e as respostas dos indivíduos que o utilizam. Para designar esses processos, é empregado o 
termo percepção ambiental. O processo de percepção ambiental como um todo, envolve várias etapas e 
experiências sequenciais, no qual duas se destacam: a percepção e a cognição. As experiências perceptivas 
são compreendidas como uma atividade sensório-motora. Referem-se à apreciação do mundo externo como 
estímulo presenciado no momento, algo imediatamente observado ou sentido através dos sentidos básicos. 
Ocorrem independentemente de operações internas como memória, reconhecimento e imaginação. Já as 
experiências cognitivas, são consideradas complementares à percepção, e entendidas como a maneira que 
o objeto percebido é codificado, armazenado e organizado na mente do observador de acordo com seus 
conhecimentos e valores acumulados. Segundo Weber (1995), a cognição é entendida como a etapa em que 
o que foi percebido adquire um valor para o indivíduo, tornando-se uma imagem significativa associada à 
memória e ao reconhecimento de algo e, assim, relacionada ao aprendizado. 

O processo de percepção ambiental em jardins zoológicos segue um padrão definido: as pessoas entram em 
um novo ambiente, imediatamente o percebem e logo tentam dar sentido a ele avaliando as suas 
características e informações recebidas. O próximo passo é o desejo de transformar as informações em 
conhecimento (GAGNE 1985; GRAETZ, 1995). Entretanto, os estudos empíricos indicam que as pessoas 
podem ou não estar visitando o jardim zoológico com a intenção de aprender, e este entendimento é o 
primeiro passo para planejar a educação dos visitantes com sucesso.  

O Modelo de Processamento de Informação desenvolvido por Gagne (1985) é considerado por vários autores 
como mais apropriado para o estudo do processo de aprendizagem (processo cognitivo) nos jardins 
zoológicos (EBENHÖH, 1995; PLOUTZ, 2012). A partir desse modelo, Falk (2000, 2006) desenvolveu uma nova 
teoria chamada Identidade do Visitante, que prognostica como as pessoas podem se comportar durante a 
visita. A teoria de Falk utiliza o conceito das affordances, desenvolvido por James Gibson (1986), devido a sua 
capacidade de mostrar a ligação entre o ambiente construído e o comportamento humano. Gibson, baseado 
na psicologia de Gestalt, reconheceu que o significado ou valor de um objeto é percebido imediatamente e 
que "cada coisa diz o que é [...] um fruto diz ‘Me coma’, a água diz ‘beba-me’ e trovão diz: 'Tema-me'”.As 
Identidades identificam como as pessoas percebem as affordances que o jardim zoológico fornece, 
resultando assim, nas suas perspectivas quanto a visita (FALK, 2009). 

Atualmente, os jardins zoológicos são vistos como locais propícios para estudos de percepção e cognição 
ambiental, comportamento, avaliação da paisagem, entre outros (GRAETZ, 1995). Neste estudo, utiliza-se a 
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abordagem perceptiva e cognitiva para avaliar o desempenho dos espaços abertos de jardins zoológicos a 
partir dos elementos morfológicos presentes nesses ambientes. Analisa-se a avaliação feita pelos indivíduos 
com a finalidade de entender quais atributos ambientais contribuíram para essa avaliação.  

Jardins Zoológicos contemporâneos e suas características 

Ao longo do tempo os jardins zoológicos passaram por muitas mudanças, não apenas no sentido físico, mas 
também, e principalmente, nos seus conceitos. Transcendendo de espaços simplórios, sem naturalidade, 
para verdadeiros parques de conservação da vida selvagem, com uma infraestrutura desenvolvida para o 
bem-estar tanto das espécies de animais que lá vivem, quanto para seus visitantes. Nos últimos 50 anos, o 
design/projeto dos jardins zoológicos evoluiu de um planeamento meramente espacial para um processo 
que engloba questões como a gestão e manutenção do espaço, a sua possível evolução, programas 
educativos e de conservação da natureza, entretenimento do público, proteção de espécies e investigação 
científica. Entretanto, muitas das inovações alcançadas no campo internacional são desconhecidas na 
maioria dos jardins zoológicos dos países em desenvolvimento, como o Brasil (GRAETZ, 1995).  

A influência do movimento ambiental da década de 1970 foi um momento crucial na comunidade zoológica 
(PLOUTZ, 2012). Nessa época, a ecologia e a conservação da natureza se tornaram os princípios básicos para 
o planeamento dos jardins zoológicos, fazendo surgir um novo conceito chamado de imersão na paisagem. 
A imersão na paisagem trata da natureza com mais ênfase e é regida pela intenção de criar perfeitas ilusões 
de paisagens, não apresentando separação visível entre as áreas dos animais e dos visitantes. As estratégias 
de desenho e planeamento que apoiam este conceito têm como uma das principais intenções chegar ao lado 
emocional do público e só depois no seu lado intelectual, fazendo-o imergir tanto física como 
psicologicamente no espaço. Tem como base filosófica os conceitos do Biocentrismo, que é uma concepção 
segundo a qual todas as formas de vida são igualmente importantes, não sendo a humanidade ou a natureza 
o centro da existência (COE, 2011; EBENHÖH, 1992; HANCOCKS, 2003). Na década de 1980, os jardins 
zoológicos também começaram a incorporar as ideias do “vivendo, nós aprendemos“ na concepção dos seus 
espaços (THOMPSON, 2006). E assim, começaram a introduzir programas de aprendizagem, junto com as 
questões ambientais e de conservação. Os zoológicos passaram a investir no aumento do conhecimento do 
visitante, concentrando-se nos aspectos cognitivos da aprendizagem (PLOUTZ, 2012). As premissas 
elaboradas no conceito de imersão na paisagem permanecem em uso até a atualidade. No entanto, hoje o 
conceito de imersão na paisagem é denominado como design imersivo (COE, 2012). 

De acordo com essa linha de pensamento, o espaço neste estudo não é considerado somente sob o ponto 
de vista físico-espacial, mas também com relação aos indivíduos que com ele interagem. Tendo isso em 
consideração, e também que os jardins zoológicos são formados principalmente por espaços abertos, é 
essencial que ele seja planejado em sua totalidade para que o visitante se sinta envolvido no ambiente 
apresentado (EBENHÖH, 1992; COE, 2000; 2011; 2012; HANCOCKS, 2003). Segundo Jones et al., (1976), é 
indicado que o planeamento dos jardins zoológicos sejam realizados com a intenção de torna-los atrativos. 
As pessoas têm expectativas específicas quando os visitam. Alguns deles são conscientes, outros 
inconscientes, mas basicamente, o visitante deseja uma experiência agradável, divertida e educativa 
(EBENHÖH, 1992). O desafio é criar um ambiente onde a aprendizagem seja divertida. 

No planejamento dos espaços abertos dos jardins zoológicos, destacam-se sete categorias de elementos 
físicos de design como influentes no desempenho do espaço: (1) estruturas e instalações de apoio aos 
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visitantes; (2) elementos dos recintos/exposições; (3) vegetação e os recursos naturais; (4) mobiliários; (5) 
recursos recreativos; (6) elementos de circulação; e, (7) dispositivos de orientação espacial. Todas essas 
categorias foram consideradas na análise do estudo. 

De modo a tornar a visita ao jardim zoológico agradável, é necessário prover o espaço de estruturas e 
instalações de apoio aos visitantes. Tais estruturas são traduzidas em espaços como áreas de exposição, áreas 
de descanso, estacionamentos, restaurantes, áreas de piquenique, banheiros, quiosques de informação, lojas 
de lembrancinhas, edifício de educação ambiental e pracinhas.  

As áreas de exposição dos jardins zoológicos ocupam uma média de 60-70% do território. As estruturas 
classificadas como elementos físicos das exposições são as estruturas de malha (flexível ou rígida), fossos, 
corrimãos, vegetação e estruturas de enriquecimento ambiental. A malha metálica está presente na maioria 
dos jardins zoológicos, e é utilizada como uma barreira, relativamente transparente, entre o público e os 
animais (GRAETZ, 1995) (Figura 1a). Quanto aos fossos, a literatura os descreve como sendo uma escavação 
no terreno, com a presença ou não de água (Figura 1b), e com uma variação de tamanhos e formas de acordo 
com o tipo de animal que ali irá habitar. Tem como função a contenção dos animais, sem o visitante estar 
ciente disto (JONES et al., 1976; GRAETZ, 1995; HANCOCKS, 1996).  

a)  b)  

Figura 1: Barreiras em recintos de jardins zoológicos: a) recinto de tigres com barreira de tela metálica; b) barreira de fosso no recinto dos 
elefantes. Fonte: fotos das autoras, 2014. 

A vegetação é um dos fatores fundamentais nos jardins zoológicos. As árvores oferecem sombra, que é um 
aspecto muito importante para o conforto dos visitantes em dias quentes (EBENHÖH, 1992). A vegetação 
também auxilia no aumento do uso dos espaços, principalmente se os arranjos da vegetação tiverem 
variedade e qualidade de textura, cor, massa, fluidez e efeitos olfativos. Muitas vezes a vegetação ornamental 
não é aplicada dentro das exposições pelo fato dos animais as destruírem (Figura 2a). Assim, tratam as áreas 
circundantes aos recintos propriamente ditos para este tipo de plantio ornamental (GRAETZ, 1995). A água 
é usada em uma ampla variedade de combinações nos jardins zoológicos. Pode ser encontrada em forma de 
lagos e fontes de água (Figura 2b) ou como fontes incomuns com esculturas divertidas. De modo geral, a 
agua desempenha um papel importante no design e planejamento espacial. Além das qualidades estéticas 
de corpos d'água, há uma possibilidade de exibir alguns tipos de animais, pássaros e peixes que podem ser 
muito atrativos. Tais recursos naturais também auxiliam no conforto dos animais e visitantes, pois ajudam 
na criação de microclimas. 

7230



 

a)  b)  

Figura 2: Uso de vegetação e água em jardins zoológicos: a) plantio no recinto de grandes aves; b) lago. Fonte: fotos das autoras, 2014. 

Os mobiliários mais frequentemente encontrados nos jardins zoológicos são bancos, lixeiras, luminárias e 
bebedouros. É necessário que uma abundância de bancos seja fornecida para os visitantes, para sentar e 
descansar, dentro e fora das instalações, visto que a caminhada é geralmente necessária nos jardins 
zoológicos, e em muitos casos, longa. Esses mobiliários podem ser especialmente concebidos como simples 
(tradicionais), ou com alguma temática, que contribui com a educação ambiental dos visitantes. 

Os recursos recreativos são dispositivos de entretenimento e aprendizagem que oferecem a possibilidade de 
interação. Consistem em dispositivos passivos ou ativos que envolvem um ou mais sentidos e sempre fazem 
com que o visitante atue ou reaja. Os recursos recreativos que podem ser encontrados em jardins zoológicos 
são painéis e pinturas, elementos e jogos de entretenimento educacional, esculturas (Figura 3a) e outros 
elementos educativos e também pracinhas para crianças (Figura 3b). As pracinhas podem ser concebidas 
como simples, coloridas ou com alguma temática, que também contribui com a educação das crianças. 

a)  b)  

Figura 3: Recursos recreativos em jardins zoológicos: a) escultura representando a reprodução das cobras. Fonte: foto das autoras, 2014; b) 
pracinha temática para crianças. Fonte: Fonte: http://budgetdaytrips.blogspot.com.br. Acessado em 13.06.2017. 

Como indicado anteriormente, os espaços destinados tanto ao público quanto aos animais devem parecer 
como um só, sendo esse um dos principais desafios dos responsáveis pelo design e planeamento desses 
ambientes. Aspectos relacionados a circulação dos visitantes, tais como direção, largura dos caminhos (fluxo), 
tipo de pavimentação, acessibilidade, necessidade de implantação de pontes, escadas e observatórios devem 
ser considerados (BITGOOD, 1988). A circulação também pode ser pensada conforme os efeitos sensoriais 
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que se deseja obter no espaço e das visuais que se pretende proporcionar aos visitantes. Podem proporcionar 
variados efeitos, tais como mistério e surpresa. A clareza visual também pode influenciar na facilidade de 
locomoção e no direcionamento de visual. Quanto maior a visibilidade de um objeto ou espaço, mais atenção 
ele poderá receber. As interseções de caminhos também podem causar muitos problemas para os visitantes, 
especialmente se não está clara a direção para onde se deva ir. 

Os dispositivos de orientação espacial também são importantes nesses ambientes, pois permitem que as 
pessoas se localizem. Quando as pessoas ficam perdidas, não absorvem todas as informações educativas e 
recreativas fornecidas pelo espaço (EBENHÖH, 1992). Dispositivos de orientação com fotos, gráficos e ícones 
codificados por cores, que apelam para todas as idades, podem ser mais bem compreendidos por crianças e 
pessoas com baixa capacidade cognitiva. Os dispositivos de orientação espacial mais comuns nos jardins 
zoológicos são sinais direcionais (Figuras 4a), os de identificação e os educacionais (Figuras 4b), mapas de 
você-está-aqui (Figura 4c) e mapas de mão. Estudos sugerem que é interessante fornecer múltiplos 
dispositivos de orientação, visto que os visitantes usam mais de uma sugestão quando tentam se orientar 
em um novo ambiente.  

a) b) c)  

Figura 4: Dispositivos de orientação espacial: a) sinais direcionais; b) sinais informativos; c) mapas você-está-aqui. Fonte: 
http://www.huntdesign.com/projects/signage-wayfinding/zoos. Acessado em 13.06.2017. 

 

METODOLOGIA DO ESTUDO 

A fim de atender os objetivos do estudo, foi considerada como estratégia mais adequada a do estudo de 
caso, de acordo com Yin (2001). Como objeto de estudo, foi selecionado o Parque Zoológico da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB/RS), conhecido como Zoo Sapucaia, localizado em Sapucaia do Sul, 
Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 5). O Parque Zoológico da FZB/RS é formado por uma área total de 780 
hectares, sendo 620 pertencentes à área da Reserva Florestal Balduíno Rambo e 160 hectares pelo zoológico 
propriamente dito, com uma área de visitação de 50 hectares.  

Os critérios utilizados para a seleção do objeto de estudo foram: a) localização: o objeto de estudo deveria 
ser localizado no Estado do Rio Grande do Sul para facilidade da pesquisa; ser um jardim zoológico do meio 
urbano; b) características: ser caracterizado como um jardim zoológico contemporâneo; oferecer programas 
de educação ambiental; possuir uma grande área de visitação e plantel variado; possuir grande fluxo de 
visitantes; e c) disponibilidade: interesse dos jardins zoológicos em participar do estudo.  
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Figura 5: Localização do Parque Zoológico da FZB/RS. 
Fonte: das autoras - adaptado do Google Earth, 2017.  

O estudo conta com três métodos de levantamento de dados: (1) levantamento físico, onde foram feitas 
medições físicas e registro fotográfico das características formais e elementos físicos do design presentes no 
espaço aberto do jardim zoológico para complementar os dados disponíveis previamente; (2) questionário, 
realizado a fim de identificar os aspectos do ambiente que apresentam uma maior influência na satisfação 
das pessoas, e que assim, contribuem na percepção de qualidade do ambiente; e (3) entrevista, realizada 
para aprofundar dados levantados pelo questionário.  

A amostra de pessoas é de oportunidade e inclui os visitantes de jardins zoológico. É limitada entre as faixas 
etárias adolescentes/adultos/idosos (13-17/18-59/acima de 60 anos). A quantidade e características dos 
participantes em cada técnica de coleta de dados avaliativos é apresentado na Tabela 1.  

MÉTODO/TÉCNICA 
GÊNERO FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
Feminino Masculino Adolescente Adulto Idoso 

Questionário 48 48 3 93 - 96 

Entrevista 12 13 - 15 10 25 

TOTAL DE PARTICIPANTES 121 

Tabela 1: Amostra de participantes em cada técnica de coleta de dados avaliativos.  
Fonte: das autoras, 2017. 

No levantamento físico, foram evidenciadas as características físicas do Parque Zoológico da FZB/RS e 
produzido o Mapa Geral do espaço (Figura 6). O Parque Zoológico foi caracterizado de acordo com os 
elementos físicos do design de jardins zoológicos.  

Quanto as estruturas e instalações de apoio aos visitantes, o ambiente físico, aberto ao público, conta com 
bilheteria, estacionamento, um restaurante (Figura 7a), quiosques de informações e de comercialização de 
alimentos, sanitários, centro de educação ambiental, áreas de descanso e piquenique. Apresenta variados 
tipos de recintos/exposições, inclusive alguns de grades de ferro, ainda da década de 1960. As barreiras mais 
comuns são os de malha metálica (Figura 7b), mas fossos secos e com água também podem ser encontrados 
(Figura 7c). Elementos de enriquecimento ambiental também estão presentes em todos os recintos. 
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Em relação a vegetação e recursos naturais, o espaço é caracterizado pela presença de muita vegetação 
nativa, trilhas e locais totalmente preservados. A vegetação ornamental se faz presente em grande parte das 
áreas (Figura 7d).  Há um grande lago em destaque (Figura 7e), além dos lagos dentro dos recintos de animais. 
Mobiliários como bancos e lixeiras são comuns e bem distribuídos. Há grande variedade de design desses 
elementos, o que demonstra que foram implantados no ambiente em diferentes tempos. Como recurso 
recreativo há uma praça infantil e um trenzinho para fotos (Figura 7f). 

Quanto aos elementos de circulação, encontram-se variados tipos de caminhos, com diferentes tipos de 
pavimentação, mas a maior parte é de terra batida (Figura 7g). Faltam demarcações limites na área dos 
recintos e sinalização, pois alguns caminhos levam o visitante para as trilhas ou a saída. Muitos caminhos não 
possuem acessibilidade. Pontes, escadarias e trapiches (Figura 7h) são elementos presentes. Dispositivos de 
orientação espacial, como sinalização direcional e mapas você-está-aqui (Figura 7i) são encontrados em 
vários pontos do jardim zoológico. Sinalizações educativas estão presentes em todos os recintos.  

 

 
Figura 6: Mapa Geral elaborado, em destaque fragmento que apresenta as áreas de exposição dos macacos, aves e felinos. 

Fonte: das autoras, 2017. 
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 a) b) c)  

 d) e)  f)  

 g) h)   i)  

Figura 7: Conhecendo a área de visitação do Parque Zoológico: a) restaurante; b) recintos de malha metálica; c) recinto com lago; d) vegetação 
ornamental; e) lago; f) trenzinho; g) caminhos de terra batida; h) trapiche do lago; i) mapa você-está-aqui. 

Fonte: fotos das autoras, 2016. 

A técnica escolhida para aplicação dos métodos avaliativos é a feita pessoalmente e individualmente, aos 
visitantes do Parque Zoológico no próprio local de estudo e em dias de maior visitação. O questionário foi 
aplicado nos dias 14 e 15 de outubro de 2017, respectivamente um sábado e um domingo. Os dados obtidos 
foram analisados por meio de testes estatísticos não-paramétricos no programa estatístico SPSS/PC 
(Statistical Package for Social Sciences). A entrevista foi aplicada nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018, 
também um sábado e um domingo. Todas as entrevistas foram gravadas para possibilitar a posterior 
transcrição. Para a apresentação dos resultados obtidos, foram elaborados gráficos e nuvens de palavras, 
destacando os aspectos de maior força. 

Pretende-se verificar através dos métodos avaliativos se o grau de satisfação geral do espaço é influenciado 
por aspectos mais específicos, que de acordo com a literatura podem estar associados aos níveis de 
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satisfação, sendo eles: as áreas de exposições, o estacionamento, a área de alimentação, as áreas de 
piquenique/descanso, a pracinha, a presença de vegetação e de água, a diversidade de ambientes, a presença 
de lugares para explorar a natureza, de caminhos divertidos, acessibilidade, largura e tipo de pavimentação 
dos caminhos, mapas e placas de indicação de caminhos, a visualização dos animais, a possibilidade de 
realizar atividades variadas, e a disponibilidade de bancos e lixeiras.  

RESULTADOS  

Considerando os resultados obtidos por meio dos questionários, afirma-se que os visitantes do jardim 
zoológico em estudo estão muito satisfeitos ou satisfeitos (84,4%) com os espaços abertos. Os mesmos 
resultados são encontrados nas entrevistas, onde a maior parte dos entrevistados afirmou ter ficado 
satisfeito com a visita. Dentre os comentários deixados na sessão “comentários”, destacam-se as 
exclamações positivas: (i) Respondente 03 - “Ter um zoo no meio da cidade é de mais, muito bom”; (ii) 
Respondente 26 - “Ótimo local para conhecimento e lazer”; e, (iii) Respondente 84 - “Muito bom. 
Satisfatório”. Apenas 25,6% dos respondentes estavam visitando o Parque Zoológico pela primeira vez, 
assim, 74,4% são visitantes reincidentes. A reincidência indica a real satisfação e a qualidade físico-espacial, 
visto que as pessoas não retornam a lugares que consideram desqualificados ou insatisfatórios. Além disso, 
100% dos entrevistados apontaram pretensão em retornar ao Parque Zoológico.  

Em aspectos gerais, foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre as percepções dos 
visitantes quanto ao grau de satisfação do espaço com a aparência estética do mesmo (agradabilidade) 
(Spearman, coef=0,615, sig=0,000), com sua organização (Spearman, coef=0,484, sig=0,000) e com o 
interesse (Spearman, coef=0,338, sig=0,000). Foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa 
entre as percepções dos visitantes quanto a agradabilidade geral do espaço e o interesse das visuais 
proporcionadas (Spearman, coef=0,335, sig=0,001). Quanto mais as visuais são avaliadas como interessantes, 
maior é a percepção de agradabilidade do espaço. As visuais proporcionadas no Parque Zoológico são 
avaliadas como interessantes ou muito interessantes por 44,8% dos respondentes e como nem monótonas, 
nem interessantes por 38,5%. Apenas uma pequena porcentagem as consideraram monótonas (11,5% das 
respostas). A porcentagem de respondentes que consideraram as visuais como monótonas ou muito 
monótonas está diretamente relacionada a que avaliou o Parque Zoológico como desinteressante. Verificou-
se também a influência da organização do espaço na facilidade com que os visitantes de localizaram, e foi 
encontrada uma correlação estatisticamente significativa (Spearman, coef=0,532, sig=0,000). 

Estruturas e instalações de apoio aos visitantes 

Quanto as estruturas e instalações de apoio aos visitantes, pode-se afirmar que a maioria dos respondentes 
considera as áreas de estacionamento, piquenique, pracinha e exposição satisfatórias e a área de 
alimentação nem satisfatória nem insatisfatória. Foram encontradas correlações estatisticamente 
significativas entre o grau de satisfação geral com a visita e a satisfação com os estacionamentos (Spearman, 
coef=0,455, sig=0,000), com as áreas de piquenique/descanso (Spearman, coef=0,384, sig=0,000), com a 
pracinha (Spearman, coef=0,406, sig=0,000), com a área de alimentação (Spearman, coef=0,214, sig=0,036) 
e com as áreas de exposição (Spearman, coef=0,494, sig=0,000). Percebeu-se que quanto maior a satisfação 
com todas as áreas (e não apenas as áreas de exposição) maior será a satisfação geral com o espaço.  
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As áreas de estacionamento foram avaliadas como muito satisfatórias ou satisfatórias por 75% dos 
respondentes. É importante destacar que 91,7% deles, afirmaram ter ido para a visitação de carro e 8,3% de 
ônibus, sendo assim, todos os respondentes utilizaram os espaços dos estacionamentos. Essa avaliação 
demonstra que o tamanho e capacidade do estacionamento estão adequados e que a falta de pavimentação 
não tem grande influência na satisfação. A satisfação com o estacionamento pode estar relacionada a 
sombra, que foi um dos aspectos destacados nas entrevistas como mais positivos do Parque Zoológico. 

As áreas de piquenique/descanso foram avaliadas como muito satisfatórias ou satisfatórias por 70,8% dos 
respondentes. Nas entrevistas, metade dos entrevistados afirmaram ter feito piquenique no Parque 
Zoológico. Os que não fizeram piquenique afirmaram ter se alimentado enquanto andava ou ter feito algum 
tipo de refeição no restaurante ou no próprio carro. Quanto a importância desse tipo de espaço, 100% dos 
entrevistados consideraram sua existência importante, principalmente para famílias com crianças. Alguns 
fatores de insatisfação foram apontados sobre esta área, entre eles estão a falta de sombra, a inadequação 
de estrutura do espaço e a distância deste com o estacionamento. Os visitantes consideraram que seria 
conveniente a disponibilização de mesas e cadeiras e de um ponto de água quente para chimarrão. 

A área da pracinha foi avaliada como muito satisfatória ou satisfatória por pouco mais da metade dos 
respondentes (57,3%). A origem da baixa satisfação é esclarecida nas entrevistas. Os visitantes a 
consideraram inadequada e estão insatisfeitos devido a sua aparência e pela falta de sombra no local. A 
pracinha do Parque Zoológico é tradicional, como encontra-se em qualquer praça de cidade, e os visitantes 
gostariam que ela fosse mais natural e educativa. Todos os entrevistados consideraram importante a 
existência da pracinha. 

A área de alimentação foi avaliada como nem satisfatória, nem insatisfatória por 33,3% dos respondentes e 
como muito insatisfatória ou insatisfatória por 23%, totalizando 56,2% de avaliações neutras ou negativas. 
Nas entrevistas, foi constatado que a baixa satisfação está relacionada com a inadequação dos produtos 
vendidos na área de alimentação e seus valores, e não sobre sua configuração e design. Acredita-se que a 
área de alimentação, que proporciona uma vista privilegiada do lago (área considerada pelos visitantes como 
mais bonita do Parque Zoológico) e vários elementos ornamentais, seria mais avaliada como satisfatória caso 
não houvesse a interferência dos produtos vendidos no local. 

As áreas de exposição foram avaliadas como muito satisfatórias ou satisfatórias por 73,4% dos respondentes. 
Essa avaliação demonstra que elas estão adequadas as necessidades dos seus visitantes. No entanto, a área 
de exposição é muito extensa, com diferentes configurações e design, assim verifica-se a necessidade de uma 
análise mais específica, identificando as áreas mais e menos favoritas e os fatores que levaram a preferência. 

Preferência por áreas de exposição 

Destacou-se como a área de exposição mais preferida a dos Macacos, com indicação de 39,6% dos 
respondentes. Nesta área estão os animais apontados como favoritos por apenas 17,6% dos visitantes. O 
baixo percentual de animais favoritos expostos nesta área, com o alto percentual de preferência, confirma 
que a presença do animal favorito não influencia na preferência. No outro extremo, a área menos avaliada 
como preferida foi a área dos Camelos, com 8,3% de indicação. Nesta área estão os animais apontados como 
favoritos por 14,5% dos visitantes. Nas entrevistas foram levantados dados referentes as características que 
tornam as áreas mais e menos preferidas. 
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Quanto a área dos Macacos, foi identificado que o principal aspecto que a torna mais preferida é a 
diversidade de animais, ou seja, têm-se a possibilidade de observar uma maior quantidade de animais por 
um espaço menor de tempo. Essa área é composta principalmente por recintos de grandes gaiolas de malha 
metálica posicionadas uma ao lado da outra, formando uma unidade sequenciada (Figura 8a). Isso permite 
que vários animais sejam colocados um ao lado do outro e também que haja uma maior proximidade entre 
os animais e os visitantes, e assim, seja possível uma melhor visualização dos animais. Ambas, proximidade 
e visualização dos animais, são apontadas pelos visitantes como aspectos que a tornam a área mais preferida. 

É citada também a questão da organização do espaço, que está relacionada ao seu planejamento (entendido 
como ordem) e sua manutenção, também citados pelos visitantes como aspectos que a tornam a área mais 
preferida. Verifica-se uma relação entre a organização do espaço com a preferência dos mesmos. A 
uniformização do espaço e seus elementos e caminhos pavimentados que demonstram um maior 
planejamento voltado aos visitantes, são fatores de influência na preferência dessa área.  

A riqueza visual e a vegetação também são aspetos fortemente apontados pelos visitantes. A área dos 
macacos é um espaço compacto, com complexidade muito mais elevada que as demais áreas do Parque 
Zoológico e que passa sensação de envolvimento pelas suas visuais fechadas. Também é caracterizada por 
grandes árvores (Figura 8b), que formam um emolduramento do caminho e proporcionam escala vertical, 
intimidade e enclausuramento, pela presença de variedade de vegetação ornamental e por um pergolado de 
plantas trepadeiras. As grandes árvores se mostraram um elemento de grande importância, pois além de 
contribuírem na riqueza visual, também proporcionam sombra e tornam o espaço onde localizam-se os 
bancos e os quiosques de alimentação agradáveis para as pessoas ficarem e descansarem. Percebe-se que 
algumas pessoas percebem os ambientes da parte natural para o construído enquanto outros percebem do 
construído para o natural. Assim, a área dos macacos, que une essas duas questões torna-se aprazível para 
os dois tipos de público. 

a)  b)  

Figura 8: Características que tornam a área dos Macacos, mais preferida: a) gaiolas de malha metálica formando uma unidade sequenciada; b) 
caminhos pavimentados e com vegetação ornamental e envolvente. Fonte: fotos das autoras, 2016. 

 

É verificado também haver relação entre a área favorita e preferência por tipos de barreiras entre pessoas e 
animais. A preferência dos visitantes é por barreiras de telas metálicas (29,2%), típicas das grandes gaiolas, 
pela questão da visibilidade e proximidade com os animais, já expostas anteriormente. Este é o tipo de 
barreira de 86,7% dos recintos da área favorita, Macacos. Percebe-se que nesta área de visitação as pessoas 
conseguem estar mais perto dos animais e ter uma relação mais intimista com eles (Figura 9).  
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Figura 9: Visitantes observando de perto os animais em recintos de tela metálica da Área 03 – Macacos.  

Fonte: fotos das autoras, 2016. 

Quanto a área dos Camelos, foi identificado que o principal aspecto que a torna menos preferida pelos 
visitantes é a distância, único aspecto citado por 100% dos entrevistados. Essa área fica na extremidade leste 
do Parque Zoológico, perto da entrada de pedestres, mas longe do estacionamento e das demais áreas de 
exposição, o que faz com que o visitante tenha que caminhar muito até chegar a ela. A área também não 
tem possibilidades de caminhos diferentes para ida e volta (circuito ou ligação com outra área), visto que é 
composta apenas por uma via, e assim, os visitantes tem que passar pelas mesmas exposições duas vezes. 

A baixa complexidade do espaço também é apontada como um aspecto que torna essa área menos preferida. 
São citados pelos visitantes como aspectos influentes, a pouca diversidade de animais e a pobreza visual da 
área. A área é composta por apenas cinco exposições, sendo duas delas de macacos já anteriormente vistos 
na área dos Macacos, e ademais, apenas uma exposição de animais que pode ser considerada importante ao 
público. Os visitantes relatam que devido à pouca diversidade e quantidade de animais e demais elementos 
a área se torna desinteressante e assim, eles perdem a vontade de ir e estar nessa área (Figura 10). Não há 
vegetação ornamental nem quiosque de alimentação ou banheiros na área e bancos, e lixeiras são escassas, 
assim, a falta de infraestrutura também é apontada como um aspecto que causa a baixa preferência.  

  

Figura 10: Características que tornam a área dos Camelos, menos preferida: pobreza visual e pouca diversidade e quantidade de 
animais e demais elementos. Fonte: fotos das autoras, 2016. 
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Elementos específicos de design 

No questionário foram citados 10 itens específicos para avaliar sua importância na satisfação geral com o 
espaço aberto. Os resultados obtidos demonstram que todos os 10 itens possuem grande importância na 
satisfação com a visita, já que em todos eles a maior porcentagem de avaliação se referiu as opções muito 
importante e importante. A porcentagem positiva de cada um é, respectivamente: (i) presença de vegetação, 
89,6%; (ii) presença de lagos e riachos, 75%; (iii) diversidade de ambientes, 79,2%; (iv) lugares para explorar 
a natureza, 74%; (v) caminhos divertidos, 67,7%; (vi) acessibilidade, 63,6%; (vii) largura e tipo de 
pavimentação, 63,6%; (viii) mapas e placas de indicação de caminhos, 67,7%; (ix) visualização dos animais, 
80,2%; e, (x) possibilidade de realizar atividades variadas, 67,7% (Tabela 2).  

Apesar da visualização dos animais possuir grande influência na satisfação geral com a visita, as 
características físicas-espaciais do lugar também influenciaram fortemente na satisfação dos visitantes. 
Destacaram-se como mais importantes para a satisfação com o espaço aberto questões relacionadas a sua 
naturalidade (vegetação e fontes de água,) e como menos importantes questões relacionadas à configuração 
de caminhos (Gráfico 1).  

Qual a importância dos itens a seguir para a sua satisfação na visita ao Parque Zoológico? 

ITENS 
muito 

importante 
importante neutro 

pouco 
importante 

muito pouco 
importante 

Presença de vegetação 71 (74,0%) 15 (15,6%) 8 (8,3%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 

Presença de lagos e riachos 56 (58,3%) 16 (16,7%) 19 (19,8%) 1 (1,0%) 4 (4,2%) 

Diversidade de ambientes 53 (55,2%) 23 (24,0%) 17 (17,7%) 3 (3,1%) 0 (0,0%) 

Lugares para explorar a natureza 43 (44,8%) 28 (29,2%) 17 (17,7%) 4 (4,2%) 4 (4,2%) 

Caminhos divertidos 46 (47,9%) 19 (19,8%) 19 (19,8%) 11 (11,5%) 1 (1,0%) 

Acessibilidade 47 (49,0%) 14 (14,6%) 17 (17,7%) 11 (11,5%) 7 (7,3%) 

Largura e tipo de pavimentação 33 (34,4%) 28 (29,2%)  24 (25,0%) 9 (9,4%) 2 (2,1%) 

Mapas e placas de indicação de caminhos 53 (55,2%) 12 (12,5%) 13 (13,5%) 8 (8,3%) 10 (10,4%) 

Visualização dos animais 57 (59,4%) 20 (20,8%) 14 (14,6%) 4 (4,2%) 1 (1,0%) 

Possibilidade de realizar atividades variadas 40 (41,7%) 25 (26,0%) 23 (24,0%) 4 (4,2%) 4 (4,2%) 

Tabela 2: Importância de determinados itens que formam os espaços abertos de jardins zoológicos.  
Fonte: das autoras, 2017. 

 

Gráfico 1: Importância dos itens destacados na pergunta nº 2 do questionário. 
Fonte: das autoras, 2017. 
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Quanto a naturalidade jardim zoológico, que foi considerado o item mais importante na satisfação dos 
visitantes com o Parque Zoológico, verificou-se, que há uma correlação estatisticamente significativa entre a 
percepções dos visitantes quanto agradabilidade da naturalidade e a satisfação geral do espaço (Vegetação: 
Spearman, coef=0,473, sig=0,000; Fontes de água: Spearman, coef=0,412, sig=0,000). Ambas, vegetação e 
fontes de água, são avaliadas como muito agradáveis ou agradáveis (respectivamente 93,7% e 82,3%). A 
porcentagem de respondentes que avaliou a vegetação como muito desagradável ou desagradável é metade 
das que avaliaram as fontes de água da mesma maneira. Essa avaliação pode estar relacionada ao fato de 
alguns lagos do Parque Zoológico possuírem animais vivendo diretamente neles, não sendo usados apenas 
como uma barreira física entre pessoas e animais ou como elemento isolado, como por exemplo o lago dos 
jacarés e macacos. Assim, eles não apresentam um aspecto de manutenção elevada e ainda podem contar 
com odores provenientes dos dejetos dos animais.  

O destaque da naturalidade (vegetação e fontes de água) como um aspecto fortemente ligado a satisfação 
dos visitantes com o Parque Zoológico é confirmada nas entrevistas. Foram apontados como aspectos que 
os visitantes mais gostaram a naturalidade do ambiente, seguido pela sombra e o lago, proporcionados pela 
própria naturalidade (Gráfico 2). A nuvem de palavras, apresentada no Gráfico 2, destaca os aspectos de 
maior força na percepção dos visitantes. As frases a seguir representam com palavras a percepção da 
importância da vegetação para a satisfação com o espaço:  

“Eu gostei porque parece uma fazenda, é mais natural e [..] não é tão artificial, é uma coisa 
bem natural” (Entrevistado adulto nº 1); “Gostei de ver que tem bastante natureza. Tem 
bastante... uma boa área que parece ser de vegetação nativa. E, achei legal. Achei que tem 
bastante verde” (Entrevistado adulto nº 4); “Ah, [...] é que tem essa, esse ambiente aberto, 
[...] tem bastante árvore que tu te sente confortável. A vegetação é bem importante, porque 
se não, não tem como tu visitar todo o espaço em baixo de sol também, né” (Entrevistado 
adulto nº 9). 

 

Gráfico 2: Aspectos do Parque Zoológico da FZB/RS que seus visitantes mais gostaram.  
Fonte: das autoras, 2018. 

Quanto aos caminhos do jardim zoológico, que foram os considerados menos importantes na satisfação dos 
visitantes com o Parque Zoológico, verificou-se (a partir dos dados levantados por meio do questionário), 
que não há correlações estatisticamente significativas entre os itens de acessibilidade, largura e tipo de 
pavimentação e mapas e placas de indicação de caminhos com o grau de satisfação geral. Desses, os dois 
primeiros também são os itens que obtiveram maior porcentagem neutra ou negativa de respostas, ambos 
36,4%. Isso demonstra que acessibilidade, tipo de pavimentação e mapas e placas de indicação de caminhos 
não interferem na satisfação dos visitantes com o ambiente. No entanto, no item caminhos divertidos, foi 
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encontrada uma correlação estatisticamente significativa (Spearman, coef=0,221, sig=0,030) com o grau de 
satisfação geral com o Parque Zoológico.  

Nas entrevistas foi determinado que o que torna os caminhos de um jardim zoológico divertidos ou 
interessantes. Os aspectos citados são variados, mas os principais referem-se as possibilidades de encontrar 
surpresas, a variedade de visuais, a vegetação e os animais (Gráfico 3). As visuais proporcionadas pelos 
caminhos também já foram consideradas anteriormente como influentes na agradabilidade geral do espaço. 
Quanto a surpresa na percepção, a frase a seguir representa com palavras o sentimento experimentado pelos 
visitantes quando o espaço proporciona surpresa: 

 “Ah, as trilhas os caminhos com curva, que tu não sabe, assim, o que tu vais encontrar na 
próxima curva, né. Aí te cria aquela expectativa... será que vai ter um tigre? Será que vai ter 
um leão? Será que vai ter um...? Sabe? [...] Então quando vem num lugar assim, tu fica 
imaginando... bom, o que que vai ter o que que não vai ter. Ah, um lago! Ah, uma passarela! 
Isso é bonito, né!” (Entrevistado adulto nº 12). 

Em posições secundárias são mencionados também a sombra e manutenção dos caminhos. Outros aspectos 
como variedade de caminhos, segurança, sol, clareza e caminhar também foram citados, mas com um 
percentual muito menor que os outros aspectos. Quanto a essas questões, a frase do Entrevistado adulto nº 
1, representa a percepção dos visitantes quanto a variedade de caminhos: “Tem caminho natural, tem 
caminho largo, caminho pequeno, e... caminho fechado pela natureza, caminho aberto que tu pode pegar 
sol. Tem de tudo, acho perfeito como é”(Entrevistado adulto nº 1). 

A sinalização foi citada na mesma proporção que a surpresa como um aspecto que torna os caminhos 
divertidos e interessantes. No entanto, ao analisar o contexto das respostas, percebe-se que esse não é um 
fator que realmente adjetiva os caminhos dessa maneira. O que se percebe é que a falta de sinalização faz 
com que os visitantes se sintam perdidos, e assim, sentem-se incomodados e perdem a capacidade de se 
divertir no caminho. Assim, não é considerado nessa pesquisa que a sinalização propriamente dita torne os 
caminhos divertidos e interessantes. A nuvem de palavras, apresentada no Gráfico 3, destaca os aspectos de 
maior força na percepção dos visitantes. 

 
Gráfico 3: Aspectos que tornam os caminhos do Parque Zoológico da FZB/RS divertidos e interessantes, na percepção de seus visitantes.  

Fonte: das autoras, 2018. 

Foi encontrada uma correlação estatisticamente significativa entre as percepções dos respondentes quanto 
a facilidade de se localizar dentro do Parque Zoológico e a eficiência da sua sinalização (Spearman, 
coef=0,666, sig=0,000). Observou-se que quanto maior for a percepção de eficiência do sistema de 
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sinalização, maior é a facilidade com que os visitantes se localizam dentro do Parque Zoológico. Assim como, 
quanto maior for a percepção de ineficiência da sinalização, maior é a dificuldade com que os visitantes se 
localizam. A quantidade de sinalização espacial de acordo com o local é bastante variada, o que pode ter 
influenciado na avaliação. 

Na análise, não foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre visitantes de primeira vez e 
visitantes reincidentes com a facilidade de se localizar no Parque Zoológico (Chi-Square=1,900, DF=4, 
sig=0,754). Ambos, em sua maioria, consideram fácil de se localizar (28,1%) ou nem fácil, nem difícil de se 
localizar (31,3%) no Parque Zoológico. Quase todos os participantes da entrevista eram reincidentes, e alguns 
de múltiplas visitações desde a infância. A maior parte dos entrevistados afirmaram ter conseguido se 
orientar (80%), embora que para metade deles foi necessário pedir ajuda a funcionários ou a outros visitantes 
para achar algum ambiente ou animal. Apenas uma pequena parte dos entrevistados afirmaram ter se 
sentido perdido dentro do Parque Zoológico em algum momento da visitação e quando isso ocorreu, pediram 
auxílio para outras pessoas que estavam passando no local naquele momento. De modo geral, os visitantes 
esperavam que o espaço proporcionasse um bom direcionamento, para que pudessem ver todos os animais, 
ou apenas os de interesse, encontrar instalações e não se sentirem perdidos nesse processo. 

Além da sinalização espacial, também foi avaliada a sinalização educacional. Para facilitar e melhorar a 
aprendizagem dos visitantes, foram avaliados vários aspectos do design e conteúdo da sinalização 
educacional. Os dados do questionário apontam que todos os aspectos foram avaliados como adequados ou 
muito adequados. A porcentagem positiva de cada um é (i) quantidade de sinalização educativa, 55,3%; (ii) 
localização (posicionamento das placas no recinto), 57,3%; (iii) tamanho e formato, 55,2%; (iv) cores, 55,8%; 
(v) informações contidas, 64,6%; e (vi) tamanho das letras, 50% (Gráfico 4). No entanto quase metade dos 
respondentes avaliaram esses aspectos neutra ou negativamente, o que indica vários problemas envolvendo 
a qualidade da sinalização educacional.  

 

Gráfico 4: Compilação das respostas da questão 10 do questionário, sobre a adequação da sinalização educativa dos recintos do Parque 
Zoológico da FZB/RS. Fonte: das autoras, 2017. 

Por mais que a maior parte dos visitantes tenha avaliado positivamente a adequação da quantidade, ainda é 
uma porcentagem baixa considerando que todos os recintos (100%) possuem sinalização educacional. Como 
a localização das placas também obteve uma considerável porcentagem de avaliação neutra ou negativa, o 
que pode ter acontecido é o indivíduo não ter encontrado a placa e assim considerado que ela não estava 
ali. Ou, o visitante pode ter considerado que as informações contidas nas placas não eram suficientes, assim, 
considerando a quantidade de placas insuficiente. Na análise, foram encontradas correlações 
estatisticamente significativas entre a satisfação dos visitantes com as áreas de exposição do Parque 
Zoológico e a adequação da quantidade de placas de educativas existente nelas (Spearman, coef=0,280, 
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sig=0,006), e das suas cores (Spearman, coef=0,219, sig=0,032). De modo geral, pode-se afirmar que os 
visitantes do Parque Zoológico consideram adequadas as placas educativas retangulares, colocadas na região 
centro-lateral dos recintos. Placas de um tamanho total que fique abaixo da linha de visão e pintada de cores 
neutras, pouco chamativas, que não chamem mais atenção que os animais. Placas com letras de tamanho 
médio, que contenham informações geográficas e biológicas sobre os animais de modo sucinto e que contem 
a história de vida do animal e de como ele acabou no zoológico. 

Além dos 10 itens específicos de design, são avaliados também a influência do mobiliário na satisfação geral 
com o espaço aberto. Quanto a quantidade de bancos e lixeiras disponíveis no Parque Zoológico, as respostas 
dos visitantes obtidas por meio do questionário foram contraditórias. Grande parte dos visitantes 
consideraram a quantidade desses elementos suficientes e outra grande parte os considera insuficientes. Em 
relação a bancos, 54,5% dos participantes consideram a sua quantidade muito suficiente ou suficiente 
enquanto 38% a consideram muito insuficiente (muito pouco) ou insuficiente (pouco). Este fator pode estar 
relacionado a grande variedade de números de indivíduos por grupo de visitação. Há um total de 79 bancos 
no Parque Zoológico e a maior parte deles estão colocados individualmente e não em conjuntos, o que se 
torna um fator negativo para grupos com mais de 3 pessoas. Percebe-se durante uma visita ao Parque 
Zoológico que grandes grupos ou levam suas próprias cadeiras e sentam a beira da área do lago, ou os 
indivíduos mais novos, ou em casais, sentam-se no colo um dos outros, ou sentam-se em toalhas levadas por 
eles mesmos nas áreas de piquenique para descansar. Não foi encontrada relação estatisticamente 
significativa entre a avaliação da disponibilidade de bancos com a satisfação geral.  

Em relação as lixeiras, há um total de 56 lixeiras no Parque Zoológico, e sua disponibilidade foi avaliada de 
maneira mais positiva que os bancos. A maior parte dos participantes (61,1%) considera sua quantidade 
muito suficiente ou suficiente. Ainda assim uma grande porcentagem considera sua quantidade muito 
insuficiente ou insuficiente (32,2%). Além da reclamação quanto a sua quantidade, foi apontado nas 
entrevistas a necessidade de uma maior limpeza e recolhimento de lixo, pois ainda que encontrassem lixeiras 
durante o passeio, muitas delas estavam cheias. Foi encontrada uma relação estatisticamente significativa 
entre a disponibilidade de lixeiras com a satisfação geral (Spearman, coef=0,335, sig=0,001). Quanto maior 
for a satisfação com a disponibilidade apenas de lixeiras, maior será o grau de satisfação geral com a visita. 

Insatisfação dos visitantes 

Embora a avaliação do Parque Zoológico tenha sido majoritariamente positiva, 15,6% dos respondentes do 
questionário não ficaram satisfeitos com a visita. Quanto aos aspectos que os visitantes menos gostaram, 
destaca-se os recintos dos animais, e neste inclui-se os aspectos físicos dos recintos e os animais 
propriamente ditos. Quanto aos aspectos físicos, a principal reclamação é relacionada ao tamanho dos 
recintos e a distância a ser percorrida entre eles. Quanto aos animais propriamente ditos, a principal 
reclamação é a quantidade ou ausência dos mesmos. Muitos dos visitantes esperavam encontrar animais 
específicos na visita, mas não os encontraram. Percebe-se, a partir das respostas dadas a pergunta sobre os 
aspectos que não gostaram e demais exclamações feitas em meio a outras perguntas, que se o indivíduo 
chega no local e não encontra o animal que ele esperava que ali estivesse, sua percepção do espaço torna-
se inexistente, e o mesmo considera que naquela determina área não havia nada. Ou seja, o visitante fica 
frustrado por não encontrar o animal que está procurando e assim, não percebe ou analisa mais nada em 
sua volta e vai embora insatisfeito. É importante destacar que o que motivou a visita de 61,5% dos 
respondentes foi o entretenimento, a vontade de ver e se divertir com os animais. 
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Quanto aos aspectos que os visitantes sentiram falta, destaca-se a questão da sinalização, já anteriormente 
citada, ou seja, apontam a necessidade de colocação de mais placas direcionais e informativas. Ademais, 
houve respostas que refletiam a necessidade de uma loja de lembrancinhas, de um pedalinho, de carros 
elétricos, de mais quiosques de alimentação com comida saudável e não apenas sorvetes e frituras, de 
bancos, banheiros, bebedouros, áreas de lazer, mais locais de churrasqueira, indicação de local para 
primeiros-socorros, caixas-eletrônicos, acessibilidade e a possibilidade de visitas guiadas.  

CONCLUSÕES 

Este estudo mostra que existe influência dos aspectos físicos pesquisados, na satisfação dos visitantes com 
o espaço aberto. Apesar dos animais possuírem grande influência na qualidade da visitação e na satisfação 
com a visita, os elementos físicos e morfológicos desses ambientes também influenciam fortemente na 
avaliação da qualidade espacial e na satisfação das pessoas. Os visitantes do jardim zoológico em estudo 
estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a visitação e verificou-se que a agradabilidade, organização e 
interesse influenciaram nessa satisfação. Quanto mais as visuais são avaliadas como interessantes, maior é a 
percepção de agradabilidade do ambiente, e quanto mais o espaço é considerado organizado, maior é a 
facilidade com que as pessoas se localizam nele e maior é a sua satisfação. 

Verificou-se que quanto maior for a satisfação com as áreas de estacionamento, alimentação, 
piquenique/descanso, pracinhas e exposição, maior será o grau de satisfação geral com a visita. Esses dados 
estão de acordo com Ebenhöh (1992), que aponta que os zoológicos são lugares onde a caminhada é 
geralmente necessária e sendo assim, áreas de descanso para os visitantes são muito importantes. Os 
campos abertos, apenas com gramados são importantes pois além de criarem uma paisagem bonita, 
possibilitam a recreação familiar. Quanto as exposições, confirmou-se as afirmações da autora de que a 
distância pode diminuir a visualização dos animais e assim influenciar no impacto da visita ao jardim 
zoológico. A visualização dos animais, assim como o planejamento do ambiente, sua manutenção e riqueza 
visual, foram apontados como aspectos que tornam os espaços preferidos. Essa proximidade e interação 
proporcionada aumenta a emoção da experiência, aumentando assim a emoção associada com todos os 
aspectos da visitação, auxiliando na educação dos visitantes. 

Verificou-se também que na avaliação de importância dos 10 itens citados como influentes na satisfação dos 
visitantes com o espaço aberto, que todos eles são de grande importância. No entanto, houve o destaque 
como mais importante para a satisfação, as questões relacionadas a sua naturalidade (vegetação e fontes de 
água,) e como menos importantes as questões relacionadas à configuração de caminhos. Quanto a 
naturalidade, verificou-se que o nível de satisfação com o espaço depende do grau de agradabilidade da 
vegetação e das fontes de água, e assim, quanto mais agradáveis a vegetação e as fontes de água forem 
consideradas maior será a satisfação geral. Fatores como as sombras de árvores e a presença de lagos são 
aspectos de grande apreciação pelos visitantes e importantes para a sua satisfação. Compreendeu-se 
também quanto a configuração de caminhos, que acessibilidade, tipo de pavimentação e mapas e placas de 
indicação de caminhos (sinalização) não interferem na satisfação dos visitantes com o ambiente, mas que 
caminhos divertidos interferem. E o que torna os caminhos dos jardins zoológicos divertidos de caminhar 
referem-se as possibilidades de encontrar surpresas, a variedade de visuais, a vegetação, os animais, as 
sombras das árvores e a manutenção dos caminhos. 

A sinalização, comentada pelos entrevistados em vários momentos, foi mais profundamente examinada e 
constatou-se que a sinalização espacial é um aspecto que os visitantes esperam encontrar, mas que não 
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influencia na sua satisfação com a visita. Entende-se que por mais que a sinalização espacial seja avaliada 
negativamente, se o espaço for organizado e as pessoas conseguirem se localizar nele, se os demais aspectos 
do ambiente forem positivos e houverem outros meios além da sinalização para que os visitantes se 
orientem, esse aspecto não influencia na qualidade e satisfação geral com a visita. Em relação a sinalização 
educacional, foi verificado que quanto mais adequadas forem as placas educativas colocadas nas áreas de 
exposição e suas cores, maior será a satisfação dos visitantes com as áreas de exposição.  

Com relação aos mobiliários, houveram divergências na avaliação. Isso provavelmente pelo fato, como 
aponta Ebenhöh (1992) à heterogeneidade dos grupos de visitantes dos jardins zoológicos, pois muitas vezes 
apenas alguma parte do grupo quer descansar, enquanto os membros mais enérgicos querem desfrutar das 
atividades. Destaca-se que a inadequação da quantidade de bancos não influencia na satisfação geral dos 
visitantes. No entanto, quanto maior for a satisfação com a disponibilidade apenas de lixeiras, maior será o 
grau de satisfação geral com a visita. 

Sendo assim, revelam-se os aspectos ambientais que mais influenciaram na satisfação dos visitantes para o 
estudo de caso. Através das análises e levantamentos realizados neste estudo, buscou-se contribuir para a 
formulação do que seria um jardim zoológico qualificado. Se faz necessário agora, através de métodos 
empíricos de observação comportamental, complementar os dados e fazer correlações das respostas com o 
real uso do espaço. Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo da área de pesquisa das Relações 
Ambiente-Comportamento contribuam para a qualificação dos ambientes de jardins zoológicos.   
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CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO: 
PERIFERIAS À MERCÊ DA SUBJETIVIDADE 

CLASSIFICATION OF AREAS OF GEOLOGICAL-GEOTECHNICAL HAZARD: PERIPHERIES TO THE MERCY 
OF SUBJECTIVITY  

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE PELIGRO GEOLÓGICO-GEOTECNICO: PERIFERIAS AL MERCÉ DE LA 
SUBJETIVIDAD  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE  

RESUMO: 
O objetivo deste trabalho foi discutir a confiabilidade dos processos de classificação de áreas de risco geológico-
geotécnico que vem sendo adotados no Brasil. Majoritariamente, têm sido utilizados métodos qualitativos, baseadas 
em parâmetros subjetivos e na experiência dos vistoriadores. Neste trabalho, foram avaliadas três diferentes 
metodologias de classificação de áreas de risco: o Programa Estrutural em Áreas de Risco de Belo Horizonte (PEAR), 
CAMPOS (2011) e Ministério das Cidades (2007). Por meio da aplicação das fichas de vistoria das metodologias citadas 
em um local da cidade de Belo Horizonte, foi feita uma análise comparativa entre elas. Após o devido embasamento 
teórico, evidenciou-se a necessidade urgente de tornar as metodologias de classificação mais confiáveis através da 
utilização de dados quantitativos, obtidos por meio de investigações geológico-geotécnicas. Chega-se também à 
proposição de se investir no uso de tecnologias, como a utilização de fotografias aéreas para monitoramento de áreas 
de risco. 
PALAVRAS-CHAVE: áreas de risco; métodos de classificação; deslizamentos.  

ABSTRACT: 
The objective of this work was to discuss the reliability of geological-geotechnical risk classification processes that have 
been adopted in Brazil. Majority, qualitative methods have been used, based on subjective parameters and the 
experience of the surveyors. In this work, three different methodologies for classification of risk areas were evaluated: 
the Structural Program in Risk Areas of Belo Horizonte (PEAR), CAMPOS (2011) and the Ministry of Cities (2007). 
Through the application of the charts of the methodologies cited in a site in the city of Belo Horizonte, a comparative 
analysis was made between them. After the theoretical basis, the urgent need to make the classification 
methodologies more reliable through the use of quantitative data obtained through geological-geotechnical 
investigations was evidenced. There is also a proposal to invest in the use of technologies, such as the use of aerial 
photographs to monitor areas at risk. 
KEYWORDS: risk areas; classification methods; slides.   

RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo fue discutir la confiabilidad de los procesos de clasificación de áreas de riesgo geológico-
geotécnico que vienen siendo adoptados en Brasil. En primer lugar, se han utilizado métodos cualitativos, basados en 
parámetros subjetivos y en la experiencia de los inspectores. En este trabajo, se evaluaron tres diferentes metodologías 
de clasificación de áreas de riesgo: el Programa Estructural en Áreas de Riesgo de Belo Horizonte (PEAR), CAMPOS 
(2011) y Ministerio de las Ciudades (2007). Por medio de la aplicación de las fichas de inspección de las metodologías 
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citadas en un local de la ciudad de Belo Horizonte, se realizó un análisis comparativo entre ellas. Después del debido 
basamento teórico, se evidenció la necesidad urgente de hacer las metodologías de clasificación más confiables a 
través de la utilización de datos cuantitativos, obtenidos por medio de investigaciones geológico-geotécnicas. Se llega 
también a la proposición de invertir en el uso de tecnologías, como la utilización de fotografías aéreas para monitoreo 
de áreas de riesgo. 
PALABRAS-CLAVE: áreas de riesgo; métodos de clasificación; resbalones. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo NOGUEIRA (2008), os acidentes são marcas presentes na história dos aglomerados urbanos, quase 
sempre mais frequentes e de maior consequência, quanto maiores, mais densas e desiguais são as cidades. 
As desigualdades sociais são refletidas no território urbano, fazendo com que parte considerável da 
população esteja submetida à exclusão territorial e à degradação ambiental. A inserção vulnerável na 
cidade gera situações de risco, principalmente em períodos chuvosos mais intensos, atingindo 
principalmente os habitantes das favelas e loteamentos irregulares assentados sobre encostas de morros e 
em baixadas junto às margens de cursos d’água. 

O tipo de ocupação do espaço aqui considerado conta com condicionantes relacionados à precariedade de 
infraestrutura urbana, que o torna ainda mais susceptível a processos de movimentação de massas, dentre 
eles: ausência ou insuficiência de estruturas de drenagem, lançamento de águas servidas, vazamento na 
rede de abastecimento de água, existência de fossas sépticas, declividades e alturas excessivas de cortes, 
aterros inadequados, lançamento de lixo e entulho e remoção da cobertura vegetal. (CAMPOS, 2011).  

Dessa forma, nos últimos 20 anos, emergiu no Brasil a necessidade de estudos avaliativos e preditivos da 
situação das ocupações e das áreas de expansão urbana, com o objetivo de prevenir e mitigar possíveis 
desastres relacionados às movimentações de massa.  

Desde 1991, com a publicação da Norma Brasileira número 11.682 pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, estão fixadas as condições exigíveis no estudo e controle da estabilidade de taludes em solo, 
rocha ou mistos, componentes de encostas naturais ou resultantes de cortes. No tópico de número 5 deste 
documento, estão discriminados dois tipo de investigações a serem executadas nos taludes em situação de 
risco: as investigações preliminares e as investigações geotécnicas, geológicas e outras. Atualmente, 
entretanto, os estudos têm se dado somente no âmbito das investigações preliminares. Na descrição deste 
são utilizados os termos “observação cuidadosa” e “julgamento cuidadoso”, o que deixa claro a 
subjetividade deste tipo de análise, denominada, por isto mesmo, de preliminar.  

Ao contrário da realidade brasileira, internacionalmente o processo de mapeamento têm se dado com o 
investimento cada vez maior em modelos quantitativos e no uso de tecnologias. Esta tendência pode ser 
observada no Canadá, por exemplo, que já utiliza tecnologias de ponta para o monitoramento de tais áreas, 
dentre as quais: imagens aéreas, imagens de satélite, imagens de radares (imagens que representam a 
textura da superfície, características estruturais e umidade do solo), tecnologia GIS (Geographic 
Information Systems – combina um banco de dados geoespacial com ferramentas para realizar análises e 
produzir novos dados e informações), amostras de solo, testes de penetração, análises estatísticas de risco, 
modelos físicos e numéricos, dentre outras (LATO et al., 2016) 

Com o objetivo de se unificar, em âmbito nacional, um método de mapeamento que apresentasse menor 
grau de complexidade para a determinação e hierarquização das áreas de riscos, o Ministério das Cidades, 
em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), desenvolveu, em 2007, uma metodologia de 
mapeamento de riscos em encostas e baixadas (risco geológico-geotécnico e de inundação, 
respectivamente) para os municípios brasileiros que ainda não possuíam metodologias próprias.  

Neste trabalho foi feita uma analise comparativa entre três métodos qualitativos de classificação de áreas 
de risco: Ministério das Cidades (2007), Programa Estrutural de Áreas de Risco (2011) e CAMPOS (2011), 
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por meio da aplicação dos mesmos em uma área de Belo Horizonte já classificada como área de elevado 
risco de deslizamento. O Objetivo foi analisar os parâmetros utilizados, bem como a consistência e 
confiabilidade dos resultados obtidos. 

RISCOS E MOVIMENTAÇÕES DE MASSA 

Os riscos geológicos podem ser entendidos como todo o processo, situação ou evento no meio geológico, 
de origem natural, induzido ou misto, que pode gerar um dano econômico ou social para as comunidades, 
e em cuja previsão, prevenção ou correção, hão de empregar critérios geológicos (ABGE, 1995). Segundo 
BRASIL (2007), as áreas de risco são áreas passíveis de serem atingidas por fenômenos ou processos 
naturais e/ou induzidos que causem efeitos adversos. As pessoas que habitam estes locais estão sujeitas a 
danos à sua integridade física, perdas materiais e patrimoniais. No Brasil, estas áreas comumente 
correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda. 

Os fenômenos geológicos mais comuns no Brasil são as movimentações de massa. GERSCOVICH (2012) 
aponta que os mesmos se diferem basicamente em função da velocidade de movimentação e forma de 
ruptura e podem ser classificados em: rastejo, corrida, escorregamentos, quedas, tombamentos e 
rolamentos de blocos. Neste trabalho será tratado apenas dos escorregamentos (ou deslizamentos), por 
ser o tipo mais comum no país.  

De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2007), os escorregamentos possuem velocidades altas 
(m/h a m/s), com superfícies de ruptura bem definidas. Existem três tipos de deslizamentos, cujas 
nomenclaturas variam em função da geometria das rupturas, sendo elas: planares, circulares ou em cunha. 
Podem envolver solos, saprólitos, rochas e depósitos superficiais e abrangerem diferenciados volumes de 
material. O principal agente deflagrador deste processo é a chuva.  

Os deslizamentos planares (ou translacionais) se caracterizam pela presença de descontinuidades 
mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior do material. Podem ocorrer associados à solos 
saprolíticos, rochas e em locais de contato entre diferentes materiais (GERSCOVICH, 2012), mas em geral 
ocorrem predominantemente em solos pouco desenvolvidos com altas declividades. A geometria é 
marcada por uma pequena espessura e forma retangular estreita (comprimentos superiores às larguras) e 
normalmente mobiliza grande volume de material (BRASIL, 2007). Um esquema representativo deste tipo 
de escorregamento pode ser observado na Figura 1. 

Segundo BRASIL (2007), os escorregamentos circulares (ou rotacionais) possuem superfícies de 
deslizamento curvas, sendo comum a ocorrência de uma série de rupturas sucessivas. Estão associadas a 
aterros, pacotes de solo ou depósitos mais espessos, rochas sedimentares ou cristalinas intensamente 
fraturadas. Segundo SOUZA (2004), este tipo de movimentação acontece em solos homogêneos dotados de 
coesão nos horizontes superficiais. Podem se dar nas áreas de transição entre os solos residuais ou de 
cobertura com o substrato rochoso, onde o escoamento de águas constitui fator agravante à instabilidade. 
O início do movimento pode estar associado a cortes na base desses materiais, sejam eles, artificiais ou 
naturais, originados, por exemplo, pela erosão fluvial no sopé da encosta. O esquema do deslizamento 
circular se encontra na Figura 2. 
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Figura 1: Esquema representativo de escorregamento planar.  

Fonte: BRASIL, 2007.  

 
Figura 2: Esquema representativo de escorregamento circular. 

Fonte: BRASIL, 2007.

Os deslizamentos em cunha estão associados à saprólitos e maciços rochosos, onde a existência de dois 
planos de fraqueza desfavoráveis à estabilidade condicionam o deslocamento ao longo do eixo de 
intersecção destes planos (BRASIL, 2007). O esquema do deslizamento em cunha se encontra na Figura 3. 

 
Figura 3: Esquema representativo de escorregamento em cunha.  

Fonte: BRASIL, 2007. 

METODOLOGIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO 

Programa Estrutural em Áreas de Risco de Belo Horizonte (PEAR) 

Há mais de 20 anos, Belo Horizonte se propõe diagnosticar, prevenir, monitorar, controlar e minimizar 
situações de risco geológico, estruturando e revitalizando áreas (CAMPOS et al., 2014). O objetivo principal 
do Programa é fornecer assistência técnica, física e social às famílias moradoras de áreas de risco geológico 
efetivo e de caráter continuado. 
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Em acordo com o exposto por CAMPOS et al. (2014), o programa atua através de planos de ação que 
correspondem a ações de curto, médio e longo prazo conforme explicitado a seguir:  

 Plano de Atendimento Emergencial: propicia atendimento imediato para eliminação do risco, sendo 
ações típicas do período chuvoso, como: colocação de lona, pequena intervenção com intuito de 
manter a família no local sob monitoramento, indicação de remoção temporária ou definitiva, etc. 

 Plano de Mobilização Social: inclui ações educativas junto às populações com atividades ao longo 
do ano, tais como: a realização de reuniões (visando integrar a comunidade e o poder público nos 
trabalhos de convivência e eliminação do risco), distribuição de cartilhas educativas, realização de 
atividade de educação ambiental.  

 Plano de Obras: planejamento de obras para eliminação do risco dentro de uma ordem de 
prioridade. 

Para cumprir os objetivos do PEAR, a equipe técnica realiza ações e/ou intervenções a partir da análise da 
moradia da família que solicita o serviço. Para chegar a um parecer é preenchida uma ficha de vistoria, 
presente em CAMPOS (2011), constituída dos campos resumidos a seguir: 

 Informações básicas do local e do morador (endereço, nome do solicitante, etc.); 

 Caracterização do local (morfologia, tipo de talude, altura, inclinação, vegetação, etc.); 

 Características visuais da edificação (tipologia, pavimentos, redes de água e esgoto, etc.); 

 Predisposição a processos geológicos (histórico de escorregamentos, inundação, erosão, etc.); 

 Agentes potencializadores (fossas, bananeira, lixo/entulho, vazamentos nas redes, etc.); 

 Indicativos de processos (trincas na moradia e no terreno, degraus de abatimentos, cicatrizes de 
deslizamentos, etc.); 

 Classificação - Nível atual do risco (baixo, médio, alto ou muito alto); 

 Ocorrência atual (o motivo da solicitação de vistoria); 

 Parecer e orientações (remoção temporária, indicação de obras, isolamento de cômodo, etc.); 

 Obras propostas (tipo de obra, equipe própria, mutirão, etc.); 

 Considerações finais; 

 Execução e ciência da vistoria. 

CAMPOS (2011) 

Em 2011, CAMPOS propôs uma reanálise do PEAR e da classificação de risco geológico-geotécnico para 
Belo Horizonte. Esta metodologia conta com quatro parâmetros pré-estabelecidos, que foram definidos a 
partir da análise dos dados das fichas de vistoria realizadas pelas equipes do PEAR, ao longo de dois anos. 
Além disto, CAMPOS (2011) atribuiu pesos aos parâmetros (entre parênteses, após cada descrição do 
tópico) e introduziu fatores agravantes e atenuantes do risco. Os parâmetros estão descritos a seguir: 

Agentes Potencializadores do Risco 

São considerados quando as ações antrópicas estiverem atuando de forma a aumentar o risco de acidentes 
no local. 
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 Com Agente (CA): quando existe agente potencializador do risco contribuindo efetivamente para 
acelerar o processo de movimentação. Ex.: lançamento de esgoto, bananeiras, lixo, dentre outros 
(+2); 

 Sem Agente (SA): não foram observados agentes potencializadores do risco (+1). 

Relação Altura do Talude e Afastamento à Edificação  

 Relação 1/1: a altura do talude com predisposição ao processo é a mesma distância deste à 
edificação (considerar também quando o afastamento é maior que a altura) (+1); 

 Relação 2/1: a altura de talude com predisposição ao processo é duas vezes maior que a distância à 
edificação (+2); 

 Relação 3/1: a altura do talude com predisposição ao processo é três vezes maior que a distância à 
edificação (+3). 

Indicativos de Movimentação da Encosta 

 Com Indicativos (CI): existe o indicativo de movimentação - trincas no terreno ou na moradia, 
estrutura deformada e degraus de abatimento (não serão consideradas as cicatrizes de 
escorregamento e nem feições erosivas se o processo principal analisado for o próprio 
escorregamento) (+2); 

 Sem Indicativos (SI): não foram observados indicativos dos processos (+1). 

Vulnerabilidade da Edificação  

Compreende a análise do padrão construtivo considerando duas tipologias construtivas, a saber: 

 V1 - baixa vulnerabilidade de acidentes: médio a bom padrão construtivo onde predominam 
moradias de alvenaria com boa capacidade de resistir ao impacto dos processos geológicos, 
principalmente se elas estiverem na crista do talude (+1); 

 V2 - alta vulnerabilidade de acidentes: baixo padrão construtivo constituídos de alvenaria, 
madeirite ou materiais similares, de baixa capacidade de resistir ao impacto dos processos 
geológicos, independentemente da posição no talude (+2). 

Os fatores atenuantes entram na análise de risco para subtrair a nota encontrada com os parâmetros 
descritos acima. 

Obras 

 Obra executada aparentemente de maneira inadequada não sendo possível atestar sua qualidade 
(- 1); 

 Obra que apenas minimizou o risco geológico (- 2); 

 Obra que eliminou o risco geológico (- 3). 
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Constituição e Estrutura do Talude  

Considera-se que o talude apresenta condições favoráveis a estabilidade. 

 Rocha sã ou saprólito com estrutura favorável a estabilidade (- 1); 

 Rocha sã ou saprólito sem estrutura significativa (- 2). 

Situação da Edificação 

Quando a vulnerabilidade da edificação não interfere na análise. Caso ocorra o processo, a possibilidade de 
atingimento é muito pequena ou nula. A probabilidade de a edificação ser atingida é nula ou muito baixa (- 
2). 

O fator agravante entra no final, somando um ponto ao total. Este fator deverá ser utilizado quando 
realmente a vulnerabilidade social for relevante na análise do risco, ou quando existe um conjunto de 
agentes atuantes no talude de maneira efetiva. 

Com a definição dos parâmetros, foi realizado o cruzamento dos mesmos entre si, em forma de matriz, 
chegando a quatro graus de risco onde cada um tem de 5 a 7 possibilidades/resultados descritos. O 
resultado deste cruzamento foram 24 possibilidades de classificação, divididos em quatro classes: 

 Risco muito alto= total de pontos 8 – 9 

 Risco alto= total de pontos 7 

 Risco médio=total de pontos 6 

 Risco baixo=total de pontos 5 – 4 

Ministério das Cidades (2007)  

Diversas cidades utilizam o método proposto pelo Ministério das Cidades e pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) através da cartilha para formação de equipes municipais intitulada “Mapeamento de 
riscos em encostas e margens de rios” (BRASIL, 2007). O processo de classificação se dá através da ficha de 
vistoria, a qual deve ser preenchida de acordo com as orientações que se apresentam juntamente à mesma 
e existem também quatro níveis de classificação (baixo, médio, alto, muito alto).  

As seguintes considerações devem ser feitas: 

 Padrão construtivo (madeira ou alvenaria): para uma mesma situação a construção em alvenaria 
deve suportar maior solicitação e, portanto, deve ser colocada em classe de risco inferior à moradia 
de madeira; 

 Tipos de taludes: taludes naturais estão, normalmente, em equilíbrio. Taludes de corte e de aterro 
são mais propensos a instabilizações. Os tipos de talude e materiais (solo, aterro, rocha) dão pistas 
sobre a tipologia dos processos passíveis de serem deflagrados e dos materiais que podem ser 
mobilizados (blocos de rocha, matacões, colúvio, bananeiras, lixo, entulho, etc.); 
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 Distância da moradia ao topo ou à base dos taludes: deve ser adotada como referência uma 
distância mínima com relação à altura do talude que pode sofrer a movimentação (em São Paulo 
adota-se a relação 1:1); 

 Inclinação dos taludes: os escorregamentos normalmente ocorrem a partir de determinadas 
inclinações. Estabelece-se que taludes com inclinações superiores à 17º são passíveis de 
movimentações; 

 Presença de água: a existência de surgências nos taludes e a infiltração de água sobre aterros 
devem ser tomadas como sinais de maior possibilidade de movimentações, uma vez que a água é o 
principal agente deflagrador de deslizamentos;  

A chave para a classificação é a presença de sinais de movimentação/feições de instabilidade. Essa 
presença pode ser expressiva, presente, incipiente ou ausente. As feições principais se referem às juntas de 
alivio, fendas de tração, fraturas de alivio, trincas, e os degraus de abatimento, inclinação de estruturas, 
segundo os diversos autores que tratam do assunto. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo é a Vila Pomar do Cafezal, localizada no Aglomerado da Serra, conjunto de seis favelas 

situado entre as regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte, na encosta da Serra do Curral: Marçola, 
Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Novo São Lucas 
e Santana do Cafezal. 

Desde novembro de 2012, em virtude do “Relatório de Risco Geológico no Local ‘Área da Fayal’ 
(Loteamento Parque Nossa Senhora do Rosário), localizado entre as Vilas Cafezal, Novo São Lucas e Nossa 
Senhora da Conceição, Região Centro-Sul de Belo Horizonte” (BELO HORIZONTE, 2012), a região foi 
classificada como uma área de elevado risco geológico, sendo apontada a necessidade de remoção de 
centenas de famílias. Em fevereiro de 2013, a Procuradoria Geral do Município solicitou a antecipação de 
tutela e, desde então, os moradores vivem sob a instabilidade do despejo. No segundo semestre de 2016, a 
população iniciou a obra de uma escada hidráulica na lateral do talude com objetivo de desviar a água de 
chuva da linha central do Pomar, com isto a situação avaliada pela vistoria em 2013 mudou.  

No que tange à geologia, Belo Horizonte possui território com variada constituição. De acordo com SILVA 
ET AL. (1995 apud PARIZZI et al., 2004), distinguem-se as rochas do domínio do Complexo Belo Horizonte, 
com rochas gnáissicas, as rochas do domínio Metassedimentar e as coberturas e mantos de intemperismo. 
A Vila se encontra sobre a Sequência Metassedimentar, grupo Sabará, formada principalmente por rochas 
do tipo xistos e filitos muito alterados de coloração variando entre rosa e amarelo (CAMPOS, 2011).  

De acordo com PARIZZI et al. (2011), as rochas da Sequência Metassedimentar, principalmente 
representadas pelos filitos, têm seus mecanismos de ruptura dependentes da relação geométrica entre as 
descontinuidades dos maciços rochosos e a direção dos cortes dos taludes. Quando os cortes possuem 
direção oblíqua à xistosidade ocorrem processos erosivos e rupturas em cunha, responsáveis pela mudança 
da geometria dos taludes e desconfinamento de outras descontinuidades. A partir disso, rupturas planares 
e tombamentos passam a ocorrer. Quando a orientação dos cortes é paralela à orientação do plano de 
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xistosidade processos como alívio de tensão e a ação da água nas descontinuidades promove o 
desplacamento de blocos e rupturas planares subsequentes.  

De acordo com o Mapa Geológico de Belo Horizonte disponibilizado pelo Projeto Geologia do Quadrilátero 
Ferrífero (Disponível em: <http://www.portalgeologia.com.br/>. Acesso em 28 de novembro de 2016), foi 
possível observar que o sentido de mergulho das camadas das rochas no local é de noroeste para sudeste 
em oposição à direção de escorregamento da encosta, o que compactua para a situação de relativa 
estabilidade geológica.  

A sequência metassedimentar é marcada por altas declividades, variando majoritariamente entre 30% e 
100%. De maneira geral, quanto maior a inclinação, menor fator de segurança. No caso do assentamento 
de moradias, há um maior aproveitamento dos pontos convexos da encosta, o que fornece condições 
pouco mais favoráveis à ocupação.   

De acordo com PARIZZI et al. (2004), a precipitação média anual é em torno de 1.500 milímetros. As chuvas 
em Belo Horizonte tendem a ser mais intensas e frequentes no período de novembro a janeiro com os 
máximos de precipitação ocorrendo sobre as regiões de topografia mais elevada, correspondente à faixa da 
Sequência Metassedimentar (MOREIRA, 2002). A chuva é um dos principais agentes deflagradores dos 
deslizamentos, contribuindo para a instabilidade devido: aumento do nível de água no solo e consequente 
aumento do seu peso específico; geração de forças de percolação; redução da resistência do solo devido à 
perda de coesão aparente; infiltração de água nos vazios, gerando pressões hidrostáticas.  

A partir do histórico de deslizamentos de toda Belo Horizonte entre 2011 e 2016 (BELO HORIZONTE, 2016) 
foi elaborada uma imagem com todos os deslizamentos, possíveis de serem localizados. Na região de 
estudo ocorreram quatro movimentações, todas do tipo deslizamentos, sendo que uma não pôde ser 
localizada, devido à falta da numeração do endereço. Na Figura 4, encontra-se a área de estudo delimitada 
pelo traço amarelo, com os “alfinetes” representando os deslizamentos. 

 
Figura 4: Deslizamentos entre os anos de 2011 e 2016 na Vila Pomar do Cafezal. 

Fonte: Adaptado de Google Earth, acesso em 23 de novembro de 2016. 

Além da avaliação do histórico de processos, por meio de imagens aéreas, foi possível acompanhar o local e 
identificar eventuais movimentações, ao longo do tempo. No caso da Vila Pomar do Cafezal, foram obtidas 
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imagens aéreas do Google Earth desde o ano de 2002 e observou-se o que poderia ser uma cicatriz de 
deslizamento (região delimitada pelo círculo vermelho), como mostra a Figura 5. 

 
Figura 5: Cicatriz de deslizamento (ou desmatamento). 

Fonte: Adaptado de Google Earth, acesso em 23 de novembro de 2016. 

Metodologia 

Como exposto anteriormente, neste trabalho a metodologia consiste na aplicação das fichas de vistoria dos 
três métodos de classificação de áreas de risco, sendo eles: PEAR (1993-2011), CAMPOS (2011) e Ministério 
das Cidades (2007). 

Em todas as fichas foram consideradas as seguintes condições quanto à caracterização do local estudado:  

 A encosta na qual se localiza a área de estudo é natural; 

 A altura da encosta a jusante das edificações é de cerca de 40 metros; 

 O comprimento da encosta em planta é de cerca de 75 metros; 

 A inclinação é de cerca de 30º; 

 O afastamento das edificações à crista é de 1 metro; 

 A encosta possui vegetação de baixo a médio porte; 

 Sua litologia é conformada por rochas do tipo xistos e filitos; 

 As edificações possuem tipologia de alvenaria com pilar, vigas, lajes de 1 ou 2 andares e baixo 
padrão construtivo; 

 Segundo os moradores, a fundação é do tipo estaca escavada com cerca de 5m de profundidade; 

 Possui rede de esgoto aérea improvisada pelos moradores, que leva a água das edificações até a 
planície inferior do talude; 

 Possui rede de abastecimento improvisada pela população; 

 A drenagem pluvial é precária; 

 De acordo com o histórico do local, a região possui predisposição a deslizamentos e um indicativo 
recente deste processo que pôde ser observado em vistoria. Quanto à presença de agentes 
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potencializadores, a região possui concentração de água pluvial na Rua Sustenido, que não é pavimentada, 
e presença de lixo/entulho.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados para o PEAR (1993), CAMPOS (2011) e BRASIL (2007), foram nível de risco alto, 
com as seguintes recomendações aos moradores: não expandir edificações, remover entulhos, monitorar o 
local, solicitar nova vistoria caso modifique o quadro e realizar obras de canaletas de drenagem e remoção 
de entulho na Rua Sustenido. Este laudo foi dado considerando que os agentes potencializadores são 
pontuais e de fácil solução. A encosta possui vegetação de baixo a médio porte (um pomar) o que contribui 
para sua estabilidade superficial. A cicatriz de deslizamento representou um fator importante na 
classificação, e, portanto deve ser monitorado constantemente. Na linha da cicatriz não existem edificações 
assentadas, o que de certa forma, resguarda a população local.  

As classificações altas obtidas possuem descrições que se assemelham: consideram que o processo já está 
instalado e que é possível observar indícios de seu desenvolvimento (sinal/feição/ evidência (s) de 
instabilidade); consideram o processo de instabilização em desenvolvimento, mas é possível monitorar sua 
evolução; consideram que, mantidas as condições existentes, é possível a ocorrência de eventos 
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas. Além disto, as descrições colocam a 
possibilidade de destruição de moradias em curto espaço de tempo; que os condicionantes geológico-
geotécnicos e morfológicos (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção são de alta 
potencialidade para o desenvolvimento de processos de movimentação. 

Em todos os três estudos foram utilizados métodos qualitativos, que, por mais que sejam bem 
recomendados, ao final, se tornam reféns do julgamento e experiência do profissional que está realizando 
o mapeamento (FERRÃO et al., 2016). 

A metodologia de CAMPOS (2011), apesar de possuir critérios melhor delineados e com um viés mais exato, 
não muda o formato básico da avaliação. Além disto, as descrições dos resultados finais, por serem pré-
escritos e mais limitados, não conseguem abranger às diferentes realidades nas quais a metodologia 
poderia ser utilizada. Por exemplo, no estudo de caso, a relação entre altura e afastamento da edificação 
não encontra correspondência com a ficha. 

Caso a análise do histórico do local e de fotografias aéreas fossem levada em conta, o grau de risco poderia 
ser alterado para muito alto. A cicatriz de deslizamento existente demonstra predisposição a processos e a 
análise das imagens aéreas juntamente com o histórico de deslizamentos reforça esta teoria. Com estas 
informações, fica claro que a cicatriz de deslizamento existente não representa um evento isolado no local, 
mas parte de processos e predisposições maiores que vêm atingindo a região em diversos episódios 
pontuais. Esta constatação prova que a utilização deste tipo de instrumento seria valiosa, uma vez que 
adiciona informações concretas e condizentes com a realidade dos locais.  

O histórico da região, obtido por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, apesar de importante na análise, 
não se mostrou confiável, uma vez que o formato do registro de endereços, com logradouros e números, 
não foi efetivo para o propósito deste trabalho. Alguns endereços não possuíam numeração e outros não 
puderam ser encontrados pelo Google Earth. Para se utilizar esta ferramenta no processo, seria 
interessante que o banco de dados fosse construído, não só por dados teóricos, mas também que os locais 
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fossem registrados por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Com isto, seria possível, por 
exemplo, construir um mapa ao longo do tempo, onde fossem registrados precisamente os locais onde 
houvesse movimentação. Um bom registro facilitaria, inclusive, o processo de monitoramento dos locais. 

Quanto ao uso das imagens aéreas do Google Earth foi observada insuficiência na qualidade das imagens. A 
partir das imagens apresentadas neste trabalho, é possível perceber que as mesmas não seguem um 
padrão de luminosidade, sendo algumas muito claras e outras escuras, além de possuírem elevada 
granulação, o que dificulta a identificação e delimitação de possíveis processos. Para se utilizar esta 
ferramenta, seria de suma importância o investimento em fotografias aéreas de melhor qualidade. 

A escolha pela utilização de métodos qualitativos isolados deixa passar informações importantes que não 
seriam deixadas, caso também se utilizassem tecnologias e métodos quantitativos (investigações no 
sobsolo, estudos geológico-geotécnicos, modelagens). Por exemplo, para se determinar a conformação 
geológica da área de estudo, foram utilizados mapas geológicos que, apesar de serem ferramentas 
importantíssimas, não conseguem abranger todo o escopo de informações necessárias de serem coletadas 
em áreas de risco. A situação se torna ainda mais delicada quando se trata de áreas com alta 
vulnerabilidade social.  

A Vila Pomar do Cafezal se localiza numa região conformada geologicamente por filitos, que, como exposto 
neste trabalho podem sofrer desplacamento, rupturas planares e tombamentos. Como também 
apresentado, o sentido de mergulho das rochas na encosta compactua para a estabilidade geológica do 
maciço. O problema é que esta situação é teórica. Os filitos podem se encontrar com um sentido de 
mergulho em um local e dois metros ao lado, se encontrar em outra posição. A situação do subsolo, só 
pode ser realmente verificada e confirmada por meio de investigações práticas, que transformam 
especulações em dados concretos, como sugere a própria NBR 11.862/1991. 

Nas metodologias apresentadas aqui, tanto os parâmetros avaliados, quanto os resultados obtidos se 
mostraram condizentes com a realidade do local. Porém, eles não são palpáveis. Quando o estudo das 
áreas de risco depende fortemente da vistoria (ou se dá apenas no âmbito dos estudos preliminares) e não 
apresenta parâmetros bem delineados, caso o vistoriador seja menos afeito aos riscos, o local pode obter 
uma classificação diferente do que obteria por um vistoriador mais cuidadoso. É possível, ao final da análise 
que um avaliador acredite que alguma característica é altamente grave, enquanto outro acredite que a 
situação é controlável. As incertezas e inexatidões referentes à percepção individual do risco só podem 
superadas com dados obtidos por meio de investigações, experimentos, modelos, dados numéricos, 
tecnologias (como o GPS e as fotografias aéreas) e diretrizes especificas. 

Por fim, e não menos importante, neste trabalho foi feita uma breve discussão sobre as metodologias de 
classificação de áreas suscetíveis a deslizamentos. Na prática, entretanto, para além de metodologias 
adequadas, existe a dimensão social do problema, que não deve ser deixada de lado. Grande parte dos 
condicionantes dos deslizamentos como o acúmulo de lixo e entulho, vazamento nas redes de água e 
esgoto, execução ineficiente de cortes e aterros, etc., são responsabilidade também da população. Desta 
forma, ela deve ser inserida em todo o processo por meio de ações educativas, dentre elas: realização de 
reuniões (entre a comunidade e o poder público), distribuição de cartilhas educativas, realização de 
atividade de educação ambiental, além de assessoria técnica. Concomitantemente, deve-se possibilitar a 
promoção da conscientização e emancipação políticas da população. A saída para o problema também 
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perpassa pela atuação dos moradores se identificando como atores conformadores e responsáveis pelo 
próprio espaço. 
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CONNECTION OF AREAS PROTECTED THROUGH URBAN INFRASTRUCTURE: RUPTURES AND 
POTENTIALITIES 

CONEXIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: RUPTURAS Y 
POTENCIALIDADES  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇAO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 

No processo de urbanização das cidades brasileiras tem sido recorrente o isolamento e fragmentação dos espaços 
naturais protegidos. O presente artigo aborda singularidades da infraestrutura urbana convencional que normalmente 
se interpõe entre espaços protegidos, refletindo sobre as possibilidades da implantação de corredores verdes urbanos, 
como elementos potenciais para qualificar o sistema de espaços livres e conectar fragmentos naturais, promovendo o 
fluxo ecológico, a acessibilidade e a integração entre espaços livres e construídos. Para tanto, toma como universo de 
análise o município de Natal, onde a presença de dez Zonas de Proteção Ambiental em seu território evidencia 
necessidades e potencialidades dessa integração. Como referência metodológica o conceito de infraestrutura verde 
orienta a discussão sobre o papel do corredor verde como elemento potencial para essa integração, a partir de 
estruturas aglutinadoras e com ênfase nas dinâmicas sociais e nos processos ambientais urbanos. 
PALAVRAS-CHAVE: espaços protegidos; conectividade; infraestrutura verde; corredor verde urbano; Natal 

ABSTRACT: 
In the process of urbanization of Brazilian cities, the isolation and fragmentation of protected natural has been recurrent. 
This article discusses the singularities of the conventional urban infrastructure that normally interposes between 
protected spaces, reflecting on the possibilities of the implantation of urban green corridors, as potential elements to 
qualify the system of free spaces and connect natural fragments, promoting the ecological flow, the accessibility and the 
integration between free and built spaces. To do so, it takes as a universe of analysis the municipality of Natal, where 
the presence of ten Environmental Protection Zones in its territory evidences the needs and potentialities of this 
integration. As a methodological reference, the concept of green infrastructure guides the discussion about the role of 
the green corridor as a potential element for this integration, from agglutinative structures and with emphasis on social 
dynamics and urban environmental processes. 
KEYWORDS: protected spaces; connectivity; green infrastructure; greenway; Natal 

RESUMEN: 
En el proceso de urbanización de las ciudades brasileñas ha sido recurrente el aislamiento y fragmentación de los 
espacios naturales protegidos. El presente artículo aborda singularidades de la infraestructura urbana convencional que 
normalmente se interpone entre espacios protegidos, reflexionando sobre las posibilidades de la implantación de 
corredores verdes urbanos, como elementos potenciales para calificar el sistema de espacios libres y conectar 
fragmentos naturales, promoviendo el flujo ecológico, la accesibilidad y la integración entre espacios libres y construidos. 
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Para ello, toma como universo de análisis el municipio de Natal, donde la presencia de diez Zonas de Protección 
Ambiental en su territorio evidencia necesidades y potencialidades de esa integración. Como referencia metodológica el 
concepto de infraestructura verde orienta la discusión sobre el papel del corredor verde como elemento potencial para 
esa integración, a partir de estructuras aglutinadoras y con énfasis en las dinámicas sociales y en los procesos 
ambientales urbanos. 
PALABRAS-CLAVE: espacios protegidos; conectividad; infraestructura verde; corredor verde urbano; Natal 
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INTRODUÇÃO 

A partir da dinâmica da urbanização em cidades brasileiras é recorrente que os espaços protegidos no meio 
urbano se tornem fragmentos de natureza na cidade, embora encontrem uma base de proteção no campo 
normativo dos planejamentos ambiental e urbano. O processo de ocupação dispersa e extensiva do solo 
tende a acentuar a segmentação e fragmentação desses espaços. Por outro lado, observa-se que no tecido 
urbano se interpõe entre essas unidades de conservação certas categorias de infraestrutura urbana que ao 
mesmo tempo em que se constituem como barreiras, rompendo física e funcionalmente os espaços livres 
resultantes, elas evidenciam potencialidades de conectividade entre esses espaços. 

Essa problemática orienta a discussão trazida neste artigo, cujo objetivo é apresentar uma discussão sobre a 
conectividade entre espaços protegidos em meio urbano, a partir da configuração dada pelo zoneamento 
ambiental do município de Natal, que define 10 zonas de proteção ambiental (ZPA) distribuídas no seu 
território1. Nessa perspectiva, busca-se uma reflexão sobre o papel integrador que os espaços livres podem 
desempenhar quando, evidenciados em suas potencialidades, são encarados de forma sistêmica e dentro 
de uma concepção de paisagem como uma totalidade, onde se integram as dimensões urbana, ambiental 
e humana. A partir da abordagem de infraestrutura verde, essa reflexão considera o corredor verde como 
elemento potencial para reestabelecer a conectividade entre espaços protegidos. 

Esta questão se coloca como uma estratégia para a melhoria da qualidade ambiental e a multifuncionalidade dos 
espaços livres, considerando a atual abordagem voltada para a convergência entre planejamento da paisagem e 
infraestrutura. Essa perspectiva conceitual evidencia a importância da reestruturação da infraestrutura, de forma 
que seja integrada e redefinida como um paisagismo instrumental, capaz de enfrentar os desafios da urbanização 
atual e ao mesmo tempo garantir a qualidade do ambiente urbano e a proteção da paisagem. 

A complexidade urbana, as lutas pelo direito a cidade, os desafios das mudanças climáticas e a crescente 
conscientização ambiental, aliados à tendência de integração e sustentabilidade no planejamento e projeto do 
espaço urbano, passam a requerer um enfoque de planejamento e projeto que superem as concepções voltadas 
estritamente para os aspectos físicos e técnicos, as quais reforçam a dualidade entre cidade e natureza e 
desconsideram a dimensão humana. 

Nesse contexto, Costa e Machado (2012) indicam que o avanço da ciência aponta para premissas fundamentais 
voltadas para a sustentabilidade das cidades, mobilizando diversos profissionais com enfoque na 
interdisciplinaridade para fazer frente a esses desafios, definindo-se assim novos conceitos como conectividade, 
resiliência e multifuncionalidade das paisagens urbanas contemporâneas. 

INFRAESTRUTURA URBANA COMO ELEMENTOS DE RUPTURA NO SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

Os sistemas tradicionais de infraestrutura que dão suporte à urbanização têm sido abordados, desde o pós- 
Segunda Guerra, como problemas técnicos e que, portanto exigem soluções tecnológicas, estando seu 
projeto estreitamente focado em funções utilitárias e separado de processos naturais e papéis cívicos ou 
estéticos (Girling e Kellet, 2005). Projetadas dentro de uma concepção reducionista e idealizada da realidade, 
                                                           

1 Artigo baseado na pesquisa de tese intitulada “Infraestrutura Urbana Integrada ao Sistema de Espaços Livres: procedimentos 
metodológicos para o projeto de corredores verdes urbanos” em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. PPGAU/UFRN.  
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esta sempre instável, complexa e imprevisível, conforme adverte Bonzi (2017), “[...] as infraestruturas 
convencionais não têm conseguido se adaptar as mudanças da cidade, da legislação, do contexto econômico 
e dos valores das pessoas” (BONZI, 2017, p.7), com ênfase às relações com o meio ambiente. 

Apesar do caráter notável e marcante das infraestruturas na paisagem urbana, a realização das mesmas tem 
tradicionalmente priorizado os aspectos funcionais e/ou econômicos, frente a qualquer outra consideração. 
Baseada nessa infraestrutura cinza monofuncional, a urbanização tradicional interfere e bloqueia as 
dinâmicas naturais, via de regra criando áreas de inundações e deslizamentos, suprimindo áreas naturais 
alagadas ou alagáveis e áreas florestadas, que prestam serviços ecológicos insubstituíveis (HERZOG, 2008). 
Nesse sentido, os efeitos territoriais e paisagísticos são muitas vezes desastrosos, levando a fragmentação 
do tecido urbano e de ecossistemas remanescentes, perda dos atributos visuais e cênico paisagísticos.  

A estratégia habitual para enfrentar os projetos das novas infraestruturas se concentra exclusivamente na 
resolução técnica do problema concreto colocado, em detrimento das implicações urbanas que a 
infraestrutura produzirá sobre o território onde se implanta. Esse processo, que leva ao comprometimento 
da qualidade dos espaços livres, encontra na rigidez funcional e unívoca da implantação das infraestruturas, 
notadamente a viária, um dos fatores mais relevantes. 

A implantação de grandes vias, intervenções racionais ou marcas da supremacia da técnica sobre o território, 
impõe novas realidades às anteriores e, embora seja fundamental para conectar setores urbanos, têm 
enorme capacidade de dominar os espaços por onde passa, retalhando o tecido, isolando territórios e 
ignorando as oportunidades que representam os vazios resultantes. Conforme explica Batlle(2011): 

“[...] a mobilidade se converteu em um dos fenômenos imprescindíveis de nossas vidas e, 
por conseguinte, da formalização das cidades. Esta mobilidade constitui a base do novo 
organismo territorial e dos elementos físicos que o garantem: redes de estradas, estradas 
de ferro, portos e aeroportos resultam um dos principais apoios funcionais do sistema 
econômico. Seus traçados imprescindíveis se caracterizam por ser uma das agressões mais 
intensas ao território e, por sua vez, a transformação que gera maiores expectativas de 
desenvolvimento do próprio território. A mobilidade é uma das expressões mais claras de 
nossas metrópoles, e as infraestruturas que a fazem possível um dos elementos mais 
característicos das novas paisagens metropolitanas [...] A continuidade das redes de 
infraestrutura permite toda uma série de movimentos necessários para o bom 
funcionamento da cidade, mas seus traçados a miúdo esquecem o resto de outras 
continuidades que requer a metrópole. ” (BATLLE, 2011, p.151) 

Conforme já alertava Lynch (1981) a inserção das ruas principais ou vias rápidas no tecido urbano, que 
tecnicamente tem excelente aplicação ao lado de elementos naturais lineares ou de grande porte, como 
orlas, cursos d’água, parques naturais, não tem sido adequadamente solucionada, dividindo a cidade, não 
explorando as oportunidades de experiências visuais e físicas, levando à desolação dos espaços por onde 
passa. 

Considerando que os sistemas de vias, de drenagem, dentre outras categorias de infraestrutura urbana são 
comumente implantados nos espaços livres públicos submetendo tais espaços e gerando rupturas, é possível 
apontar que é também nesses espaços que está a oportunidade de conciliar os dois sistemas e estabelecer a 
conectividade.  Segundo Pesci (1999, apud Tardin, 2008) é nas fronteiras entre realidades distintas que se 
apresentam as possibilidades de intercambio, de agregação e de atração, o que induz, segundo a autora, a 
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um olhar intencionado sobre estes “encontros fronteiriços” a fim de costurar e inter-relacionar esses espaços 
em prol de um território agregado e continuo. É neste sentido que as barreiras e rupturas impostas aos 
espaços livres pela instalação das infraestruturas podem ser enfrentadas. 

Essa afinidade necessária no planejamento desses sistemas e seu reflexo na arquitetura da paisagem pode 
ser vista no projeto do sistema de parques de Boston, projetado por Frederic Law Olmstead em 1887, 
conforme destaca Spirn (1995), onde os projetos de parques, vias, drenagem urbana e tratamento de esgotos 
foram percebidos e projetados como empreendimentos afins e atingiram um sucesso memorável, como o 
caso do Parque Fens. 

No campo da geografia essa possibilidade de integração é colocada conforme análise de Milton Santos 
(1997), ao questionar a distinção entre o meio ecológico e as infraestruturas como elementos no espaço. 
Segundo sua argumentação, “Na medida em que as infraestruturas se somam e se colam ao meio ecológico, 
e se tornam na verdade uma parte inseparável dele, não seria uma violência considerá-los como elementos 
distintos? ” Concordando com o autor, e dado o grau de “artificialização” do meio natural na cidade, o sistema 
de espaços livres pode ser visto como um tipo de infraestrutura que desempenha importantes e diferenciadas 
funções2 para o alcance das múltiplas dimensões da sustentabilidade. 

INFRAESTRUTURA VERDE: ÁREAS NATURAIS E CORREDORES COMO ELEMENTOS ESTRUTURANTES 
E DE CONECTIVIDADE  

As ideias que influenciaram a defesa da necessidade das conexões físicas enquanto estratégias de 
preservação ambiental tiveram início no final do século XVIII com a aceitação de que as características 
intrínsecas da terra é que deveriam guiar o planejamento de seu uso (planejamento regional) e de que era 
necessário conservar espaços naturais para as gerações futuras (BENEDICT e MCMAHON, 2006). As primeiras 
experiências de implantação de corredores verdes, em escala regional, ocorreram no século XIX, com o 
Emerald Necklace em Boston que foi o primeiro sistema de parques interligados por caminhos verdes 
lineares, tendo sido criado por Frederick Law Olmstead. No século XX são inúmeros os exemplos, como o 
sistema integrado de caminhos verdes (greenways) de Denver, discorrido por Spirn (1995), que acomoda 
água das cheias e atividades recreativas, esportivas e de lazer, chegando a ligar, através de um único Caminho 
Verde, dezoito parques urbanos. 

A emergência do conceito de sustentabilidade urbana vem agregar outro sentido à infraestrutura urbana, 
para além do significado estritamente funcional. Para Pellegrino (2013), no recente conceito de 
infraestrutura verde, o acréscimo de verde à infraestrutura mantem o sentido de suporte às atividades, mas 
denota um viés de sustentabilidade ao termo, em que o aparato de suporte à vida humana está aliado aos 
processos naturais.  

                                                           
2 As funções desses espaços podem ser consideradas a partir das quatro categorias de serviços dos ecossistemas, definidas pela 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio (“Millennium Ecosystem Assessment”): serviços de provisão (alimentos, água, madeira e fibras); 
serviços reguladores (que afetam climas, inundações, doenças, resíduos e a qualidade da água); serviços culturais (que fornecem 
benefícios recreacionais, estéticos e espirituais); e serviços de suporte (formação do solo, fotossíntese e ciclo de nutrientes). De modo 
geral, entre suas múltiplas funções, por vezes sobrepostas, estão: propiciar recreação, convívio coletivo, circulação, assegurar 
proteção ecológica a valores importantes, como recarga de água do subsolo; conforto ambiental, drenagem das águas pluviais e 
prevenção de inundações, proporcionar perspectiva e vista do cenário urbano, preservar áreas sem utilização para usos futuros e 
áreas excepcionais, memória e imagem local. 
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O termo “infraestrutura verde” tem sido cada vez mais utilizado nas atuais abordagens e concepções relativas 
aos sistemas de espaços livres. Entendida como um sistema integrado de espaços livres multifuncionais que 
relaciona a cidade com o seu entorno enquanto infraestrutura biofísica e social integrante do território 
(Benedict e McMahon 2002), a infraestrutura verde consiste em redes de fragmentos permeáveis e 
vegetados, preferencialmente arborizados (inclui ruas e propriedades públicas e privadas) e interconectados, 
que reestruturam o mosaico da paisagem. Visa manter ou restabelecer os processos naturais e culturais que 
asseguram a qualidade de vida urbana (Benedict e McMahon, 2006; Ahern, 2007). 

Infraestrutura verde, portanto, pode ser definida como sistema ou redes de espaços abertos integrados 
espacial e funcionalmente, que fornecem múltiplos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, constituindo 
um hibrido de estruturas de suporte naturais e artificiais conformando paisagens que dão suporte à 
sustentabilidade de assentamentos humanos, por meio de serviços ecológicos múltiplos e complementares. 
(AHERN, 2013) 

Sendo uma designação relativamente recente, a infraestrutura verde, conforme Madureira (2012),tem uma 
longa história de antecedentes, enraizada nas múltiplas propostas de ordenamento das áreas verdes que, de 
forma mais isolada ou sistémica, foram se desenvolvendo desde a Revolução Industrial de forma a minorar 
os problemas ambientais e sociais dos espaços urbanos. Segundo a autora (op cit.) os antecedentes deste 
conceito estão relacionados ao surgimento da ideia de um sistema de parques interligados, o que 
compreende os esforços de visionar o conjunto de áreas verdes de uma cidade para além da sua função 
individual, ou seja, como um sistema estruturado na paisagem urbana. 

Por se tratar de um conceito abrangente integra outras categorias de espaços livres na cidade, como os 
cinturões verdes, os corredores ecológicos, as vias verdes (“greenways”). Conforme Madureira (2002), desde 
o surgimento desses conceitos, como “green belt” e “greenway”, dois dos exemplos mais constantes na 
história da concepção da estrutura verde nos espaços urbanos, até os corredores ecológicos e as estruturas 
ecológicas, são variadas as abordagens espaciais que influenciam o conceito de infraestrutura verde. E foram, 
ainda que com abordagens bem diferenciadas, demonstrando soluções voltadas para o ordenamento dos 
espaços abertos enquanto parte integrante da estrutura urbana e para abandonar a ideia de uma visão 
isolada sobre parques e jardins públicos. (ALBERS E BERG,1997 apud MADUREIRA, 2002). 

Duas dimensões fundamentais da infraestrutura verde, a conectividade e a multifuncionalidade, destacam-
se como conceitos que se apresentam como tentativa de introduzir no debate ambiental questões relativas 
ao papel das cidades diante das mudanças ambientais. 

A conectividade é um conceito que advém da Ecologia da paisagem e que fundamenta o conceito de 
corredores ecológicos. Trata-se de uma das disciplinas de estudo da paisagem que busca compreender a 
relação entre padrões espaciais, fluxos e processos ecológicos. Forman e Godron, em sua obra de 1986, 
Landscape Ecology, relacionaram conhecimento de diversas áreas para entender a estrutura, função e 
mudança das paisagens. Conforme Pellegrino et al. (2006), notadamente no que diz respeito às novas 
estratégias para o projeto e planejamento de cidades com alto desempenho socioambiental, o conceito de 
conectividade é relevante pois permite novas correlações entre processos naturais e culturais. 

A multifuncionalidade é outra dimensão fundamental da infraestrutura verde, ou seja, a capacidade de um 
mesmo espaço livre desempenhar mais de um benefício ou função, tais como regulação microclimática, 
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contato com a natureza, lazer e relaxamento, bem-estar psíquico a partir da biofilia, drenagem, redução dos 
gastos energéticos e da poluição. (MADUREIRA, 2002) 

Com base nessas referencias, parte-se do pressuposto de que os espaços verdes protegidos e as redes de 
infraestrutura viária se constituem em estruturas vigorosas e significativas do sistema de espaços livres, que 
devem ser vistos para além de suas atribuições convencionais, sendo os espaços imprescindíveis para a 
continuidade urbana, ou seja, para o encadeamento dos percursos humanos, dos fluxos naturais  e da 
biodiversidade e para a integração com as funções infraestruturais, em sintonia com os processos naturais, 
de forma a  potencializar as funções socioambientais das paisagens urbanas.  

O CORREDOR VERDE COMO POTENCIAL ELEMENTO DE CONECTIVIDADE 

As áreas de proteção ou conservação ambiental, embora sejam comumente estabelecidas para fins de 
melhoria da qualidade ambiental, como prevenir problemas associados à água, ao clima e a ecologia urbana, 
ainda carecem de reconhecimento pelo poder público quanto ao seu papel na estruturação do sistema de 
espaços livres, negligenciando inúmeras possibilidades de conexões físicas entre as diversas categorias de 
espaços livres para a continuidade paisagística, os fluxos ecológicos e as conexões entre lugares e pessoas 
(FOLCH, 2003; CORMIER e PELLEGRINO, 2008; BATLLE, 2011). 

Ainda que as normas venham consolidando a importância da manutenção de fragmentos remanescentes 
com notável qualidade ambiental e paisagística, vê-se a continuidade do processo de degradação dos espaços 
livres de pouca visibilidade que compõem o seu entorno, perdendo-se completamente a possibilidade de 
conexão da cidade e das pessoas com essas áreas. Assim, a estrita proteção legal de exemplares de reserva 
natural, embora possa garantir a delimitação dos seus limites dentro da mancha urbana, não os potencializa 
como espaços livres públicos, democráticos, inscritos e integrados na cidade. 

Conforme visto anteriormente, na recente abordagem dada à infraestrutura, o sistema de vias concebido 
como corredores verdes se torna elemento crucial de articulação dessa rede, como uma categoria de espaço 
livre linear carregando o potencial de reestruturar o mosaico da paisagem, estabelecendo a conectividade e 
a possibilidade de definição de uma estrutura ecológica. Para Batlle (2011), a recuperação da ideia de sistema 
de parques aplicada às nossas metrópoles atuais nos permite recuperar o conceito de conexão entre os 
diferentes espaços livres, aproveitando as possibilidades que nos oferece a situação urbana, que é entendida 
a partir de sua conectada e potente rede de infraestrutura. Se essas conexões passam a ser compartilhadas 
com corredores verdes, torna-se possível recuperar conectividades perdidas e garantir a continuidade entre 
espaços naturais que compõem a matriz ecológica urbana.  

Dessa forma, os espaços lineares distribuídos em grande quantidade no tecido urbano, normalmente 
subutilizados ou marginalizados por se condicionarem às infraestruturas viárias, são elementos vigorosos 
para estabelecer essas continuidades paisagísticas (BATLLE, 2011) e, como assevera Rodà (2003), como 
conectores ecológicos se tornam territorialmente potentes para estruturar o território, devendo ser uma 
peça em pleno diálogo com os sistemas urbanos e as infraestruturas. Alguns exemplos dessas “conexões 
verdes” podem ser observados na constituição de elementos lineares como os Corredores Verdes Urbanos, 
os parques lineares, as faixas que margeiam os cursos de rios, bem como de linhas de transmissão e ferrovias, 
os quais permitem estabelecer uma rede contínua de caminhos que complementa as demais redes de 
comunicação imprescindíveis à cidade.  
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Os estudos e propostas da criação de conexões ambientais através de corredores ecológicos são 
fundamentados nos princípios da ecologia da paisagem, sendo os corredores verdes urbanos elementos 
lineares com valor ecológico, recreacional e estético. Ou seja, associa-se ao conceito de corredores 
ecológicos3 a dinâmica urbana, buscando compatibilizar usos tradicionais das ruas com as funções 
ambientais. De acordo com Forman (1995) e Hellmund e Smith (2006) os corredores contribuem para:  a) A 
manutenção da biodiversidade, ao abrigar os fluxos de vida silvestre b) A manutenção do ciclo hidrológico, a 
melhoria microclimática e do conforto térmico, com a preservação da qualidade da água e o incremento do 
sombreamento urbano e c) A oferta de oportunidades de recreação e cultura, fortalecendo a coesão 
comunitária e cultural, criando identidade e melhorando a imagem local. 

No Brasil deu-se pouca ênfase ao planejamento de espaços livres ou vias verdes para criar corredores 
naturais, conforme evidencia análise de Herzog (2008) e estudo de Frischenbruder e Pellegrino (2004). Para 
os autores (op. cit.) há iniciativas isoladas desde a escala local à regional, de planejamento e projeto, visando 
a configuração de corredores ecológicos, através de parques lineares, vias arborizadas, faixas de preservação 
de cursos d’água etc., não sendo comum a criação efetiva de corredores verdes em áreas urbanas 
consolidadas. 

Desse modo, constata-se que há uma interdependência entre os sistemas de infraestrutura e as conexões 
verdes para a consolidação de um sistema de espaços livres na cidade contemporânea, promovendo, além 
da articulação entre espaços naturais e meio urbano, a melhoria da qualidade ambiental, e, ao mesmo 
tempo, a criação de lugares mais atraentes e estimulantes para as pessoas, enfatizando o caráter público, a 
acessibilidade, o bem-estar humano e a manutenção da natureza na cidade, melhorando a imagem e 
identidade locais. 

A definição de uma rede de Corredores Verdes com base na Estrutura Ecológica, conforme aponta Magalhaes 
(2001) é um instrumento eficaz de requalificação ambiental de territórios desestruturados e ecologicamente 
sensíveis, de maneira que essas estruturas têm dado uma contribuição significativa na compatibilização das 
áreas ecologicamente sensíveis com o desenvolvimento e reestruturação do tecido urbano. O 
aproveitamento das potencialidades e serviços ambientais dos espaços naturais conectados entre si através 
de corredores verdes pode proporcionar a criação de uma estrutura Ecológica Urbana, conforme estudos da 
referida autora definindo um “continuum naturale” integrado no espaço urbano.  

ESPAÇOS PROTEGIDOS EM NATAL: RUPTURAS E POTENCIALIDADES DE CONEXÃO 

Assentada sobre um vasto cordão de dunas e às margens do litoral nordeste do Brasil, a cidade de Natal tem 
no seu suporte físico um condicionante da sua forma, que historicamente representou limites à sua expansão 
e atualmente constituem elementos naturais inseridos na malha urbana. Esses grandes espaços livres 

                                                           
3 Segundo a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, Lei nº 9.985/2000, Art. 2º, inciso XIX, corredores 
ecológicos são “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o 
fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 
manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 
individuais.” 
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contínuos4, conforme analise de Nobre (2001), [...] constituem “fortes referências visuais, fornecem 
identidade ao tecido urbano, fazem parte do imaginário coletivo e se destacam no contexto social da cidade”. 

Nobre et al. (2012) ao descorrer sobre o sistema de espaços livres de Natal o classifica em duas categorias: 
1) Espaços livres notáveis e de grande porte, constituídos pelos elementos marcantes, de relevante valor 
cênico-paisagístico e que representam importante estoque de espaços livres de conservação ambiental – as 
áreas protegidas (ZPA) e os grandes espaços lineares (Rio Potengi e faixa litorânea); e 2) Espaços livres 
fragmentados e distribuídos na malha urbana, que englobam as tipologias que permeiam o tecido urbano, 
como vias, praças e espaços intra-quadra (Figura 1). 

Diante destas características marcantes da paisagem de Natal e a relevância ambiental dos elementos 
naturais que a compõem, como dunas, mangues e vegetação nativa, a legislação vigente no município 
prioriza a salvaguarda do patrimônio ambiental e a manutenção dos atributos cênico-paisagísticos de 
algumas regiões da cidade, instituindo instrumentos urbanísticos de proteção que se aplicam a diversas áreas 
especiais como as Zonas de Proteção Ambiental5 (ZPA) (Figura 2). 

As ZPA fazem parte do Sistema de Unidades de Conservação do Município, as quais, ocupando 
aproximadamente 40% do território, constituem elementos estruturantes no processo de planejamento e 
do Zoneamento Ambiental. (ATAÍDE et al., 2012). Como grandes porções territoriais se destacam dentro do 
sistema de espaços livres do município, pelos seus atributos ambientais, visuais e paisagísticos. 

                                                           
4 Espaços que começam a ser reconhecidos formalmente em sua fragilidade e importância ambiental no Plano Serette, de 1968 e no 
Plano Diretor de 1974. Embora definidos no Plano Diretor de 1984, só adquire os atuais contornos no Plano Diretor de 1994, sendo 
reafirmados no atual Plano Diretor de 2007. 
 
5 Definida como “área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação, visando a proteção, manutenção e 
recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e 
científicos” (NATAL, 2007, Art. 17, p.2). 
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Figura 1: Categorias de espaços abertos que compõem o Sistema de Espaços Livres (SEL) de Natal 
Fonte: Nobre et al. (2012) elaborado a partir de foto Google e dados da SEMURB 
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Figura 2: Zonas de Proteçao Ambiental (ZPA) 

Fonte: Nobre et al. (2012) elaborado a partir de foto Google e dados da SEMURB 

Por se tratarem de áreas protegidas dentro de uma abordagem preservacionista, as ZPA foram concebidas 
como elementos naturais isolados, cuja superfície de contato com o meio urbano vem aumentando 
gradativamente, uma vez que na atualidade, já se encontram inseridas em setores de urbanização 
consolidada. No entanto, conforme apontam Nobre et al. (2012), nem mesmo o destaque dado às ZPA no 
plano normativo tem resultado em ações integradas e de natureza estruturantes sobre a totalidade desses 
espaços. 

Como ponderam Macedo et al. (2009), se por um lado a criação dessas áreas tem grande importância em 
termos ambientais e gera estoques significativos de espaços livres nas cidades, por outro, não consegue 
atender à demanda de espaços qualificados para uso cotidiano por parte da população, permanecendo como 
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ilhas intocáveis e isoladas no tecido urbano, uma vez que não são interligados e, fisicamente, pouco acessíveis 
à população. 

Nota-se um processo de degradação dos espaços livres de pouca visibilidade que se configuram no entorno 
dessas unidades de conservação, dificultando a conexão da cidade e das pessoas com tais áreas. Cabe 
destacar os projetos viários implantados nos arredores, pautados em sua maioria por métodos convencionais 
de caráter técnico-funcionalista, conforme abordado anteriormente, não contribuem para uma integração 
efetiva dessas unidades de conservação ao tecido urbano, uma vez que não há instrumentos normativos que 
visem assegurar o tratamento dos espaços livres do entorno, ou que definam princípios projetuais e de 
desenho para essas regiões.  

Observa-se que a expansão do sistema viário ocorrida nos últimos anos, com a implantação ou 
reestruturação de grandes obras em setores contíguos às ZPA, como projeto do anel viário da Zona Norte, a 
reestruturação da Via Costeira (Figura 3) e o prolongamento da Avenida Prudente de Morais têm caráter 
convencional, ou seja, centradas na monofuncionalidade, essas vias comprometem o potencial paisagístico, 
a conectividade e a acessibilidade dos lugares. 

 

Figura 3: Via costeira de Natal, no entorno da ZPA2 
Fonte: Oficina Quapá-Natal, 2009 

 

 

Figura 4: Obra do prolongamento da Avenida Prudente de Morais, em setor da ZPA 1 
Fonte: www.canindesoares.com 

7286



 

A busca pela conexão dessas manchas verdes já vem sendo colocada no âmbito acadêmico como 
possibilidades diante da relevância ambiental desses espaços. Cabe destacar as indicações de conexões entre 
ZPA através do sistema de Espaços livres no âmbito municipal e metropolitano feitas por Ataíde (2013) e, na 
escala intraurbana, a reflexão feita por Nobre et al. (2010), acerca das potencialidades de integração entre 
duas Zonas de Proteção Ambiental – a ZPA 2 e a ZPA 10, através de uma área especial de interesse social 
(AEIS) situada entre elas. Essa possibilidade de conexão indica que ao percorrer e assimilar contextos 
paisagísticos diversos, pode-se potencializar a interligação ente as áreas mais intensamente urbanizadas e a 
sua paisagem do entorno, permitindo que o caráter dessa paisagem penetre nas áreas intensamente 
urbanizadas. 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

Na atualidade, os elementos naturais configurados em territórios urbanos não podem mais ser considerados 
um contraponto à cidade e da mesma forma, as infraestruturas não podem mais ser vistas como elementos 
adversos à vida natural, mas ao contrário, podem se revelar como aliadas na preservação dos ambientes 
naturais, invertendo a relação dual entre cidade e natureza que esses sistemas sempre estimularam.  

A reflexão aqui desenvolvida indica que, apesar dos benefícios advindos de espaços verdes nas cidades, que 
motivaram a preservação e ou criação dessas áreas, tem se evidenciado a necessidade de que se esses 
espaços sejam vistos para além da contribuição individual de cada uma dessas peças na estrutura urbana, 
passando a ser entendido como um sistema que estrutura a paisagem urbana, o que indica que o desafio, 
conforme visto anteriormente seja a  capacidade para dotar de coerência espacial e funcional a estrutura 
definida pelo conjunto dessas unidades. 

A matriz ecológica urbana, composta por espaços naturais de proteção e conservação ambiental associada 
aos espaços livres de interface urbana, como as vias, potencializados como corredores verdes urbanos pode, 
quando compatibilizados com outras categorias de espaço livre, estruturar o sistema de espaços livres 
urbanos. Esse novo sistema pressupõe a conectividade, extrapolando a continuidade física presente nas 
primeiras ideias de um sistema de parques, ao se complementar com as conectividades indispensáveis na 
cidade contemporânea, como a ecológica, de pessoas e de lugares na cidade. 

Portanto, os espaços livres da cidade antes de serem considerados isoladamente, precisam ser concebidos a 
partir de uma abordagem sistêmica de articulação. O isolamento de grandes porções de espaços livres na 
cidade e entre estes e o entorno ocupado dificulta a manutenção da biodiversidade na cidade e a melhoria 
da qualidade ambiental urbana. 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 4, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE  
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ZONE  (ZPA) 4, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE 

CONFLICTOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTALES EN LA ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

(ZPA) 4, NATAL, RIO GRANDE DEL NORTE  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O processo de desenvolvimento capitalista, fundamentado na industrialização e num modelo inconsequente de 
ocupação do espaço, tem como um de seus principais produtos a crise no mundo urbano. A questão ambiental, nesse 
contexto, também é reflexo desse processo, implicando problemas sociais e ambientais, desigualdades e riscos. A crise 
de habitabilidade das cidades brasileiras é um retrato claro da problemática ambiental urbana atual: densidade 
crescente, saneamento ambiental restrito, multiplicação de assentamentos irregulares e ocupações precárias 
localizadas em faixas limítrofes de áreas ambientalmente sensíveis. Nesse artigo, tomamos como recorte de análise 
uma Zona de Proteção Ambiental urbana, caracterizada por cordões de dunas, cujo entorno é limitado por bairros 
residenciais com prescrições urbanísticas de adensamento básico, além de pertencer a uma Mancha de Interesse Social, 
com concentração de vilas e favelas. Também está incluso em seu perímetro um antigo lixão, que funcionou até o ano 
de 2004, operando atualmente como área de transbordo, cujos impactos na degradação ambiental são consideráveis. 
Apesar de regulamentada e de se constituir como Área de Preservação Permanente, o perímetro do campo dunar 
analisado não possui limites físicos, como cercas e muros, de forma que a população se relaciona frequentemente com 
a área de diversas formas. Esse artigo tem como objetivo discutir os conflitos socioambientais, a degradação ambiental 
e a vulnerabilidade social da Zona de Proteção Ambiental em estudo, tomando como reflexão a seguinte questão: é 
possível haver sustentabilidade num cenário de desigualdades? 
PALAVRAS-CHAVE: conflitos socioambientais; degradação ambiental; vulnerabilidade social; zonas de proteção 
ambiental urbanas.  

ABSTRACT: 
The process of capitalist development, based on industrialization and an inconsequential model of occupation of space, 
has as one of its main products the crisis in the urban world. The environmental issue, in this context, is also a reflection 
of this process, implying social and environmental problems, inequalities and risks. The crisis of habitability in Brazilian 
cities is a clear picture of the current urban environmental problem: increasing density, limited environmental sanitation, 
the multiplication of irregular settlements and precarious occupations located in border areas of environmentally 
sensitive areas. In this article, we take as an analysis the urban environmental protection zone, characterized by dune 
ridges, whose environment is limited by residential neighborhoods with urban requirements of basic density, besides 
being part of a Social Interest Spot, with a concentration of villages and shanty towns. Also included in its perimeter is 
an old dump, which operated until 2004, currently operating as a transshipment area, whose impacts on environmental 
degradation are considerable.. Although regulated and constituted as a Permanent Preservation Area, the perimeter of 
the analyzed dune field has no physical boundaries, such as fences and walls, so that the population frequently relates 
to the area in various ways. This article aims to discuss socio-environmental conflicts, environmental degradation and 
social vulnerability of the Environmental Protection Zone under study, taking as a reflection the following question: is it 
possible to have sustainability in a scenario of inequalities? 
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KEYWORDS: social and environmental conflicts; environmental degradation; social vulnerability; urban environmental 
protection zones.   

RESUMEN: 
El proceso de desarrollo capitalista, fundamentado en la industrialización y en un modelo inconsecuente de ocupación 
del espacio, tiene como uno de sus principales productos la crisis en el mundo urbano. La cuestión ambiental, en ese 
contexto, también es reflejo de ese proceso, implicando problemas sociales y ambientales, desigualdades y riesgos. La 
crisis de habitabilidad de las ciudades brasileñas es un cuadro claro de la problemática ambiental urbana actual: 
densidad creciente, saneamiento ambiental restringido, multiplicación de asentamientos irregulares y ocupaciones 
precarias localizadas en franjas limítrofes de áreas ambientalmente sensibles. En este artículo, tomamos como recorte 
de análisis una Zona de Protección Ambiental urbana, caracterizada por cordones de dunas, cuyo entorno está limitado 
por barrios residenciales con prescripciones urbanísticas de adensamiento básico, además de pertenecer a una Mancha 
de Interés Social, con concentración de villas y, favelas. También está incluido en su perímetro un antiguo basurero, que 
funcionó hasta el año 2004, operando actualmente como área de transbordo, cuyos impactos en la degradación 
ambiental son considerables. A pesar de estar regulada y de constituirse como Área de Preservación Permanente, el 
perímetro del campo dunar analizado no tiene límites físicos, como cercas y muros, de forma que la población se 
relaciona frecuentemente con el área de diversas formas. Este artículo tiene como objetivo discutir los conflictos 
socioambientales, la degradación ambiental y la vulnerabilidad social de la Zona de Protección Ambiental en estudio, 
tomando como reflexión la siguiente cuestión: ¿es posible haber sustentabilidad en un escenario de desigualdades? 
PALABRAS-CLAVE: conflictos socioambientales; degradación ambiental; vulnerabilidad social; zonas de protección 
ambiental urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar da vasta discussão sobre temas relacionados à questão ambiental, em diversas esferas do 
conhecimento (GIDDENS, 2009; BECK, 2010; BOFF, 2012), constata-se que, à medida que aumenta o 
conhecimento sobre os problemas ambientais, se acelera também a degradação do meio ambiente 
(RAMALHO, 1999). A questão ambiental é resultado da modernidade, o que torna possível afirmar que 
vivemos numa “sociedade de riscos”. Os riscos são globais e intimamente ligados à decisões técnicas, 
administrativas e políticas, porém o perigo é visto apenas como lado obscuro do progresso (BECK, 2010). 

O processo de desenvolvimento capitalista, fundamentado na industrialização e num modelo inconsequente 
de ocupação do espaço, tem como um de seus principais produtos a crise no mundo urbano. A questão 
ambiental, nesse contexto, também reflete do sucesso do modo de produção capitalista, trazendo consigo 
problemas sociais e ambientais, incluindo custos “ocultos” e fortemente relacionados entre si, como 
desigualdades e riscos (ACSELRAD, 2001; RODRIGUES, 2011), com implicações diretas para o modo de vida 
da sociedade (BUENO, 2008). 

O estudo de conflitos ambientais configuram-se em uma importante ferramenta para o entendimento dos 
usos e apropriação dos recursos naturais de uma determinada região. Em especial quando há discordância 
entre grupos sobre uma determinada área ou região, que lhes é comum ou pela qual são concorrentes. Nesse 
contexto, deve-se observar os interesses no que diz respeito a acesso a bens e recursos (FONSECA, OLIVEIRA, 
SOUZA, 2012). 

A crise de habitabilidade das cidades brasileiras é um retrato claro da problemática ambiental urbana atual: 
densidade crescente, saneamento ambiental restrito, multiplicação de assentamentos irregulares e 
ocupações precárias localizadas em faixas limítrofes de áreas ambientalmente sensíveis (como marginais de 
córregos e encostas), entre outros problemas emergentes. 

A cidade como espaço urbano pode ser analisada como um conjunto de pontos, linhas e áreas. Nessa 
perspectiva pode-se focar em diversas abordagens, que vão desde a percepção de seus habitantes ou alguns 
de seus segmentos sobre o espaço urbano ou suas partes; considerá-la como forma espacial em suas 
conexões com estrutura social, processos e funções urbanas; ou ainda, como qualquer outro objeto social, 
segundo um paradigma de consenso ou de conflito (CORRÊA, 2000). 

A cidade de Natal-RN possui características físico-ambientais favoráveis que evidenciam um equilíbrio entre 
o espaço natural e o construído na configuração de seu território (ATAÍDE, DIAS, 2001). No macrozoeamento 
(Figura 1) verifica-se que a cidade compreende dez áreas naturais protegidas, chamadas de Zonas de 
Proteção Ambiental, sendo cinco delas regulamentadas. Essas áreas resguardam componentes ambientais 
diferentes e significativos, de aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos, e por isso, estão 
classificadas em subzonas de conservação e de preservação. São áreas representativas de praias, estuário e 
vertentes de rios, manguezais, cordões e campos dunares, lagoas, riachos e ainda duas unidades de 
conservação ambiental1 (NATAL, 2010). 

                                                             
1 O Parque Estadual Dunas do Natal  ”Jornalista Luiz Maria Alves", reserva de Mata Atlântica que constitui o segundo maior parque 

ecológico urbano do país, e o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, uma das principais fontes de recarga do aquífero de Natal 
(NATAL, 2010). 
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Figura 1: Mapa de Macrozoneamento de Natal, Rio Grande do Norte (RN).  

Fonte: Adaptado de Natal, 2013, p. 506 

As Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) são classificadas como áreas nas quais as características do meio 
físico restringem o uso e ocupação do solo, visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 
paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos (NATAL, 2007). Essas áreas foram instituídas pela Lei 
Complementar nº 07/1994 e posteriormente delimitadas pela Lei Complementar nº 082/2007. 

Apesar desse cenário, um contexto ambiental problemático e complexo também pode ser observado, 
tornando-se evidentes no entorno de algumas das áreas naturais protegidas da cidade, em cujos limites 
observam-se ocupações territoriais caracterizadas por assentamentos informais (correspondendo a vilas, 
loteamentos irregulares e favelas – genericamente denominados de Áreas Especiais de Interesse Social - 
AEIS), constituindo espaços de vulnerabilidade social e ambiental (ATAÍDE, 2013). 
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Nesse artigo, tomaremos como recorte de análise a Zona de Proteção Ambiental 4, localizada na Zona 
Administrativa Oeste da cidade e cujo entorno é limitado pelos bairros de Felipe Camarão, Cidade Nova, 
Guarapes e Planalto, pertencentes à Zona de Adensamento Básico. Ela está inserida na Mancha de Interesse 
Social, com concentração de vilas e AEIS, onde estão localizadas nove favelas (ATAÍDE, 2013). Em seu 
perímetro está implantado o antigo lixão de Cidade Nova, que funcionou até o ano de 2004. A ZPA 04 que 
delimita o Campo Dunar dos bairros de Guarapes e Planalto, está integrada à ZPA 01 (Campo de dunas de 
Pitimbu, Candelária e Cidade Nova) e também com a ZPA 08 (Estuário do Rio Potengi e manguezal). 

Apesar de regulamentada2 e de constituir Área de Preservação Permanente, conforme Resolução CONAMA 
nº 303/2002, o perímetro do campo dunar da ZPA 4 não possui limites físicos, como cercas e muros, de forma 
que a população se relaciona frequentemente com a área. Observações e conversas informais com 
moradores do entorno confirmam que essa relação comunidade-dunas é bastante estreita. 

Esse artigo tem como objetivo discutir os conflitos socioambientais, a degradação ambiental e a 
vulnerabilidade social da ZPA 04. A discussão debruça-se sobre a questão: é possível haver sustentabilidade 
num cenário de desigualdades? 

CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 04 - CAMPO DUNAR DOS BAIRROS DE 
GUARAPES E PLANALTO 

A ZPA 04 foi regulamentada pela Lei Municipal Nº 4.912, de 19 de dezembro de 1997. Os cordões de dunas, 
de beleza cênico-paisagística significativa, em virtude dos contrastes de relevo com o tabuleiro costeiro e o 
estuário do Rio Potengi, tem função ecológica de absorção de escoamento pluvial (NATAL, 2013). Seu limite 
perpassa os bairros de Felipe Camarão, Guarapes e Planalto (Figura 2), localizados na Região Administrativa 
Oeste de Natal (RAOeste). 

                                                             
2 Regulamentada pela Lei Municipal Nº 4.912, de 19 de dezembro de 1997. 
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Figura 2: Imagens ilustrativas dos limites da ZPA 4 - (a) limite com o bairro de Guarapes, acesso as dunas pela R. da Candelária; (b) limite com o 

bairro de Felipe Camarão, acesso às dunas no cruzamento das ruas Mira Mangue e Pastor Josino Galvão; (c) limite com o bairro de Felipe 
Camarão - campo futebol proximo ao antigo aterro; e (d) limite com o bairro de Planalto – dunas frequentemente utilizadas por crianças. 

Fonte: Google Street View 

Localizada nas fronteiras do município de Natal com áreas rurais de seus municípios vizinhos, se caracteriza 
como áreas de transição entre o rural e o urbano (Figura 3), que, para Lívia Miranda (2009) são definidas 
como “espaços plurifuncionais, em que coexistem características e usos do solo tanto urbanos como rurais – 
presença dispersa e fragmentada de usos, e ausência de estrutura urbana coerente que proporcione unidade 
espacial, submetidas a profundas transformações econômicas, sociais e físicas, com uma dinâmica 
estreitamente vinculada à presença próxima de um núcleo urbano” (MIRANDA, 2009, p. 30). 
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Figura 3: Área de contemplação da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 4, Natal, RN 

Fonte: NATAL (1997) 

A ZPA 04 divide-se em 3 subzonas (Figura 4): SZ1, SZ2 e SZ3. 
SZ1: áreas que apresentam condições de fragilidade ambiental, correspondendo a: 

SZ1 A: encostas de dunas os corredores dunares e interdunares com relevo plano e suavemente 
ondulado – não permite ocupação; 
SZ1 B: associação de dunas e corredores interdunares, onde apresenta as feições de relevo e 
cobertura vegetal mais conservadas – permite usos específicos: Recreação e Lazer, Pesquisa 
Científica, Educação Ambiental, etc.; 
SZ1 C: topos de dunas – permite usos residencial, recreação e lazer, chácara, turismo e similar, 
segundo prescrições específicas; 

SZ2: associação de superfície aplainada (tabuteiro costeiro e corredores interdunares) – permite usos de sítios, 
recreação, lazer e similares, segundo prescrições específicas; e 
SZ3: feições planas ou suavemente onduladas de tabuleiro costeiro – permite ocupação, conforme prescrições 
da Zona de Adensamento Básico. 
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Figura 4 : Subdivisão da ZPA 04 e a projeção do Antigo Lixão de cidade Nova. 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Natal (NATAl, 1997) 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

O crescimento populacional brasileiro nos últimos dez (10) anos, período de 2003 a 2014, aumentou cerca 
de seis por cento (6%), enquanto que o crescimento no volume de lixo foi de cerca de vinte e nove por cento 
(29%) (ALBREPE, 2016). Porém, o descarte desse lixo não é feito adequadamente, gerando um grande 
problema ambiental. Afim de resolver esta problemática, foi instituída no ano de 2010 a Lei n° 12.305/10 - a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que propõe a prática de hábitos de consumo sustentável e a 
partir de diretrizes relacionadas a reciclagem, o reaproveitamento e a destinação correta do descarte dos 
resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

A existência da área de depósito de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da cidade de Natal- RN foi criado na 
década de 70, mas a área degradada pelo “lixão de Cidade Nova” não foi especificada na lei que regulamenta 
a ZPA 04. Em 2004 o município implementou o manejo de RSU. A princípio, as atividades no “lixão” foram 
encerradas, no mesmo ano, transformando o local em  Estação de Transbordo (ET).  Desse modo, o lixo que 
chega ao antigo “lixão” deveria ficar apenas provisoriamente no local até ser levado para o Aterro Sanitário 
Metropolitano de Natal, localizado em Ceará-Mirim, RN e que atende 13 municípios próximos. Apesar da 
indicação para a destinação final ocorrer no aterro controlado construído do município de Ceará-Mirim, o 
destarte de RSU continuou ocorrendo no local, que recebia diariamente cerca de 550 toneladas de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) de Natal e 160 toneladas do município de Parnamirim desde a desativação do lixão, 
em 2003 (SILVA et. al., 2005). 
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Atualmente, duas cooperativas de catadores de materiais recicláveis autorizados pela Companhia de serviços 
urbanos de Natal-RN (URBANA) atuam na área de transbordo. Além das cooperativas - Cooperativa de 
Catadores de Materiais Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável RN (COOCAMAR) e Cooperativa de 
Materiais Recicláveis da cidade de Natal (COOPICICLA) -, em destaque na Figura 5,  é possível constatar 
atividades irregulares de “carroceiros” no entorno da ET (Figura 6), que resulta na expansão da área 
degradada pelo acúmulo de material em parte do sopé das dunas, próximo ao local de moradia e trabalho 
dessas famílias. Uma reportagem de um jornal local, de agosto de 2017, exemplifica a situação: “Diversos 
projetos e gestões da Urbana tentaram dar um novo destino para o antigo lixão, desde a transformação em 
área de lazer à recuperação ambiental, mas o que se vê ainda hoje é a perpetuação dos catadores ilegais de 
lixo” (TRIBUNA DO NORTE, 2017). 

 

Figura 5 : Visão Geral do Lixão de Cidade Nova e das cooperativas: COCAMAR e COOPCICLA 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2018) 
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Figura 6 : Fotografia da estação de transbordo situada no antigo “lixão” de Cidade Nova, Natal, RN.  

Fonte: As autoras (2017) 

O principal fator de transformação tem sido a implantação de conjuntos voltados à habitação de interesse 
social, financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Como exemplos, podem ser 
mencionados o Residencial Vivendas do Planalto e o Condomínio Residencial Areias do Planalto. O 
enquadramento da ZPA 04 num contexto urbano de Interesse Social, com a existência significativa de 
assentamentos formais e informais, agrava a existência de riscos, cujas implicações já foram mencionadas 
anteriormente. Da mesma forma, justifica as relações que a população mantém com esses espaços de risco, 
dada a sua vulnerabilidade social. 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

Na ZPA 04, os conflitos entre questões ambientais e sociais são muito significativos, conforme enfatiza Ataíde 
(2013, p. 489, tradução nossa): “Do ponto de vista socioambiental, dentre todas as ZPAs regulamentadas, 
esta é a que apresenta a maior concentração de conflitos gerados pela produção de moradias informais e 
ilegais”. A existência de vilas e favelas, tanto dentro do perímetro de delimitação da Zona como em seus 
limites, bem como a inserção de toda a dimensão da ZPA na Mancha de Interesse Social (MIS) d Município 
de Natal justificam esse contexto. 

Apesar da regulamentação da ZPA 04 no ano de 1997, as AEIS presentes ou relacionadas ao seu território 
ainda não foram regulamentadas, ainda que reconhecidas enquanto áreas especiais desde o Plano Diretor 
de 1994. Resulta disso o conflito de ocupação de dunas e vertentes, consideradas Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), e a inadequação com as normativas urbanísticas. De acordo com Ataíde (op. cit.), as 
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restrições ambientais não deram conta de evitar a expansão dos assentamentos informais (Figura 7), 
sobretudo porque alguns deles tinham processos de consolidação historicamente mais antigos. 

 

Figura 7: ZPA 4, com destaque das Subzonas e Assentamentos/Áreas de risco. 
Fonte: Ataíde ( 2013, p. 541) 

Buscando responder a esses conflitos, o regulamento da ZPA 04 está sendo revisado. O relatório e proposta 
de revisão da IBAM, de 2010, aponta detalhadamente os conflitos que envolvem os assentamentos informais 
com alto nível de vulnerabilidade e risco ambiental, por estarem inseridos em APPs e localizados em faixas 
de domínio de infraestrutura de energia elétrica, sendo eles: Leningrado, Alta Tensão, Urubu, Alemão e 
Arredores do Alemão. Outros assentamentos, localizados tanto no interior da Zona, como nos limites e 
entorno, estão sujeitos aos riscos de inundação, erosão ou colapso de barreiras (ATAÍDE, 2013). 

Tomando como exemplo o assentamento Alta Tensão, apesar das condições precárias, sua morfologia está 
de acordo com limites estabelecidas pela lei que regulamenta a ZPA, que permite, na subzona SZ3, onde está 
localizado a maior parte do conjunto, a ocupação residencial seguindo as prescrições da Zona de 
Adensamento Básico do Município. O conflito, portanto, se dá pela ocupação da faixa de domínio (linha de 
alta tensão) e do avanço do assentamento em direção à subzona SZ1A, que possui parâmetros mais 
restritivos, proibindo a ocupação residencial, uma vez que se caracteriza por encostas de dunas com relevo 
íngreme.  

Para Ataíde “no contexto atual, a função ambiental deve ser vista de forma integrada às situações sociais e 
problemáticas consideradas, simultaneamente, a partir das duas perspectivas” (2013, p. 488, tradução 
nossa). Na tentativa de responder aos problemas ambientais e às demandas sociais existentes, a revisão da 
regulamentação da ZPA 4 propõe uma alteração das suas subdivisões, conforme ilustra a Figura 8. 
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Figura 8: Alteração das subdivisões da ZPA 4 

Fonte: IBAM (2010) 

VULNERABILIDADE E RISCO 

A sociedade moderna enfrenta instabilidades e riscos provocados pelas novidades tecnológicas e 
organizacionais (BECK, 2010). Nessa perspectiva, a noção de risco é relevante para o estudo da 
vulnerabilidade, visto que a situação de vulnerabilidade implica na possibilidade de ocorrência ou presença 
de um evento adverso, seja ele de qualquer natureza (VIGNOLI, 2001).  

Marandola Jr. e Hogan (2008) ao discutir vulnerabilidade na perspectiva ambiental e urbana, salientam que 
olhar para os perigos do lugar e para a vulnerabilidade do lugar, é uma estratégia que permite, em 
microescala, apreender os elementos que interferem na produção, aceitação e mitigação dos perigos. 

Numa perspectiva mais crítica sobre a produção e a reprodução do espaço urbano, considerando os 
problemas socioambientais como causa inerente do modo de produção, Acselrad (2001) afirma que a 
desigualdade social é condição de reprodução das desigualdades ambientais, implicando num risco 
socialmente diferenciado.  
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Na mesma direção, a noção de vulnerabilidade social está diretamente relacionada a grupos socialmente 
vulneráveis (RODRIGUEZ, 2001). Assim, a ideia de Justiça ambiental remete a uma distribuição equânime de 
partes e à diferenciação qualitativa do meio ambiente (ACSELRAD, 2002). 

Por estarem inseridas num território urbano, as áreas naturais protegidas da cidade, ainda que delimitadas 
como Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI) ou Áreas de Preservação Permanente (APP), 
apresentam a possibilidade de conflitos socioambientais. Mesmo não sendo legalmente permitida a 
apropriação dessas áreas de fragilidade ambiental, elas ocorrem de modo informal. As relações estabelecidas 
pela população do entorno dessas zonas, de apropriação, ocupação, exploração de recursos, para lazer ou 
circulação, se fundamentam em diversos contextos – sociais, culturais, econômicos, políticos, dentre outros. 
Por isso, torna-se indispensável aprofundar a análise para entender as particularidades de cada caso e 
compreendê-los no cenário da dinâmica urbana e em seu contexto ambiental e social. 

A ausência (ou presença reduzida) de equipamentos urbanos, sobretudo de espaços livres qualificados, 
nessas áreas motiva a apropriação pela população dos espaços disponíveis – a demarcação de áreas 
“descampadas” com pneus e troncos de árvores e plantio de árvores para sombreamento, para realização 
de atividades de socialização e lazer, pode ser encontrada no entorno das ZPAs 4. Os espaços livres da cidade 
são ainda mais importantes para população de baixa renda, haja vista que, na maioria das vezes, essa 
população reside em habitações precárias, insalubres e pequenas. Logo, a rua, o largo, a praça, o sopé da 
duna, o topo da duna e outros espaços amplos tornam-se fundamentais para as comunidades, especialmente 
para a qualidade de vida e a saúde de crianças (BARREIRA, et. al., 2016), ainda que isso implique estar sujeito 
à algum risco. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exercício de analisar uma fração urbana, buscando refletir sobre questões socioambientais, implica 
ressaltar contextos de difícil enfrentamento. Os cenários são complexos, inter-relacionam inúmeros 
enfoques e necessidades, riscos e limitações, de modo que a compreensão e superação só poderá obter 
sucesso se acontecer a partir de uma matriz que seja social, econômica e ambientalmente justa, como 
defende Bueno (2008). 

Do ponto de vista social, a discussão apresentada neste artigo corrobora com Ramalho (1999), ao considerar 
a necessidade das políticas públicas de colocar em pauta o enfrentamento das necessidades básicas da 
população, contrapondo as injustiças sociais. Para Acselrad (2001), a distância entre as esferas técnica e 
política da administração pública precisa ser reduzida, de forma a possibilitar que a população seja 
protagonista na definição de prioridades baseadas nas necessidades sociais. 

Olhando para a questão ambiental que envolve a ZPA 4 de Natal-RN, é possível identificar um contexto que 
demonstra, por um lado, a degradação de áreas de dunas pela ocupação urbana informal e socialmente 
vulnerável, sendo parte dela historicamente anterior a regularização dos limites da área de proteção, e, por 
outro, a instalação de um aterro sanitário pelo poder público, cujo impacto de degradação e contaminação 
do lençol freático, por exemplo, é significativamente maior. Seguindo a questão apresentada na introdução 
do artigo, Rodrigues (2011) nos ajuda a refletir a partir de outro questionamento: como os assentamentos 
humanos podem ser sustentáveis sem considerar o processo de urbanização, as contradições e conflitos 
inerentes ao modo de produção capitalista? Nesse sentido, voltamos a enfatizar a importância de olhar para 
os processos sociais, normalmente ocultados quando se discute “meio ambiente” atendendo aos preceitos 
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neoliberais. O desenvolvimento da cidade pode se dar sem o desenvolvimento social? A garantia da 
preservação ambiental pode se dar sem o atendimento das necessidades humanas? Para Silva (2010, p. 35), 
“Ao não agarrarem a degradação da natureza e a desigualdade social como partes constitutivas da dinâmica 
de acumulação capitalista apartam sustentabilidade ambiental e social, de tal sorte que a realização de ações 
no campo da primeira não assegura a segunda ou diretamente se opõe a esta”. Nesse sentido, compreende-
se também, que a efetivação da regulamentação da ZPA 4 deve considerar a vulnerabilidade social existente 
em seu território. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO NO 
SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

THE CONTRIBUTION OF VEGETATION TO THERMAL COMFORT IN THE HISTORICAL SITE OF OLINDA 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN PARA EL CONFORT TÉRMICO EN EL SITIO HISTÓRICO DE 
OLINDA 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O objetivo central deste estudo é destacar a relevância da vegetação do Sítio Histórico de Olinda para além da 
paisagem cultural, sendo também fator de manutenção da qualidade ambiental urbana. Partindo dessa concepção, 
desenvolveram-se medições para provar a influência da vegetação no meio urbano, comparando-se os resultados 
obtidos in loco com o clima da região. Foi comprovado que o microclima do SHO é modificado principalmente pelas 
suas características naturais, em contraponto às grandes cidades atuais, onde o meio ambiente é negativamente 
afetado pelos fatores antrópicos. A análise serve para embasar a argumentação quanto à necessidade de políticas de 
preservação mais intensas em relação ao patrimônio natural. 
PALAVRAS-CHAVE: Olinda; patrimônio ambiental; vegetação; conforto ambiental; conforto térmico.  

ABSTRACT: 
The main objective of this study is to highlight the relevance of the vegetation of the Historic Site of Olinda beyond the 
cultural landscape, being also a factor of maintenance of the urban environmental quality. From this conception, 
measurements were developed to prove the influence of the vegetation in the urban environment, comparing the 
results obtained in loco with the climate of the region. It has been proven that the HSO microclimate is modified mainly 
by its natural characteristics, in contrast to the big cities today, where the environment is negatively affected by the 
anthropic factors. The analysis serves to support the argument about the need for more intense preservation policies in 
relation to natural heritage. 
KEYWORDS: Olinda; environmental patrimony; vegetation; environmental comfort; thermal comfort.   

RESUMEN: 
El objetivo central de este estudio es destacar la relevancia de la vegetación del Sitio Histórico de Olinda además del 
paisaje cultural, siendo también factor de mantenimiento de la calidad ambiental urbana. Partiendo de esta 
concepción, se desarrollaron mediciones para probar la influencia de la vegetación en el medio urbano, comparando 
los resultados obtenidos in loco con la caracterización del clima de la región. Se ha comprobado que el microclima 
reconocido en el SHO se modifica principalmente por sus características naturales, en oposición a las grandes ciudades 
actuales, donde el medio ambiente es negativamente afectado por los factores antrópicos. El análisis sirve para 
impulsar el debate en cuanto a la necesidad de políticas de preservación más intensas sobre al patrimonio natural. 
PALABRAS-CLAVE: Olinda; património ambiental; vegetación; confort ambiental; confort térmico.
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INTRODUÇÃO 

Olinda é um município predominantemente urbano, integrado à mancha urbana da Região Metropolitana 
do Recife, com 43.55 km² de extensão territorial e população estimada de 397.268 habitantes, marcada 
pela topografia com grande variedade de níveis de altitude e diversidade de paisagens. Seu sítio histórico 
possui uso predominantemente residencial, com casario e quintais arborizados, igrejas e largos marcados 
por festividades de diversos gêneros. Fundada em 1535, foi no século XVI a cidade mais rica da colônia 
(IPHAN, 2010). É a mais antiga das cidades-patrimônio do Brasil, reconhecida em 1968, inscrita nos Livro do 
Tombo Arqueológico, etnográfico e paisagístico, Livro do Tombo Histórico e Livro do Tombo das Belas-
Artes, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); e em 1982, quando recebeu o 
título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.  

A região possui clima tropical litorâneo quente e úmido com temperatura média de 25 °C, umidade relativa 
do ar com média de 80% e alta pluviosidade, acima de 2.000 mm anuais, sendo caracterizada como tipo Am 
na classificação climática de Köppen, sendo um sistema que usa também da fitossociologia e ecologia para 
classificar as zonas climáticas 

Devido a essa condição, a principal estratégia bioclimática é a busca por sombra e vento, dando margem 
para existência de espaços livres, com massas vegetais disperas para diminuição da incidência solar e, ao 
mesmo tempo, para a permeabilidade aos ventos. Em Olinda, essas massas vegetais são encontradas nos 
quintais, miolos de quadra e no Horto d’El Rey, pois, devido à forma de ocupação lusófona, não era comum 
a arborização das ruas. 

 
FORMAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS QUINTAIS  

De acordo com Reis (2015, p. 2) e Silva (2004, p. 65), durante o período colonial, as terras eram objeto de 
concessão, significando que a metragem total de um terreno não possuía grande valor. Somado às 
limitações da tecnologia construtiva da madeira da época, da disponibilidade de mão de obra escrava para 
execução, assim como a renda de um proprietário, as residências apresentavam-se, comumente, em 
fachadas estreitas e em lotes alongados (constantemente sem forma regular devido o relevo irregular 
assim como a imprecisão de distingui-los dos espaços públicos), sem recuos laterais entre si e rente às ruas, 
uma vez que a proximidade com esta última era tão valorizada quanto a metragem das fachadas. 

A proximidade da edificação principal com a rua, junto a valorização dos espaços não edificados, permitiu 
que os fundos dos lotes se tornassem os quintais das residências, geralmente arborizados e, de acordo com 
Loureiro (2012, p. 27), com áreas superiores à construída, muitas vezes maiores que o dobro. 

Silva (2004) estabelece que a repetição do processo de apropriação dos lotes resulta na conformação 
periférica (de ocupação de todas as faces) das glebas, reforçando a impressão de alta densidade construtiva 
e deixando um miolo arborizado em seu interior que era repartido de forma desigual entre as propriedades 
da unidade (Figura 1). Tal modelo, presente em Olinda e em diversas cidades brasileiras, difere do 
americano e do hispânico por não ocupar em sua totalidade os fundos dos lotes e por estar conformado 
tanto em cenário rural quanto urbano. 
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Figura 1: Padrão de ocupação periférico das quadras de Olinda. 
Fonte: J. Vingboons, 1665 apud Loureiro, 2012, editada por Loureiro, 2012, p. 247. 

A repartição desigual dos lotes, para o caso de Olinda, foi influenciada por áreas altas e consequentemente 
não passíveis de alagamento, assim como a influência social de maior valor atribuído às residências nos 
topos dos morros. Desta maneira, quanto mais baixos e distantes do centro os lotes se encontram, estes se 
apresentam com dimensões maiores, podendo o espaço urbano perder o caráter compacto, com menor 
quantidade de ruas. 

A presença de vegetação no tecido urbano influencia o conforto do usuário pedestre em diferentes escalas 
espaciais. O potencial da vegetação para modificar o ambiente é evidenciado quando os componentes 
arbóreos estão agrupados, produzindo efeitos peculiares que não são identificados em pequenas massas 
vegetais. De acordo com Azerêdo (2017, p. 26), a vegetação tem um papel preponderante na atenuação da 
radiação solar incidente e na obtenção de um microclima que proporciona maiores condições de conforto 
térmico.  

O quintal, considerado como “pequeno terreno, muitas vezes com jardim ou com horta, atrás da casa” 
segundo Ferreira (2004, p. 674 apud REIS, 2015, p. 3), tem sua definição expressa em produções 
iconográficas tal como na Figura 2. Entretanto, o referido espaço não se limita apenas ao significado, pois 
os quintais caracterizam uso múltiplo, influenciado pelos traços culturais tanto indígenas quanto lusitanos 
(LOUREIRO, 2012, p. 258). 
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Figura 2: Indicação das áreas de pomar, horta e jardim nos quintais. 
Fonte: J. Vingboons, 1665 apud Loureiro, 2012, editada por Loureiro, 2012, p. 254. 

Considerando o contexto do Brasil como colônia exportadora, os quintais serviam como área de cultivo de 
subsistência, uma vez que os latifúndios existentes nas proximidades da cidade não transferiram parte da 
sua produção para consumo direto da mesma (SILVA, 2004, p. 66). Segundo Santana e Silva (2014, p. 154), 
a presença do Horto d’El Rey ou Sítio dos Manguinhos, datado de 1811, foi forte influência na cultura de 
cultivo de espécies vegetais, pois se configurava como área de aclimatação de vegetação estrangeira, 
primariamente da Europa, Ásia e África, para distribuição àqueles que se interessassem e que pudessem 
cuidar das espécies. 

Desta forma, os quintais adquiriram caráter de cultivo profuso, cujos arbustos, árvores e ervas eram 
dispostas nos espaços, criando subdivisões sem ordem específica distinguível, resultando em uma 
separação de hierarquia funcional que orientava a percepção dos seus usuários de forma empírica 
(OLIVEIRA, 2011, p. 13). Também era possível criar animais a esmo sem prejudicar o uso das referidas 
áreas. 

As ruas de Olinda eram abertas principalmente nas partes altas, cabendo aos quintais os fundos de vale. 
Assim, para o ambiente público, a topografia favorece a sensação das brisas, como disse Freyre (1939, p. 
20) “Ela [Olinda] se entrega aos ventos do mar: não se esconde deles como grande parte do Recife. […]. É 
verdade que são ventos sempre amigos”. Em um clima tropical quente e úmido, é importante incentivar as 
trocas térmicas por convecção, recomendando-se a existência de espaços abertos, para maior ventilação, 
porém, a posição geográfica dos quintais e sua vegetação, frequentemente, densa, dificultam a passagem 
dos ventos. 
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Comumente, resguardados do acesso direto do público, e por serem locais agradáveis para permanência, 
serviam como espaço das mulheres (OLIVEIRA, 2011 e SILVA, 2004), considerando os valores da sociedade 
da época, como também, espaços de lazer e repouso e para fins pedagógicos, uma vez que o ensino se 
estendia até o jardim posterior para a prática de ofícios (LOUREIRO, 2012). Tal caráter também influenciava 
a disposição da cozinha, que em conjunto com a influência do clima, adaptou-se do modelo residencial 
português que assumia o centro da edificação e passou para a extremidade posterior, em contato com o 
espaço aberto, propício à exaustão do ar quente. 

O espaço interno também era ocupado por estruturas complementares de execução inferior à edificação 
principal para diversos usos de menor importância, que convivessem com o calor, alta umidade e pouca 
iluminação. Podiam variar de telheiros simples e rústicos, casa da farinha, monjolo ou moenda, depósitos 
para guardar utensílios e alimentos de toda espécie, quarto para escravos, abrigo para cavalos, depósitos 
fecais etc (LOUREIRO, 2012). 

De acordo com os estudos de Silva (2004), com a vinda da família real portuguesa e a inserção de um novo 
contexto mercantil mundial, as cidades brasileiras passaram por um conjunto de modificações relacionadas 
à legislação, às necessidades do usuário e às melhorias tecnológicas. Estas, por sua vez, alteraram a imagem 
consolidada dos quintais olindenses. A regularização de terras privadas foi institucionalizada e o valor de 
fachada se perdeu. Os quintais passaram a ser regulados e muitos modificaram sua geometria retangular. 

As mudanças de uso de imóveis em áreas centrais implicaram na ocupação do espaço do quintal como 
complemento à edificação, seja para tornarem-se depósitos ou alojamento de funcionários, o que levou à 
criação de cortiços para população de baixa renda. Os depósitos fecais deram lugar às casas de banho ou 
aos atuais banheiros, depois dos avanços hidráulico-sanitários.  

Os ideais higienistas do final do século XIX e início do século XX não foram assimilados pela arquitetura 
urbana do Sítio Histórico de Olinda (SHO), ficando, em Pernambuco, restritos ao bairro do Recife, na cidade 
do Recife, e ao Bairro Novo, em Olinda. Esses ideais preconizavam a busca por maior habitabilidade e 
salubridade das edificações, em novos programas que reduziam as áreas livres para a inserção de banheiros 
e canalização das águas servidas. 

Com a melhoria da qualidade estrutural e das tecnologias, foi possibilitada a construção de telhados 
elaborados e muros mais resistentes às águas, originando os primeiros afastamentos laterais entre 
edificações, com a criação de jardins que seguem o modelo francês e os becos de serviço. Posteriormente, 
o jardim lateral avançou para frente das edificações, principalmente, nas construções mais recentes, 
próximas à Igreja do Carmo e no Bairro Novo. 

Nas primeiras décadas do século XX, os quintais do SHO apresentavam-se como resquícios já nas 
residências de baixa renda, enquanto em bairros próximos do centro ou para classes de melhor situação 
financeira, todo o espaço posterior encontra-se em uso, devido à instalação de lavanderia, quartos de 
empregada (resquício de uma sociedade escravocrata, até hoje presente em muitas residências) e demais 
cômodos complementares, relacionados ao uso familiar, deslocados da planta original da edificação. 

Tanto para residências quanto para estabelecimentos comerciais, a massa vegetal não se faz presente ou é 
reduzida ao mínimo, devido à prática de assepsia, cujos espaços são pavimentados ou impermeabilizados 
(SILVA, 1991, p. 83 apud SILVA, 2004, p. 74), muitas vezes relacionado à demanda de hospedagem para 
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atender à festiva época de carnaval. Dependendo do espaço em que é realizada a mudança para 
adequação da edificação para hospedaria ou uso relacionado ao turismo, não se obedece a lei Federal 
°1155/79 de preservação do SHO, que prescreve a proibição do corte de árvores, desmontes e aterros, 
visando à preservação da topografia e do verde existente. 

Entretanto, em bairros como Bonsucesso e Carmo, ainda há remanescentes dos quintais assim como 
manutenção de suas atividades destacadas desde a conformação de Olinda, quatro séculos atrás. Reis 
(2015, p. 3), ao citar Pasa et al. (2005) informa que “o quintal também tem sido reconhecido como um 
sistema de produção complementar a outras formas de uso da terra e se destaca pelo valor econômico que 
desempenha na residência, constituindo uma fonte disponível de recursos alimentícios e medicinais”, ele 
reafirma a expressão dos valores originais dos quintais no tempo contemporâneo, sendo um recurso 
icônico e simbólico para socialização e transmissão de cultura para os descendentes das famílias e da 
cidade. Todas as atividades nestes espaços conformam uma identidade visual e paisagística para Olinda.  

Segundo a Carta de Florença (1981), a Carta dos Jardins Históricos Brasileiros (2010) e a Carta de Juiz de 
Fora (2010) apud Santana e Silva (2014, p. 158), podem-se destacar os quintais como elemento 
constituintes do jardim histórico, sendo este uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de 
vista da história ou da arte, desperta interesse público, agenciados pelo homem, seja um jardim botânico, 
jardim zoológico, praça, parque, largo, cemitério, passeio público, vias arborizadas, alameda, horto, pomar, 
horta, quintal ou jardim privado.  

Tais fatores contribuem para a formação de um microclima urbano, que se diferencia do clima natural da 
cidade, apresentando-se em uma escala mais estrita, com comportamento diferenciado dos elementos 
climáticos. É na escala do microclima que se pode identificar fenômenos de amenização do clima da cidade, 
como ilhas de amenização, oásis urbanos ou zonas de efeito termostato, ou a formação de ilhas de calor.  

 
A VEGETAÇÃO E O CONFORTO TÉRMICO 
 
De acordo com Olgyay (1963, p. 15-17), conforto térmico seria o ponto no qual a pessoa necessita consumir 
a menor quantidade de energia para se adaptar ao ambiente circunstante. Ou seja, para a condição de 
conforto, nosso corpo deve ser capaz de dissipar ou absorver calor sem esforço, mantendo uma 
temperatura praticamente constante. Caso haja esforço para tal ação, seja por meio de vasoconstrição ou 
vasodilatação, é um indicativo que o ambiente está respectivamente mais frio ou mais quente que o 
recomendado para o metabolismo do corpo em questão. 

Para Mascaró (1996, p. 67), a árvore é a forma vegetal mais característica da paisagem urbana, a qual tem-
se incorporado em estreita relação com a arquitetura ao longo da história, criando uma ambiência urbana 
agradável. A partir disso, pode-se descrever alguns efeitos inerentes à presença da vegetação que 
influenciam em diversos fatores da qualidade do ambiente, como conforto térmico, acústico e psicológico.  

“A vegetação constitui um dos elementos fundamentais para conseguir cidades mais 

econômicas (monetária e ecologicamente) e confortáveis. A vegetação fornece serviços 
inestimáveis às áreas urbanas como sumidouros de CO2, elementos filtrantes de material 
particulado em suspensão na atmosfera, ou de saúde pública, reduzindo os extremos de 
stress em muito menos tempo do que qualquer outro sistema. É quase o único elemento 
com o que conta o projetista para modificar o microclima urbano, produzindo sombra 
onde é necessária, deixando passar os raios solares quando é preciso, exercendo funções 
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como barreira contra o vento ou incrementando a evapotranspiração.” (HERNÁNDEZ, 
2013, p. 27) 

Ainda segundo Mascaró (1996, p.69): 

“A planta poderá obstruir ou filtrar a radiação incidente e refletida. A obstrução se 

caracteriza pelo bloqueio da radiação, sendo proporcional a sua absorção. A filtragem se 
caracteriza pela intercepção parcial da radiação. A interseção desses efeitos relacionados 
às características de cada espécie determina a influência da vegetação nas características 
climáticas do ambiente construído.” (MASCARÓ, 1996, p.69) 

Em Olinda, essa característica é amplamente valorizada devido às condições climáticas, criando uma 
relação social e paisagística muito forte com o elemento vegetal.  

“Na paisagem de Olinda, o clima é um dos fatores biofísicos que mais condiciona o 

comportamento de seus habitantes. O sol queima, principalmente em determinados 
horários. Mesmo que o ar seja constantemente arrefecido por brisas marítimas, os efeitos 
destas não são facilmente percebidos, a não ser em lugares específicos, sob o coberto de 
grandes fruteiras, onde a sensação térmica, resultante da maior umidade relativa do ar, da 
menor temperatura e da maior velocidade do vento, é responsável pela sensação de bem-
estar, com frequência comentada pelos habitantes desses lugares. Não é pois casual que 
as manchas verdes, no interior da malha edificada, tenham o aspecto de densos pomares, 
ainda mantidos em sequências contínuas e descontínuas em vários trechos da paisagem.” 
(OLIVEIRA, 2010, p.6) 

A vegetação interfere em parâmetros distintos quando comparamos pequenos e grandes agrupamentos. 
Para o caso da cidade de Olinda, os quintais representam pequenos agrupamentos ou conjunto de 
exemplares, enquanto o Horto d’El Rey constitui um grande maciço vegetal. 

Segundo Hernández (2013, p.110), a vegetação disposta nos quintais, afeta o microclima de Olinda a partir 
da exposição à radiação solar e à evapotranspiração. A vegetação impede a passagem da radiação solar 
direta, de pequeno comprimento de onda, mas também absorve a radiação de grande comprimento de 
onda emitida pelos materiais circunstantes, diminuindo, principalmente durante o dia, a temperatura do 
entorno. A transpiração que é produzida nas folhas conduz a um arrefecimento do ar ao acrescentar-lhe 
vapor de água, na medida em que se transforma o calor sensível em calor latente, com a redução da 
temperatura ao redor da massa vegetal, sem necessidade de troca de calor entre vegetal e ambiente. Esse 
processo é conhecido por arrefecimento adiabático (Figura 3).  
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Figura 3: Efeitos da vegetação no entorno imediato. 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

Ainda segundo Hernández (2013, p.109), o grande conjunto do Horto d’El Rey tem a capacidade de 
interferir na temperatura da cidade de forma muito mais abrangente, causando diversos efeitos, como o 
efeito oásis, efeito de ilha fria e o efeito termostato. O efeito oásis é identificado na escala local e se dá 
pelo movimento descendente, por divergência de massas, do ar quente do entorno edificado sobre a área 
verde, que se encontra em menor temperatura. Este acréscimo adicional de calor sensível, junto a energia 
radiante recebida produz um elevado nível de evaporação. 

O efeito de ilha fria nas áreas verdes é uma manifestação mais genérica do efeito oásis e pode ser referido 
como efeito oposto à ilha de calor urbano. As análises empíricas realizadas por Hernández (2013) 
demonstram que as temperaturas do ar em áreas verdes de tamanho médio e grande são notadamente 
menores que as do seu entorno edificado, ainda que existam variações significativas entre os diferentes 
tipos de áreas verdes. O efeito termostato é a capacidade de uma superfície úmida manter sua 
temperatura quase constante mesmo que no entorno a temperatura aumente gradualmente até alcançar 
temperaturas entre 30 °C e 35 °C, ou seja, a vegetação contribui para a redução de temperaturas extremas, 
diminuindo assim a amplitude térmica. Quanto menor essa amplitude, a população torna-se mais sensível 
às variações de temperatura, pela aclimatação a uma estreita zona de conforto. 

O Horto d’El Rey, por estar a sotavento e pela densidade da massa vegetal, não produz o efeito oásis, pois 
os ventos não circulam através da massa até a região edificada. Portanto não são capazes de realizar a 
troca do calor sensível. Apesar de não produzir o referido efeito, pode-se notar o efeito de ilha fria, dado 
pela área capaz de filtrar a incidência solar, aumento da evapotranspiração, e pelo percentual de solo 
natural, como também o efeito termostato, que advém da capacidade da vegetação controlar a amplitude 
térmica através da umidade.  

A presença do Horto e a densidade da vegetação no interior das quadras olindenses contribuem para a 
característica úmida da cidade de forma constante, que somada às temperaturas mornas e quentes 
acabam criando a sensação de abafamento quase constante nos horários mais quentes e no interior de 
massas vegetais sem ventilação. Tal característica é preservada também em regiões onde o efeito da brisa 
marítima não exerce forte influência. 
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ANÁLISE DOS DADOS 
 
No contexto geográfico que se encontra, Olinda apresenta durante as estações quentes, que vão de 
novembro a abril, temperaturas entre 26 °C e 31 °C enquanto nas estações frescas, entre junho e setembro, 
23 °C e 29 °C. Maio e outubro são considerados meses de transição. A predominância dos ventos de cerca 
de 5 m/s, ao longo do ano, é sudeste e leste, com exceção do período entre final de julho e início de agosto, 
quando os ventos oriundos do sul incidem em mais da metade dos dias, de acordo com a Weather Spark.  

Para o mês de maio (Gráfico 1), conforme os últimos 36 anos, a temperatura permaneceu entre 25 °C e 
30 °C, caracterizando sensações térmicas mornas e no período de maior incidência solar durante o dia (12 h 
às 16 h), temperaturas quentes.  
 

Gráfico 1: Temperatura média da cidade de Olinda para o mês de maio. 
Fonte: Weather Spark, 2016. 

Em Olinda, devido à umidade (relativa e em ponto de orvalho), pressão atmosférica e temperatura do ar, 
normalmente o indivíduo está sujeito a uma sensação de abafamento praticamente constante (Weather 
Spark, 2016). O nível de conforto de umidade (Gráfico 2) é dado em relação ao ponto de orvalho, que se 
refere ao ponto em que o vapor de água presente no ar se condensa em pequenas gotas na superfície, 
dependendo, entre outras coisas, da umidade absoluta do ar. O eixo vertical do gráfico é a probabilidade de 
que o dia esteja abafado e o eixo horizontal o dia. Massas úmidas de ar têm pontos de orvalho maiores que 
massas de ar mais secas sob mesma pressão. 
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Dessa forma, segundo Olgyay (1963, p. 14-23), quando a temperatura está alta, se o ar está saturado de 
umidade, o corpo produzirá suor para manter a temperatura em sua normalidade, mesmo se essa taxa de 
produção for maior que a de evaporação, causando desconforto. 

 

Gráfico 2:  Níveis de conforto de umidade da cidade de Olinda para o mês de maio.  
Fonte: Weather Spark, 2016. 

A predominância dos ventos para o mês de maio é de 73 % oriundos do leste. Entretanto, os dados 
coletados pela Weather Spark são computados a cada hora e a 10 m de distância do solo, o que configura 
valores superiores aos que são encontrados no nível do pedestre, uma vez que a sensação de vento em um 
determinado local é dependente da topografia, que para Olinda varia em torno de 150 m, e de fatores 
como disposição vegetal e das edificações nas proximidades, que guiam, aceleram ou bloqueiam a 
circulação dos ventos. O conjunto de fatores foi responsável por mudar a orientação dos ventos (Tabela 1) 
em todos os pontos pesquisados. O mês comumente apresenta uma crescente da velocidade do vento 
desde o início do período matutino, alcançando a máxima de 5.3 m/s no início da tarde até decair com o 
início da noite. Apesar de não possuir a mesma velocidade, o mesmo efeito de variação na velocidade dos 
ventos foi encontrado durante a medição (Tabela 1).  

Para o dia 19, as temperaturas máximas e mínimas, umidade relativa do ar, a média da velocidade dos 
ventos (entre mínimas e rajadas) e as direções predominantes, tanto para a estação meteorológica 
automática do INMET quanto para as medições em campo foram sintetizadas na Tabela 1.  
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MEDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO PARA O DIA 19 MAIO DE 2018 

LOCAL HORA 
TEMPERATURA 

DO AR (°C) 
UMIDADE RELATIVA 

DO AR (%) 
VELOCIDADE DOS 

VENTOS (m/s) 
DIREÇÃO DOS 
VENTOS (N) 

ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 
DO RECIFE 

9h00 21.6 92.5 0.90 W 

10h00 23.1 92.0 1.00 SW 

11h00 26.2 82.5 1.90 S 

12h00 27.7 72.0 2.50 S 

14h00 29.3 60.5 3.50 SE 

15h00 29.1 62.0 3.45 SE 

16h00 29.3 59.0 4.00 E 

TURNO MATUTINO 

R. Sítio das Quintas (Quintal) 9h40 29.4 49.2 0.57 NE/NW 

SEPLAMA (Horto) 9h55 30.8 50.1 0.11 NE/SE 

Imaginário Brasileiro (Quintal) 10h30 28.8 68.0 0.05 - 

Travessa Bertioga (Miolo) 10h45 28.8 61.7 1.35 SW 

Mercado da Ribeira (Quintal) 11h30 29.4 62.1 0.25 SW/SE 

Arquivo Público (Quintal) 11h50 29.0 61.5 0.05 SW/SE 

TURNO VESPERTINO 

R. Sítio das Quintas (Quintal) 14h30 28.4 62.6 0.50 NE 

SEPLAMA (Horto) 14h45 32.2 52.6 0.04 - 

Imaginário Brasileiro (Quintal) 15h15 29.0 65.0 0.01 - 

Travessa Bertioga (Miolo) 15h35 28.1 63.2 0.56 NW 

Mercado da Ribeira (Quintal) 16h05 28.3 63.4 0.02 - 

Arquivo Público (Quintal) 16h20 28.1 62.8 0.03 NW/SW 

Tabela 1: Medições de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade direção dos ventos durante o dia 19 de maio. 
Fonte: Os autores, 2018. 

A estação automática do Recife foi tomada como referência para o comportamento dos elementos 
climáticos, no dia da medição. As estações possuem condições semelhantes entre si e visam registrar os 
valores correspondentes ao clima natural da região. Para tanto, encontram-se em locais que não sofrem 
influência direta da urbanização, ou seja, estão distante de barreiras edificadas, com solo permeável e com 
vegetação em volta, porém, sem constituir barreiras à ventilação e fator de elevação da umidade ou 
diminuição da temperatura. Enquanto isso, os pontos de medição representam as intervenções antrópicas, 
em diversos graus de urbanização, por exemplo, preservando o solo natural e a vegetação ou a 
substituindo por volumes edificados, com pavimentação ao seu redor, importantes fatores para a formação 
de climas urbanos. 
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O primeiro ponto foi um quintal de uma vila na Rua Sítio das Quintas (Figura 5), a sotavento e a cerca de 
13 m do nível do mar, no bairro do Bonsucesso. Seu solo é de terra batida e dá lugar à grama quanto mais 
se avança no lote. Apresenta vegetação de gramíneas e herbáceas no fundo do terreno, com poucos 
exemplares isolados de porte arbóreo fora do lote. Esse quintal representa a qualidade utilitária dos 
quintais de Olinda, apresentando árvores frutíferas, ervas medicinais e criação de animais. As edificações 
do entorno encontravam-se a cerca de 5 m do ponto de medição e a 7 m entre si, ambas de dois 
pavimentos, com a edificação a sudeste sem revestimento na alvenaria e a edificação a noroeste com 
revestimento cerâmico. Apesar de sua presença, a massa edificada não configurou barreira aos ventos. 

Figura 5: Primeiro ponto de medição, fundo de quintal. 
Fonte: Os autores, 2018. 

Durante o dia, o ponto apresentou queda de 1°C entre 9 h e 14 h. Comparado à estação automática do 
Recife, às 9 h, a temperatura se encontrava 8°C acima do registrado e ao retomar às 14 h, encontrava-se 
1 °C abaixo. A umidade foi aumentando conforme o passar do dia e quando o ponto foi retomado, a 
umidade relativa do ar havia acrescido 13.4 %. Em relação à estação, há uma diferença de mais de 43 % de 
umidade durante a manhã, com o valor consideravelmente inferior coletado no local devido à pouca 
presença de ventos continentais vindos do oeste, região que não traz umidade consigo e que não superam 
1 m/s. Os ventos marítimos não chegam ao ponto devido à posição geográfica desfavorável por estar após 
um morro de 55 m de altura em relação ao nível do mar (desconsiderando a altura das copas). 

O segundo ponto foi o pátio da Secretaria de Planejamento do Meio Ambiente (SEPLAMA) (Figura 6), com a 
massa vegetal do Horto d’El Rey no fundo do lote, não sendo permitido o registro de imagens do ponto. O 
pátio em questão possuía cerca de 320 m² e apresentava solo impermeabilizado, com revestimento em 
concreto e acúmulo de lixo e entulho nos cantos do terreno. Nos limites laterais existem galpões que 
serviam como depósitos, ambos de um pavimento e distantes 17 m entre si. O muro que separa o Horto da 
Secretaria é feito por tapumes de madeira. A medição realizada a 2 m do tapume, ainda abaixo da copa das 
árvores do Horto, e equidistante dos limites laterais do terreno.  

7319



 

Figura 6: Entrada da SEPLAMA. 
Fonte: Google Street View, 2016. 

O fundo do lote da SEPLAMA, a sotavento e a cerca de 15 m de altura do mar, possuiu a segunda menor 
umidade relativa do ar, que se manteve constante ao longo dos turnos. Apesar da influência da massa de 
vegetação, a influência da radiação no concreto para a escala do recinto foi maior. A sensação de 
desconforto acentuou-se com a falta de ventos, cuja rajada não foi superior a 0.3 m/s, por estar a 
sotavento do Horto d’El Rey somado a densidade das copas. Devido às características relatadas, por volta 
das 10 h, o ponto se encontrava 9 °C acima da estação de referência e com uma redução de cerca de 42 % 
da umidade em comparação com a mesma. Na parte da tarde, as diferenças de temperatura e umidade 
relativa do ar diminuíram, com o SEPLAMA ainda acima da estação em cerca de 3 °C e com cerca de 10 % a 
menos de umidade.  

O terceiro ponto (Figura 7) destinou-se ao fundo do quintal do estabelecimento Imaginário Brasileiro, na 
rua Bispo Coutinho, a sotavento do mesmo morro de 55 m que impacta as condições dos primeiros dois 
pontos e cerca de 32 m acima do nível do mar. Dos seis pontos, este é o local mais abundante em espécies 
vegetais por se configurar como o espaço em que o Horto se encontra no seu estado original. As espécies 
variam de gramíneas a arbustos, palmáceas e árvores de copa média e densa, todas próximas entre si. As 
copas das árvores se sobrepõem e geram sombra permanente. A massa edificada encontra-se a mais de 
20 m de distância. 
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Figura 7: Terceiro ponto de medição, fundo do terreno do estabelecimento do Imaginário Brasileiro. 
Fonte: Os autores, 2018. 

Ao longo do dia, o horto apresentou temperatura constante próxima de 29 °C que comparada à estação de 
referência durante o período da tarde, às 15 h, também havia registrado valor similar. A diferença se deu 
pela manhã, às 9 h, quando a estação registrou temperatura 5 °C mais baixa. A umidade relativa do ar 
realizou uma queda de 3 % entre o período da manhã e da tarde e que, assim como a temperatura, os 
valores coletados no segundo turno estavam mais próximos da estação, com o ponto 24 % menos úmido 
pela manhã para 3 % mais úmido durante a tarde. O perfil homogêneo de temperatura e umidade se dá 
devido à densidade da vegetação e de suas copas, pois gera o microclima abafado característico de Mata 
Atlântica. Demais fatores climáticos como os ventos — tanto marítimos quanto continentais — não 
conseguem penetrar o ambiente e causar variações de umidade.  

O quarto ponto (Figura 8) localizou-se próximo ao barranco do miolo da quadra entre uma travessa não 
nomeada e a Travessa Bertioga, cujo acesso se dá por diferentes escadarias que se comunicam com a Rua 
Bispo Coutinho e o Observatório de Olinda. O local era uma passagem em placas de concreto, com o 
barranco de vegetação predominante arbustiva, com alguns exemplares de porte arbóreo mais acima, 
próximo à Rua Bispo Coutinho. As casas da Travessa Bertioga, devido à declividade da área, não 
interferiram na ventilação do ponto de medição, que estava a cerca de 1,5 m do barranco e 6 m e 5 m das 
casas nº 75 e nº 76, respectivamente. 
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Figura 8: Quarto ponto de medição, vista a partir de drone, com o barranco à esquerda e a Travessa Bertioga no centro. 
Fonte: Daniel Cajal, 2018. 

O final da travessa Bertioga foi o ponto com as menores temperaturas em ambos os turnos em comparação 
com os demais pontos e também o mais ventilado dos seis, por estar a barlavento e à 49 m do nível do mar, 
além de não possuir barreiras naturais ou edificadas, apresentando rajadas de até 3.9 m/s. Empiricamente, 
foi considerado o ponto mais confortável, embora seja uma rua de serviço. Perto das 11 h, o ponto se 
encontrava 2 °C acima da estação e com cerca de 20 % a menos de umidade em comparativo com os dados 
do INMET. À tarde, o ponto estava com os valores mais semelhantes em comparação com a estação 
automática, com a temperatura menor em aproximadamente 1°C e a umidade maior cerca de 4%. 

O quinto ponto foi o quintal no fundo do Mercado da Ribeira (Figura 9) a 30 m do nível do mar e a 
sotavento da própria descida proveniente da entrada principal do equipamento público. O acesso único é 
proveniente da área de serviço após descer uma escadaria restrita de uso público devido às escavações 
arqueológicas. O pátio no centro do espaço possui tijoleira de tom terroso enquanto as laterais possuem 
gramíneas e arbustos espaçados que dão lugar a árvores médias e de copas densas quanto mais próximas 
do limite do terreno, a noroeste e sudeste do ponto. A massa edificada é composta da passagem em arcos, 
em alvenaria pintada com cal que dá acesso ao quintal com um pé direito próximo de 2,8 m, que se eleva 
para constituir o guarda-corpo da parte posterior do mercado em si. A passagem não interferiu no ponto de 
medição, por estar a mais de 1,5 m de distância. 
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Figura 9: Quinto ponto de medição, quintal do Mercado da Ribeira. 
Fonte: Os autores, 2018. 

Durante o dia, o ponto apresentou um aumento de 2 °C entre 11 h e 16 h. Comparado à estação do INMET, 
durante a manhã, a temperatura registrava 3 °C abaixo do coletado e ao retomar à tarde, encontrava-se 
1°C acima. A umidade relativa do ar ficou 1 % mais úmida entre os turnos, com seu valor coletado, durante 
a tarde, mais próximo da estação que estava cerca de 4 % menos úmida. A diferença registrada na 
umidade, no período da manhã, foi cerca de 20 %. Os poucos ventos vindos de sudeste e sudoeste, durante 
a manhã, foram amenizados pela copa das árvores, mas ainda permitiram que a umidade da brisa 
marítima, em conjunto com a zona de arrefecimento da copa das árvores, tornasse o local no segundo 
ponto mais úmido em ambos os turnos e o segundo local mais agradável em sensação térmica. 

O sexto e último ponto de medição foi o quintal do Arquivo Público de Olinda (Figura 10), que dos quintais 
analisados, é o único com função puramente paisagística, não sendo encontrados exemplares de vegetais 
para produção de alimentos ou insumos medicinais. O piso era de terra batida com uma grande variedade 
de arbustos, palmáceas e árvores de médio a grande porte. No local, foi feito terraceamento, com dois 
patamares de 10 m de comprimento que diferem 2 m de altura entre si e depois há uma descida íngreme 
de cerca de 20 m de comprimento até o limite do lote. A medição foi realizada no primeiro patamar. 
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Figura 10: Sexto ponto de medição, quintal do Arquivo Público de Olinda. 
Fonte: Os autores, 2018. 

O arquivo público, a cerca de 25 m do nível do mar e 2,5 m abaixo da Rua de São Bento e recebeu ventos 
predominantes de sudoeste em ambos os turnos do dia, embora fossem amenizados devido à densa 
vegetação existente no quintal. A posição em relação à rua e o próprio edifício do Arquivo constituíram 
uma barreira aos ventos de sudeste. A densidade das copas do ambiente foi responsável por projetar uma 
sombra contínua que somada à terra batida, gerou a influência de vegetação mais expressiva quanto à 
diminuição de temperaturas, apresentando a segunda menor durante a manhã — período que o Sol incidia 
diretamente — e a menor temperatura durante a tarde. Em torno do meio-dia, a temperatura estava bem 
próxima à da estação, aproximadamente 1°C acima, e a umidade estava cerca de 10% menor que o 
registrado pela estação. Durante a tarde a diferença de temperatura foi similar, porém o quintal estava 1°C 
abaixo da temperatura da estação e a umidade subiu até ficar quase 4 % acima que a estação automática. 

Desta forma, todos os pontos nos intervalos dos dois turnos apresentaram temperaturas e umidades 
dentro da faixa estipulada para a estação quente, representados em um corte esquemático com a média 
dos seus valores sobrepostos à posição topográfica (Figura 11). A linha azul se refere aos valores de 
umidade relativa do ar e a vermelha, aos de temperatura. 

Figura 11: Corte esquemático que segue a linha traçada segundo a técnica de transepto. 
Fonte: Os autores, 2018. 
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O ponto mais quente em ambos os turnos foi a SEPLAMA, com temperatura máxima de 32.2 °C e média 
31,5 °C. Apenas o quintal da Rua Sítio das Quintas e do Mercado da Ribeira apresentaram temperaturas 
próximas, mas ainda abaixo em 1 °C da SEPLAMA durante a manhã mas cerca de 3 °C abaixo quando 
comparados às médias para o dia inteiro da SEPLAMA. A condição única origina-se do fato do ponto 
estipulado dentro do órgão público ser o mais alterado pela ação antrópica, com a retirada de vegetação e 
remoção de solo natural para dar lugar a materiais que absorvem e refletem mais calor do que foi 
identificado nos demais pontos.  

Em locais onde a vegetação e solo permeável estão presentes (figura 11), a temperatura é mais amena a 
ponto de reduzir em até 2 °C da temperatura máxima da cidade para o mês assim como umidade maior, 
atingindo a faixa de 60 %, o que foi conferido em todos os pontos com a exceção do quintal da Rua Sítio das 
Quintas, durante a manhã, e do fundo de lote da SEPLAMA. O quintal do Mercado da Ribeira também sofre 
a mesma influência, porém a vegetação consegue atenuar a influência do piso de tijoleira devido à 
capacidade de manter o ambiente sob baixa amplitude térmica, mantendo a umidade próxima de 60 %. 

Entretanto, a disposição e o porte da vegetação, assim como a densidade das copas, são responsáveis por 
determinar o grau de redução das temperaturas e aumento de umidade. O fundo do lote do Imaginário 
Brasileiro e o quintal do Arquivo Público, que são os pontos mais vegetados — e consequentemente em 
estado permanente de sombreamento —, mesmo com as zonas de arrefecimento geram ambientes de 
sensação mais abafadas. O Arquivo apresenta umidade inferior em relação ao Imaginário, que decai de 5 % 
durante a manhã para 3 % durante a tarde, enquanto as temperaturas oscilam em 1 °C. Entretanto, ao 
longo do dia, a média de umidade dos dois pontos são próximas, sendo 28.9 °C para o Imaginário e 28.5 °C 
para o Arquivo. 

A diferença existente entre os turnos deve-se ao primeiro estar completamente a sotavento e o segundo, 
mesmo a sotavento dos ventos predominantes do leste, ainda receber as brisas secundárias do sul. Soma-
se ainda a capacidade de circulação dos ventos pelo interior do ambiente, pois a umidade proveniente das 
brisas do Arquivo Público não estagna e segue em direção à rua.  

No quintal da Rua Sítio das Quintas e no ponto próximo à Travessa Bertioga, a vegetação é espaçada e 
predominantemente arbustiva, conferindo umidades mais baixas que o quintal do Imaginário Brasileiro, 
mas altas se comparado ao quintal do Arquivo Público. Para a Travessa, o efeito se encontra em maior 
intensidade devido aos ventos fortes, cujas temperaturas são as mais baixas e a umidade acaba sendo 
inferior à dos quintais. 

 
CONCLUSÃO 
 
Os quintais de Olinda devem ser entendidos quanto ao contexto espaço-temporal em que surgiram, ligados 
à maneira de ocupação colonial. Neste estudo foi verificado que várias atividades descritas no século XVI 
permanecem, tais como o plantio alimentar e medicinal, a criação de animais, a extensão utilitária da casa 
e a recreação. Porém a atualidade também traz novas necessidades que implicam na reconfiguração de 
cômodos e, muitas vezes, a simples necessidade de uma garagem, que transforma o espaço do quintal. 

Com o desenvolvimento das medições de conforto térmico e com a experiência empírica, os pontos mais 
agradáveis foram o quintal do Mercado da Ribeira, o quintal do Arquivo Público e a Travessa Bertioga. Os 
lugares foram os menos quentes e úmidos a um nível confortável devido à presença da massa vegetal e de 
ventos constantes. Tais características dão subsídios para a permanência que já acontece nos dois 
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primeiros pontos e, dependendo do horário do dia, transforma o espaço da travessa, pois culturalmente 
espaços que atendem estas condições tornam-se lugares de socialização. 

Desta forma, os maiores influenciadores no microclima do Sítio Histórico de Olinda foram as características 
naturais, como conjuntos de vegetação, arbóreos ou não, e a posição topográfica. A SEPLAMA é a única 
exceção, onde a impermeabilização do solo foi mais significativa. Notadamente, na forma de ocupação 
atual, os fatores antrópicos são os maiores influenciadores do microclima, como apontado nas pesquisas de 
PAULA (2004), SILVA; XAVIER e ALVAREZ (2015), entre tantos outros pesquisadores que se propõe a tratar 
dos efeitos negativos observados em áreas urbanas e suburbanas. 

No paradigma atual, o quintal não representa mais uma necessidade funcional, fato que ameaça sua 
existência principalmente em regiões suburbanas, onde há a necessidade de espaço, e em zonas em que o 
mercado imobiliário se torna predatório e cada metro quadrado de área construída é visto como potencial 
de lucro. As áreas verdes privadas e semipúblicas devem ser entendidas pela gestão pública como 
complementares ao sistema verde da cidade, contribuindo no desenvolvimento urbano e qualidade de vida 
da população, que necessita de um espaço ecologicamente equilibrado.  

Os quintais são entendidos como elementos característicos não só de Olinda, mas também do espaço 
residencial brasileiro como um todo. Seu estudo nos permite, por conseguinte, compreender a importância 
desses espaços para além dos aspectos subjetivos e de memória coletiva e identidade cultural, mas 
também em suas particularidades físicas, sendo suporte para aspectos essenciais da forma urbana. A 
ambiência conformada pela vegetação, sobretudo, pelos quintais, representa um abrigo acolhedor, fresco e 
sombreado para as práticas sociais, favorecedores da biodiversidade e de uma proposta eficiente de 
apropriação do espaço com um maior conforto ambiental. Esse cenário necessita contar com políticas e 
parâmetros uso e ocupação do solo menos agressivos para com o ambiente.  
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RESUMO:  

A terminologia “praça” apresenta uma alteração conceitual que varia de acordo com questões culturais, contudo, em 
linhas gerais as praças brasileiras, são traduzidas como espaços livres públicos destinados ao lazer e convívio social, 
prática de exercícios físicos, além de uma oportunidade de contato com ambientes ajardinados a céu aberto que 
influenciam na qualidade de vida do indivíduo, feita para pedestres e de livre acesso. São equipamentos pertencentes 
às cidades, atuam sistematicamente na ligação entre as ruas, arquitetura e as pessoas. Elas possuem, portanto, um 
papel fundamental na organização das cidades. Juiz de Fora é uma cidade do estado de Minas Gerais, que possui 155 
praças legais, ou seja, reconhecidas pela prefeitura local. Porém, não é clara a definição de praças elaborada pela 
prefeitura. O grupo de pesquisa Ágora da Universidade Federal de Juiz de Fora, fez uma auditoria virtual, a partir de 
imagens digitais das 155 praças oficiais da cidade, pela qual percebe-se que muitas dessas são, na verdade, terrenos 
baldios, ou seja, sem nenhum tratamento, em outros casos, organizadores de trânsito como rotatórias, ou calçadas 
largas. Este artigo propõe critérios para a definição do que seriam praças em Juiz de Fora. Buscou-se para isso, 
embasamento em um grupo reconhecido de teóricos do espaço urbano: Camillo Sitte, Jane Jacobs, Kevin Lynch, 
Christopher Alexander, Willian White e Jan Gehl. Através desse embasamento, foram definidos como critérios de 
inclusão para caracterização do espaço como praça dois fatores: 1. A presença de lugares para sentar; 2. Ter livre acesso 
público. Com esse critério, das 155 praças oficiais da cidade foram excluídas 59, totalizando, ao final, 86 praças. A 
utilização desses novos critérios para definição de praças tem a virtude de apresentar um quadro mais claro das 
condições dos espaços públicos da cidade e ainda cria condições operacionais para o desenvolvimento de futuras 
pesquisas relacionadas ao tema.  

PALAVRAS-CHAVE: Espaços livres públicos, Praças, Teóricos, Urbanismo 

 

ABSTRACT: 

 
The terminology "plaza" presents a conceptual change that varies according to cultural issues, however, in general the 
Brazilian squares, are translated as free public spaces for leisure and social interaction, practice of physical exercises, as 
well as a contact opportunity with landscaped open air environments that influence the quality of life of the individual, 
made for pedestrians and free access. They are equipment belonging to the cities; they act systematically in the 
connection between streets, architecture and people. They therefore play a key role in the organization of cities. Juiz de 
Fora is a city in the state of Minas Gerais, which has 155 legal squares, that is, recognized by the local city hall. But, the 
definition of squares elaborated by the city hall is not clear. The research group Ágora of the Federal University of Juiz 
de Fora, made a virtual audit, from digital images of the 155 official squares of the city, by which one realizes that many 
of these are, in fact, vacant lots, that is, without no treatment, in other cases, traffic organizers such as roundabouts, or 
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wide sidewalks. This article proposes criteria for the definition of what would be squares in Juiz de Fora. It was sought 
for this, based on a recognized group of urban space theorists: Camillo Sitte, Jane Jacobs, Kevin Lynch, Christopher 
Alexander, Willian White and Jan Gehl. Through this base, two factors were defined as inclusion criteria for the 
characterization of space as square: 1. the presence of places to sit; 2. Have free public access. With this criterion, 59 of 
the 155 official squares of the city were excluded, totaling, in the end, 86 squares. The use of these new criteria to define 
squares has the virtue of presenting a clearer picture of the conditions of the city's public spaces and also creates 
operational conditions for the development of future research related to the theme. 

KEYWORDS: Public spaces, Squares, Theorists, Urbanism. 

RESUMEN:  
 

La terminología "plaza" presenta una alteración conceptual que varía de acuerdo con cuestiones culturales, sin embargo, 
en líneas generales, son traducidas como espacios libres públicos destinados al ocio ya la convivencia de los usuarios, 
accesibles a los ciudadanos y libres de vehículos. Las plazas brasileñas se definen como equipamientos pertenecientes a 
las ciudades, locales donde ocurren las relaciones sociales y, actúan sistemáticamente en la conexión entre las calles, la 
arquitectura y las personas. Ellas tienen un papel fundamental en la organización de las ciudades, contribuyendo a la 
convivencia social, presentándose como una forma de ocio, recreación, práctica de ejercicios físicos, además de una 
oportunidad de contacto con ambientes ajardinados a cielo abierto que influencian en la calidad de vida del individuo. 
Juez de Fora es una ciudad del estado de Minas Gerais, que posee 155 plazas legales, es decir, reconocidas por la 
municipalidad local. Pero no es posible saber cómo se definen esas llamadas plazas por el ayuntamiento, qué tipo de 
espacio libre público representan, ya que no todo espacio libre público es considerado plaza, englobando también calles, 
calzadas, rotaciones y plazas. A través de una auditoría virtual hecha por el grupo de investigación de la Universidad 
Federal de Juiz de Fora, donde se levantó a partir de imágenes, las 155 plazas en cuestión se puede percibir que muchas 
de esas consideradas plazas por la alcaldía de la ciudad son en realidad terrenos baldíos, es decir, sin ningún tratamiento, 
en otros casos, organizadores de tránsito como rotatorios, o calzadas anchas. Este artículo pretende definir lo que sería 
plazas en Juiz de Fora, a fin de contribuir con futuras investigaciones relacionadas al tema. Se buscó para ello, basándose 
en renombrados teóricos del medio urbanístico mundial, reconocidos y adoptados aún en la actualidad, Jan Ghel, Camillo 
Sitte, Jane Jacobs, Kevin Lynch y Christopher Alexander. A través de ese basamento, se seleccionaron 96 plazas con el 
criterio mínimo de inclusión y exclusión, tener lugar para sentarse y ser abierta, o sea, de libre acceso público. 
 

PALABRAS-CLAVE: Espacios libres públicos, Plazas, Teóricos, Urbanismo 
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INTRODUÇÃO 

 
A cidade de Juiz de Fora se formou como um povoado no decorrer do sec. XVIII, como um ponto de 

fiscalização do ouro no Caminho Novo, estrada que ligava Vila Rica (Atual cidade de Ouro Preto –MG) ao Rio 
de Janeiro (BATISTA 2014). O crescimento do povoado a margem do Caminho Novo, se intensifica na segunda 
metade do século XVIII, com o declínio da extração do ouro, pois muitos indivíduos migraram para a região 
da Zona da Mata mineira. Na primeira metade do século XIX, ocorre um crescimento demográfico 
significativo na região em decorrência da valorização do café. Nesse momento, Juiz de Fora era o elo de 
ligação entre as unidades produtoras do interior do estado e o porto do Rio de Janeiro (De Paula, 2008).  

No final do século XIX e início do século XX, a economia local sofre um processo de diversificação, o 
setor industrial tornou-se um dos seus componentes estruturais mais importantes. A cidade fica conhecida 
como a Manchester Mineira por ser comparada a cidade inglesa de Manchester que se despontava no caráter 
industrial, ganha projeção nacional e chega a ser cotada como a nova capital mineira (PIRES 2004). Por esses 
motivos, a cidade teve importantes nomes do urbanismo da época com propostas de intervenções como as 
do engenheiro Saboya Ribeiro.  

De acordo com Rodrigues (2017), primeira exigência legal para a formação de espaços públicos na 
cidade determinando as condições para a criação de praças nos loteamentos urbanos, foi a resolução 
(374/1896).  Segundo essa, para os loteamentos superiores a 3 hectares (30.000m²) ou áreas inferiores em 
que o proprietário possuísse terrenos contíguos que ultrapassassem essa metragem, deveria ser doada uma 
área de 1/20 (5%) do total da gleba para a construção de praça, lei que se aplica até hoje. O local definitivo 
para a implantação desse espaço seria apontado pela municipalidade que deveriam seguir as especificações 
de tamanho e forma estabelecidos pela legislação (Juiz de Fora, 1896). Na sequência foram sendo criadas 
normas para reger o espaço urbano destacando-se o Código de Obras de 1938 que corresponde à 
organização das leis urbanas da cidade; Lei 1169/1958 que diz respeito a exigência de lotes públicos nos 
granjeamentos; Lei 5708/1980, legislação que reflete a exigência da lei nacional 6766; Lei 6908/1986 
legislação vigente nos dias atuais; e a Lei 8301/1993 como tentativa de especialização do espaço público. 

  
Essas leis coram responsáveis pela criação da maioria dos espaços públicos da cidade. Atualmente, a 

Empresa de pavimentação de JF (EMPAV), responsável pela manutenção dos espaços livres públicos (ELP), 
define cerca de 155 desses como praças. No entanto, não se sabe se todos esses ELPs denominados como 
praças podem ser realmente reconhecidos como tal. Segundo Robba e Macedo (2002), a abrangência do 
termo “praças” gera algumas distorções quanto à terminologia dos espaços urbanos, pois algumas áreas 
batizadas de praça são apenas canteiros, jardins urbanos remanescentes do traçado do sistema viários ou 
até mesmo terrenos baldios sem nenhum tipo de tratamento paisagístico. O grupo de pesquisa Ágora da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, fez uma auditoria virtual, a partir de imagens digitais das 155 praças 
oficiais da cidade, pela qual percebe-se que muitas dessas são, na verdade, terrenos baldios, ou seja, sem 
nenhum tratamento, em outros casos, organizadores de trânsito como rotatórias, ou calçadas largas. Este 
artigo propõe critérios para a definição do que seriam praças em Juiz de Fora a partir dos dados dessa 
auditoria virtual e do embasamento teórico de em um grupo reconhecido de teóricos do espaço urbano: 
Camillo Sitte, Jane Jacobs, Kevin Lynch, Christopher Alexander, Willian White e Jan Gehl. 

O QUE É PRAÇA AFINAL? 
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São inúmeras as definições para a terminologia “praça”, suas variações vão de acordo com cada 

processo histórico e cultural. Mesmo havendo algumas divergências, em geral, são tratadas como espaços 
públicos e urbanos, destinados ao lazer e ao convívio dos usuários, de forma acessível e livre de veículos. 
Para concepção das praças em Juiz de Fora buscou-se para análise vários conceitos e definições a fim de 
chegar a uma característica mínima para a definição do termo “praça” na cidade.  

Alguns autores do urbanismo ao se tratar de praças se aproximam em certas questões que norteiam 
a definição do termo. Em geral, classificam como praça todos aqueles lugares que possuem equipamentos 
que proporcionem a utilização do espaço por diferentes tipos de pessoas, não sendo apenas vazios na cidade 
onde só respeitam os tratados de forma higienista, mas que, além disso, possam proporcionar o convivo das 
pessoas e uma boa qualidade de vida. 

Camillo Sitte, em seu livro A Construção Das Cidades Segundo Seus Princípios Artísticos, a praça é o 
elemento mais importante da cidade pois é o local dos acontecimentos públicos. Esse equipamento é tão 
relevante para o autor que chega a declarar que uma cidade sem praças não é uma cidade. Sua concepção 
de praça vai de encontro aos preceitos modernistas, criticando as praças que são na verdade organizadores 
de trânsito, ou puramente, respondem apenas às questões funcionais e higienistas. “Praça qualquer espaço 
vazio entre quatro ruas. Talvez esta circunstância seja suficiente em termos de higiene ou de outras 
considerações técnicas, mas, sob o ponto de vista artístico, um terreno vazio não é uma praça. [...]” (SITTE, 
1992 p. 47). O autor se baseia nos conceitos de espaços públicos antigos, onde as praças eram de necessidade 
vital, como as praças de mercado e a praça da catedral, por exemplo, reunindo as construções mais 
importantes, abrigando chafarizes, monumentos e estátuas, além se serem locais abertos de grande 
utilização pública. O autor, portanto, acredita nas praças como lugares de convívios para pessoas, mantendo 
seu centro livre e os monumentos ao redor.  

Para Jane Jacobs as praças devem ter uma diversidade de pessoas e horários de uso variando idade, 

sexo e status social pois considera que a utilização dos espaços pelos usuários atribui utilidade. Os espaços 

devem ser pequenos, estarem ligados a um conjunto arquitetônico, não sendo em hipótese alguma sobra de 

terrenos, cercado pelos “olhos das ruas”, ou seja, com porta e janelas voltada para ela, o entorno deve 

possuir uso variado, mesclando residencial, comercial e institucional. “As cidades têm como característica 

uma diversidade de usos complexa e densa. O planejamento deve catalisar e nutrir estas relações funcionais, 

ou relações de usos” (JACOBS, 2000, p.13). De toda forma devem ser espaços que proporcionem o uso pela 

população, como, por exemplo, o incentivo da diversidade de usos.  

Christopher Alexander critica o tamanho das praças modernas, como bons desenhos, mas na 

realidade, são lugares desertos e mortos. Para o autor, os espaços abertos, que são as praças públicas, devem 

ser pequenos com diâmetro de aproximadamente 60 pés que correspondem a, aproximadamente, 18 

metros. Considera que acima de 70 pés os espaços fiquem desertos e desagradáveis, salvo algumas exceções 

que possuem tamanhos maiores e mesmo assim estão repletas de pessoas. Em suma, para o autor, é mais 

fácil preencher de pessoas lugares menores, gerando assim, ambientes confortáveis. 

“É natural que todas as ruas públicas inchem nesses nós importantes onde há mais atividade. E são 

apenas estes espaços públicos mais amplos e inchados que podem acomodar as reuniões públicas, 

pequenas multidões, festividades, fogueiras, carnavais, discursos, dança, gritos, luto, que devem ter 

seu lugar na vida da cidade. ” (ALEXANDER, 1977) 
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Segundo Kevin Lynch em seu livro A Boa Forma Da Cidade, um ambiente é vital se servir de apoio à 

saúde e ao bom funcionamento biológico do indivíduo. Para isso é necessário que possuam três 

características para que o ambiente seja adequado a vida: Sustentação, adequado para permitir a 

manutenção da vida, relacionado ao tratamento de lixo e abastecimento de água, luz e etc. Segurança com 

controle ou ausência de doenças e Consonância com a estrutura biológica básica do ser humano. “Os 

terrenos com título de propriedade duvidosos ou pertencentes a um proprietário ausente podem bloquear 

um retrocesso mais eficazmente do que as rochas ou ruínas. ”  (LINCH 2007, p.166).  Para o autor, ponto que 

vai ao encontro da concepção de Jacobs, uma praça deve por habito ou disposição intencional, possibilitar 

uma diversidade de usos e pessoas ao longo do dia. Desta forma os horários das atividades podem ser 

segundo Lynch manipulados de maneira a compartimentar o comportamento no tempo. 

 

A análise é complicada, particularmente nos locais públicos, devido às intenções conflituosas dos 

diferentes intervenientes. Uma praça pode ser encantadora para os turistas e uma frustração para a 

população local. [...] Os espaços públicos e a maioria dos espaços semiprivados são ocupados por 

pessoas diferentes que desenvolvem atividades diferentes. (LINCH 2007, p.153). 

 

Jan Gehl em seu livro Cidade Para Pessoas define que a vida urbana é variada e complexa a partir de 
uma combinação de espaços públicos bons e convidativos e pessoas para utiliza-los, resultado de um 
somatório de atividades sociais e de lazer. Para o autor, cidades convidativas devem ter um espaço público 
cuidadosamente projetado para sustentar os processos que reformam a vida urbana. A praça é considerada 
pelo autor como um espaço para permanência e para a atividade em proporção à capacidade do olhar. Jan 
Gehl define como campo de visão social a distância de até 100 metros, que se reflete na maioria dos 
tamanhos das praças, pois permite que os observadores fiquem em um canto e tenham a visão geral do que 
acontece na praça. Desta forma, determina como distâncias comuns às praças de 80 a 90 metros, e raras as 
maiores de 100 metros. Em relação à vitalidade, acredita no reforço da vida na cidade de modo que as 
pessoas caminhem e passem tempo nos espaços comuns, pois a presença do outro torna o local mais seguro, 
atraindo mais pessoas. 

Mas o que a cidade viva realmente precisa é uma combinação de espaços públicos bons e convidativos 
e certa massa crítica de pessoas que queiram utilizá-los. Há incontáveis exemplos de lugares de alta 
densidade de edificações e espaços públicos ruins, que realmente não funcionam bem. Novas áreas 
urbanas são frequentemente densas e totalmente ocupadas, mas seus espaços urbanos são 
numerosos demais, muito grandes e muito ruins para inspirar qualquer um que se arrisque a utilizá-
los. (GEHL 2010, p. 68). 

 Willian Whyte acredita que as pessoas procuram espaços abertos como fuga da superlotação que 
estão sujeitos diariamente, buscando mais luz e mais espaço livre. “Quanto mais fácil o fluxo entre a rua e a 
praça, mais provável é que as pessoas se movam entre as duas - e se demorem e se sentem. ” (WHYTE, 1980 
p.33). Para o autor são inúmeros os critérios que fazem com que os usuários escolham um espaço em 
detrimento do outro como o sol, a estética, a forma e os espaços para sentar.  Os lugares para sentar são de 
extrema importância no contexto geral da praça, tornando-se uma característica vital ao espaço. Não se 
tratam apenas de bancos, são consideradas bordas de concreto, qualquer outra ferramenta que possibilite 
com que o usuário se sente e permaneça no lugar.  
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CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE PRAÇAS EM JUIZ DE FORA:  

De acordo com o embasamento teórico foi possível determinar alguns parâmetros para a 
conceituação de praças em Juiz de Fora. Em suma a praça é um marco na cidade pois são caracterizados 
como pontos de encontro e lugares de convívios para pessoas. É um espaço aberto, vivo, de permanência e 
atividade; possibilita a liberdade do usuário, a entrada e saída sem restrição. Funciona como um reforço da 
vida na cidade; onde devem apresentar diferentes formas de utilização, como lazer, prática de esportes e 
contemplação, como meio de atrair vários nichos de pessoas, possibilitando um uso contínuo do ambiente 
no decorrer do dia. Além de apresentar essas características, deve conter como um elemento fundamental 
à praça, a presença de lugares para sentar, como forma de garantir a permanência. 

Dentro das 155 praças analisadas pelo Grupo de Pesquisa ÀGORA encontramos terrenos baldios, 
como mostrado na figura 1 e construções que não podem ser consideradas espaços públicos como na figura 
2. Foi adotado como conceito mínimo para caracterização de praças a presença de lugares para sentar como 
atrativo para pessoas utilizarem o local e, desta forma, ser um gerador vitalidade a praça.  

 

 

Figura 1: Terreno baldio, Praça Coronel Aprígio 
Fonte: Google (2018) 
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Figura 2: Espaços privados, Praça Doutor Jair Garcia 
Fonte: Google (2018) 

 

Outro critério definido foi a presença de “lugares para sentar”, equipamento considerado ponto 
chave para a permanência das pessoas e vitalidade da praça, assim foram filtradas 96 praças que possuíam 
pelo menos um banco. Os filtros aplicados tinham como objetivo delimitar um padrão de praças que 
apresentam vitalidade, de acordo com a definição dos autores, a fim de excluir aquelas que não possuam 
equipamentos que proporcionem a apropriação pelo usuário. A partir dessas considerações teóricas, 
podemos utiliza-las de modo conjunto, justificando a exclusão de terrenos baldios, lugares fechados, 
rotatórias e divisores de trânsito pois não apresentam formas de permanência e diversificação de usos, 
atribuindo, segundo os autores, vitalidade à praça. A aplicação do filtro “lugares para sentar”, possibilitou 
uma amostragem boa em relação ao número total de praças existentes na cidade. Nesta etapa foram 
novamente avaliadas as 96 praças a partir de imagens virtuais, a fim de diagnosticar aquelas que, apesar de 
possuírem lugares para sentar, tinham como principal função servir de divisória e organização de trânsito, 
ou adros de igreja e aquelas que eram cercadas, não permitindo o livre acesso da população. 

 A amostragem diminuiu para 86 praças, excluindo, portanto, dentre aquelas que possuem lugares 
para sentar, os espaços cercados, as rotatórias, adros e divisórias de trânsito, como mostradas nas figuras 3, 
4, 5 e 6 a seguir.  
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Figura 3: Lugares Fechados, Praça Coronel Calheiros 
Fonte: Google (2018) 

 

 

 
Figura 4: Rotatória, Praça Alcides Assis de Almeida 

Fonte: Google (2018) 

 
 

7337



 

 

Figura 5: Adro de igreja, Praça da igreja São Judas Tadeu 
Fonte: Google (2018) 

 

 

Figura 6: Divisória de trânsito, Praça Saint Clair Fernandes Sanábio 

Fonte: Google (2018) 
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Algumas praças, ao se avaliar virtualmente, as imagens não são claras, causando dubiedade na 
interpretação. Outra fragilidade detectada foi a desatualização da visita virtual, a última data das imagens 
analisadas foi realizada em 2011, gerando um descompasso, uma vez que as imagens não correspondiam a 
atual condição de algumas praças. Estas foram adicionadas e foi realizada uma avaliação presencial, como 
podemos ver um exemplo nas Figuras 7 e 8. 

 

 

Figura 7: Praça com dubiedade, CEU 
Fonte: Google (2018) 

 

 

Figura 7: Praça com dubiedade, CEU 
Fonte: Autores (2018) 
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Em Juiz de Fora, a presença de lugares para sentar e ser aberta ao público, foram os critérios 
selecionados como item mínimo de vitalidade, uma vez que proporciona a apropriação do espaço pelos 
usuários. Dentro dessa amostragem é possível identificar outros equipamentos que proporcionam opções 
de uso aos usuários, como parquinhos infantis, equipamentos de ginástica e quadras.  

 Os equipamentos e a diversidade de usos de cada praça determinam o nível de apropriação pelo 

usuário. Jane Jacobs, defende a valorização de espaços tradicionais, ou seja, lugares de trocas sociais, 

reforçando a importância do livre acesso e o papel dos edifícios do entorno no favorecimento da presença 

de indivíduos uma vez que pessoas atraem pessoas. A presença de pessoas nos espaços públicos está 

diretamente relacionada com a sensação de segurança. Desta forma, quanto maior a diversidade de usos 

presente na praça, maior o uso pela população e maior a sensação de segurança.  

  

CONCLUSÃO:  

Concluímos que para um Espaço Livre Público ser considerado como praça deve ter no mínimo lugares para 
sentar e ser aberta ao público como forma de garantir a permanência dos usuários e a liberdade de ir e vir. 
Apesar de apresentar variações conceituais, no âmbito da cidade e da qualidade de vida, as praças na 
atualidade devem ser espaços atrativos, que proporcionem a apropriação pelo usuário como forma de 
manter a segurança e o bem-estar. A presença mínima de “lugares para sentar” possibilita com que os 
usuários se sintam confortáveis e acolhidos pelo ambiente. Desta forma, a presença de equipamentos que 
diversificam o uso, torna o espaço público da praça mais convidativo, além de possibilitar o uso por nichos 
de diferentes interesses, desta forma, abrange um público maior no decorrer do dia proporcionando 
vitalidade ao espaço público. 

Naturalmente, como se sabe, esses critérios mínimos sugeridos não são garantia para a utilização das praças. 
A utilização desses novos critérios para definição de praças tem a virtude de apresentar um quadro mais 
claro das condições dos espaços públicos da cidade e ainda cria condições operacionais para o 
desenvolvimento de futuras pesquisas relacionadas ao tema.  
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EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 
 

RESUMO: 
Tendo como ponto de partida a paisagem como um elo entre o homem e o meio em que vive, objetiva-se neste 
trabalho, entende-la como um bem comum, apresentando-a como um tema do direito e objeto passível de políticas 
públicas urbanas. Para tanto, apesar do debate acerca do Direito à cidade ser bastante abrangente, neste trabalho, 
procurou-se direcionar à questão específica da paisagem, no que tange à necessidade de torná-la um direito de 
cidadania, possibilitando o direito a cidades visualmente e vivencialmente agradáveis a todos.   
PALAVRAS-CHAVE: Direito à cidade, direito à paisagem, políticas públicas. 

 
 

ABSTRACT: 
Having as a starting point the landscape as a link between the man and the environment in which he lives, he aims 
at this work, to understand it as a common good, presenting it as a subject of the right and subject to public urban 
policies. For this, although the debate about the Right to the city is very broad, in this work, we sought to address 
the specific issue of the landscape, regarding the need to make it a right of citizenship, enabling the right to cities 
visually and experientially pleasant to all. 
KEYWORDS: Right to the city, right to the landscape, public policies. 

 
 
RESUMEN: 
Con el punto de partida del paisaje como un eslabón entre el hombre y el medio en que vive, se objetiva en este 
trabajo, entenderla como un bien común, presentándola como un tema del derecho y objeto pasible de políticas 
públicas urbanas. Para ello, a pesar de que el debate sobre el derecho a la ciudad es bastante amplio, en este 
trabajo, se buscó dirigir la cuestión específica del paisaje, en lo que se refiere a la necesidad de hacerla un derecho 
de ciudadanía, posibilitando el derecho a ciudades visualmente y vivencialmente agradables a todos. 
PALABRAS CLAVE: Derecho a la ciudad, derecho al paisaje, políticas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do quadro de crise sócio-econômica-ambiental em que se encontra o mundo, reflexo da atuação da 
economia capitalista que prevalece os interesses individuais sobre os coletivos e o privado sobre o público, 
o meio ambiente, enquanto meio “natural” e cultural é palco de “[...] um projeto individualista de mundo, 
no qual a economia assume papel preponderante” (GONÇALVES, 2015, pg. 100); essa crise, na avaliação do 
autor citado, “[...] não é propriamente do ambiente, mas dos valores da sociedade e da ética do Estado... 
caracterizando um desarraigamento do ser social de seu meio”, ocasionando, no caso específico das 
cidades, a construção de cenários desarmônicos, onde predominam aglomerados de objetos 
desconectados, cujo resultado se caracteriza por uma “paisagem” degradada visualmente disposta para 
toda a coletividade, a qual, ao contrário de ser um bem comum, torna - se assim um mal comum.  

Diante desse quadro, torna-se fundamental o debate acerca da paisagem como fenômeno e objeto de 
interesse público, como um bem comum, como direito coletivo e como matéria de políticas públicas 
específicas, objetivando a tutela da paisagem, não apenas aquelas alusivas ao meio dito “natural”, mas 
também ao meio urbano.  

Nesse contexto, tratar do Direito à Paisagem na atualidade, é abordar sobre políticas públicas voltadas às 
questões alusivas ao bem-estar humano, ao meio ambiente, seja este urbano ou não, mas também às que 
fazem referência à esfera da estética, ao embelezamento dos lugares como assunto capital, por estes 
pertencerem, ao processo de figuração da Paisagem enquanto fenômeno e objeto constituído 
intersubjetivamente. Portanto, salvaguardar a paisagem significa adentrar num universo complexo de 
discussões não apenas acerca do meio construído, mas também do meio percebido e também do 
vivenciado. 

Para tal, se faz necessário primeiramente a compreensão acerca da matéria, na qual a relação homem – 
paisagem – meio ambiente se constitui como de importância ímpar, assim como a construção de um 
conceito que seja fundamentado no entendimento de outros já existentes, frutos, não apenas das ciências 
ditas parcelares, mas também de teorias filosóficas como será visto posteriormente. Outra importante 
questão para o entendimento da temática refere-se à reflexão acerca do direito à cidade, considerando a 
realidade imposta pelo atual sistema capitalista; importa também, além disso, discorrer sobre o direito à 
paisagem como um dos pontos focais do trabalho correlacionando-o ao direito à cidade.      

Nestes termos, tratar sobre a paisagem enquanto objeto do Direito, significa criar instrumentos jurídicos a 
nível internacional, nacional, regional ou local a fim de estabelecer normas e critérios orientadores que 
regulamentem as ações do Estado e dos diversos atores sociais a favor de lugares que sejam propícios à 
vivência com qualidade, inclusive no nível estético, da exterioridade plástica e onde as diferentes realidades 
sejam consideradas tanto na sua unicidade quanto na sua pluralidade, respeitando os meios de vida já 
existentes localmente. Verifica-se, em diversas legislações nacionais e internacionais, que a paisagem 
constitui somente pontos tratados esporadicamente relacionados a assuntos outros com os quais mantém 
relação e que apenas em alguns países a mesma é versada como assunto de legislação própria ou em 
alguns municípios, como ocorre no Brasil, onde é tratada como matéria específica em Planos Diretores.  
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O presente estudo, diante dessas linhas gerais, propõe-se a uma análise acerca do Direito à Paisagem na 
esfera dita urbana, como uma extensão ao Direito à cidade e que venha contribuir com outros direitos 
pertinentes ao meio ambiente, já conquistados anteriormente, como o direito à moradia, ao saneamento, 
ao transporte, dentre outros, possibilitando assim, a efetivação de políticas públicas que viabilize a 
democratização da paisagem no tecido urbano.  

 

A PAISAGEM COMO MEDIANEIRA NA INTER-RELAÇÃO HOMEM – MEIO AMBIENTE 

As questões referentes ao debate acerca da paisagem como objeto de interesse social em políticas públicas 
específicas, como por exemplo, em planos diretores, perpassam pela compreensão da paisagem enquanto 
termo e fenômeno à qual se constitui como elemento central e intermediador na relação que mantém com 
o homem e o meio em que este vive, no caso do presente estudo, faz-se importante entender como e por 
que, a paisagem assume o papel de unidade relacional entre o homem e a cidade enquanto localidade a 
qual habita. 

As primeiras ocorrências do termo datam do final do século XV tendo como origem a raíz pays, 
correspondendo atualmente a território (BESSE, 2006) e cuja derivação resultou em Paysage (francês) e 
Paesaggio (italiano), equivalendo, destarte, à aldeia natal e à terra de origem familiar e próxima, por 
conseguinte, Roger apud Pallamin (2015, pg. 44) afirma que “o país é de algum modo, o grau zero da 
paisagem...”; na língua portuguesa, a palavra paisagem foi introduzida no século seguinte a partir do 
referido termo em francês assumindo uma nova conotação compreendendo não apenas o significado 
original, mas outro sentido, utilizado por artistas da época e equivalente à imagem pintada de cenários e à 
perspectiva do mundo (SERRÃO, 2011, pg.14), doravante, o termo também viria a assumir uma conotação 
estética, figurativa (de uma parte) do território vista por meio dos olhares cuidadosos e das experiências 
preliminares de alguns pintores de telas da época. Além disso, e nesta mesma época, o termo passou 
também a ser utilizado pelos cartógrafos, cujo vocabulário era idêntico ao dos pintores de paisagens; Besse 
(2006, pg.23) cita que “[...] um dos eventos mais significativos desta história é justamente a aparição e o 
desenvolvimento concomitante de uma noção de ‘paisagem do mundo’ e de uma nova representação do 
ecúmeno”; desde então, tal “representação” se constitui como uma imagem estática que retrata apenas 
capturas momentâneas do espaço. 

Dialogando com a interpretação descrita acima, o sentido coloquial da palavra paisagem, refere-se a esta 
como uma porção territorial alcançada num lance de vista (em perspectiva ou em vista aérea), sendo 
igualmente empregado em alguns entendimentos disciplinares a exemplo de Santos (2012) que, desse 
modo, a considera numa condição relativamente imutável. Percebe-se, nesta significação, que o termo 
paisagem é meramente sinônimo de um aglomerado de objetos observados num plano diferente ao do 
observador e onde este se exclui ou é excluído do contexto em questão. Sandeville (2005) sugere que o 
referido sentido poderia ser melhor compreendido pela palavra panorama (pan = tudo, orama = vista, 
espetáculo, coisa maravilhosa) ou pela palavra prospecto (olhar adiante, ver longe, lugar elevado, aspecto 
exterior, previdência).  

Georg Simmel  (1988, p. 22) contrapõe o sentido empírico citado anteriormente, afirmando que “[...] aquilo 
que dominamos com o olhar, o campo do nosso horizonte num certo momento, não é paisagem; é quando 
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muito, sua matéria” e traduz o termo como sendo unidades constituídas cada uma de uma base material, 
cativantes ao olhar humano que as recorta da natureza – aqui entendida como a cadeia infindável do que 
existe, dos processos de formação, transformação e aniquilação das formas e seres, articulando-se em 
continuidades espaciotemporal - formando uma nova realidade com características singulares, 
homogêneas, auto satisfeitas, particulares, sempre tributárias em relação ao todo que lhe deu origem 
(BARTALINI, 2013). Esse processo remete a uma relação fenomenológica relacionada à teoria da percepção 
a qual evidencia uma comunicação do sujeito com o mundo exterior, uma relação de complementariedade 
entre ambos, onde um não existe sem o outro, e que fundamenta o conceito de paisagem como uma 
operação perceptiva de elementos e de fenômenos inter-relacionados que formam um conjunto complexo 
e com sentido.  

Quanto à separação do observador da realidade observada também citada anteriormente, Ritter explica 
que tal afastamento é decorrente do divórcio entre o homem moderno e a natureza em sua totalidade a 
partir do progresso das ciências as quais a transformaram em objeto e afirma que a paisagem vem para 
preencher a lacuna estabelecida diante desta separação; o autor, compreendendo a paisagem como uma 
experiência estética, a define como “[...] a natureza esteticamente presente se mostrando a um ser que a 
contempla provando sentimentos” e afirma, ao refletir sobre o poema A Promenade de Schiller, que a 
paisagem também faz parte da cidade referindo-se, por exemplo, aos jardins presentes também no meio 
urbano os quais são o resultado de uma preocupação estética que transforma a natureza em paisagem 
(BARTALINI, 2013). 

Neste contexto, Spirn (1995, pg. 21), discorrendo sobre a amálgama natureza – cidade, ressalta que “[...] 
infelizmente, a tradição colocou a cidade contra a natureza, e a natureza contra a cidade” e que tal conduta 
agravou e também causou muitos problemas ambientais em diversas cidades, dentre os quais, “uma feiura 
generaliza”. A autora rechaça que “[...] a natureza na cidade deve ser cultivada como um jardim, em vez de 
ser ignorada ou subjugada” (ibdem, pg.21).  

Numa perspectiva de síntese dialética e fenomenológica, Sandeville Jr, entende a paisagem não apenas 
como espaço observado, mas também como espaço vivenciado, da sensibilidade das pessoas com seu 
entorno, cuja presença e existência também são decorrentes da relação homem – natureza, não se 
centrando, portanto, em um mundo de objetos, onde o humano se encontra incluído, “[...] mas de relações 
entre estes (sociais: simbólicas, funcionais, morfológicas, culturais etc., bem como ecológicas), e indo mais 
longe, de nexos entre essas relações, e entre essas relações, objetos e sujeitos” (SANDEVILLE JR., 2005, pg. 
02), constituindo assim, um conceito de síntese, devendo  ser condicionada à qualidade ambiental, e onde 
a questão estética se encontra implícita.  Neste sentido e segundo o mesmo autor, a paisagem ocorre e se 
apresenta num domínio de conflitos e tensões, se afirmando num campo de fenômenos, numa abordagem 
de síntese, além de, demandando, segundo o autor, um posicionamento no debate da cultura e da política.  

Verifica-se, partindo dessa interpretação, certo diálogo da paisagem como espaço observado e vivenciado 
com o conceito de espaço social de Lefebvre; desta forma, o espaço observado e o espaço vivenciado 
descrito por Sandeville Jr. corresponderiam respectivamente ao “espaço percebido” e ao “espaço vivido” 
Lefebvriano (LEFEBVRE, 2000); neste, o primeiro corresponde à “prática espacial”, à materialidade presente 
no espaço e às experiências cotidianas e interações sociais, políticas e econômicas decorrentes num 
determinado lugar e o segundo, relaciona-se ao “espaço de representação”, ou seja, à dimensão simbólica 
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do espaço, na qual, os diferentes tipos de símbolos presentes no espaço possuem uma estrutura funcional 
ou não utilitária. Importante frisar que esses dois níveis de espaços lefebvrianos permitem trabalhar com as 
visibilidades e invisibilidades da paisagem, ou seja, com questões mais complexas relacionadas à 
segregação socioespaçoambiental, a qual é excluída como imagem da cidade, por parte do capitalismo e do 
poderio estatal, mas que se faz presente nas cidades modernas.    

Diante dos conceitos e das considerações apresentadas, conclui-se que a paisagem se constitui numa 
relação subjetiva entre tangibilidades, condicionando sempre a presença humana  e o meio para a sua 
existência, no que implica evidenciar a complexidade existente entre o campo social e o meio, demandando 
o entendimento a respeito das percepções individuais e contemplativas, das vivências, do sentido estético 
atribuído a sua existência, da qualidade ambiental dos lugares e de como ocorrem as relações que o 
homem mantém entre si e com o meio em que vive. Tal visão conduz ou deveria conduzir a uma “[...] 
aproximação entre ética e paisagem: ela incita a conceber a paisagem como um bem comum, isto é, 
acessível a todos” (SGARD, 2010 apud CUSTÓDIO, 2014, pg. 154), norteando em direção à paisagem como 
objeto de interesse público, um fim democrático e um bem comum, ou seja, um direito de toda a 
sociedade.   
 

O DIREITO À CIDADE 

Ao retratar sobre as necessidades da sociedade moderna, a cidade, enquanto criação e lugar de vivências 
humanas se torna palco de debates e de reivindicações acerca de diversos direitos, dentre os quais, o 
direito a cidades socialmente democráticas; no entanto, verifica-se que determinados interesses 
individualistas de grupos restritos de capitalistas afetam diretamente o lado da cidade constituído pela 
parte carente da sociedade, prejudicando destarte o meio ambiente como um todo e furtando direitos que 
deveriam ser considerados comuns a todos. Harvey (2014), ao tratar da cidade, defende que esta deve ser 
conduzida como um direito da sociedade capaz de mudar e reinventar seu espaço de acordo com desejos 
coletivos. 

Para tanto, se faz necessário, inicialmente, o entendimento acerca da urbanização frente ao modelo 
econômico capitalista, o qual, constituindo-se como dependente da produção contínua de mais-valia, 
necessita da urbanização para a sua sobrevivência, que se torna possível através da injeção do capital 
excedente em mercadorias que se constituem desde objetos de uso comum, como roupas e 
eletrodomésticos até objetos de uso exclusivo à classe média-alta como, por exemplo, casas em 
condomínios de luxo. Entretanto, quando o capitalismo entra em crise, devido a fatores locais e/ou 
internacionais, as soluções encontradas perpassam então pela estabilização da economia através do 
mercado imobiliário, o qual tem o papel de absorver parte do excedente do capital conduzindo-o para o 
estabelecimento de novas construções, a serem localizadas em áreas estratégicas conforme as regras do 
mercado e os clientes em potencial, gerando assim a intensificação da segregação sócioespacial, desse 
modo, “[...] quase todas as cidades do mundo testemunharam a explosão imobiliária que favorecia os ricos 
[...] em meio a um turbilhão de migrantes miseráveis, à medida que o campesinato rural era desapropriado 
pela industrialização e comercialização da agricultura” (HARVEY, 2014, pg. 42-43). 
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Um dos eventos marcantes resultantes desse processo capitalista refere-se à rápida expansão citadina para 
além de suas áreas de fronteira, a qual se constitui como resultado da ocupação imobiliária pela elite 
econômica para a construção de mansões, condomínios de luxo, empresas, dentre outros, como também 
da busca da população carente que, não tendo onde habitar, se aventura na procura de locais para 
moradia; toda esta movimentação acaba por ocasionar alterações no meio circundante, especificamente, 
na transformação da morfologia paisagística existente, agredindo consideravelmente o meio “natural”. 

Verifica-se que a cidade, nesse sentido, encontra-se num processo de fragmentação, onde são erguidos 
condomínios de luxo que, além das mansões circundadas por áreas de lazer ajardinadas, dispõem também 
de outras áreas planejadas de lazer, além das áreas de circulação, nas quais o paisagismo desempenha um 
papel fundamental, funcionando como um cartão de visita, cuja finalidade é propiciar o “éden” e a 
ostentação para aqueles que podem pagar. Quando analisados em relação ao tecido urbano, verifica-se que 
estes condomínios, geralmente compreendendo áreas com dimensões consideráveis, afetam o sistema de 
espaços livres de circulação, devido aos bloqueios causados pelos seus muros limitantes, dificultando o livre 
movimento dos usuários citadinos através da interrupção da rede viária, principalmente daqueles que 
moram próximos ou no entorno destes, por terem que percorrer caminhos mais longos para chegar ao seu 
destino.  

No entorno dessas ilhas urbanas “paradisíacas”, assim como nas áreas periféricas da cidade, encontra-se 
frequentemente, o contraditório, ou seja, áreas de favelas onde a qualidade de vida não é compromisso do 
Estado, o qual prioriza o direcionamento dos recursos públicos geralmente para obras e serviços nas áreas 
centrais; estes lugares geralmente são predominados pela desordem visual, com anúncios comerciais 
instalados em locais impróprios ou com dimensões exageradas, calçadas com diferentes alturas, 
acumulação de lixo a céu aberto, fiação elétrica aérea que geralmente é disposta desordenadamente, 
prédios deslocados, etc. Portanto, entende-se que essas áreas se constituem como o resultado da falta de 
um planejamento participativo que contemple serviços de saneamento, abastecimento de água, 
asfaltamento, arborização, educação ambiental, dentre outros, e que seja apoiado em legislações 
específicas que coíbam eticamente as ações causadoras de poluição visual, considerando as realidades 
presentes e a cultura local.  

Portanto, a cidade moderna, produto dessa (des)urbanização, se constitui como um mosaico, no qual é 
possível identificar as várias realidades concernentes aos problemas socioambientais mediante a sua 
configuração espacial e morfológica. Essas realidades refletem na questão do desarraigamento do ser social 
de seu meio, ameaçando a identidade urbana e a cidadania, reverberando na construção de cenários 
marcados pelo descompromisso relativo à democratização da cidade e à perda da essência citadina.  

Conforme essa abordagem, ao tratar das questões concernentes ao direito a cidades socialmente e 
ambientalmente propícias ao bem viver, outra matéria que se faz presente, refere-se ao direito à paisagem, 
por esta, na sua objetividade, se constituir como um reflexo do processo de fragmentação e da 
desigualdade sócio espacial, refletindo assim, os valores individuais e sociais e evidenciando, “[...] no 
contexto atual, em geral, a lógica individualista que caracteriza desde então o apartamento do ser humano 
em relação à natureza, quando sobrepõem suas vontades aos demais seres viventes” (GONÇALVES, 2015, p. 
103). 
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Por conseguinte, na abordagem do direito à cidade, deverão prevalecer os debates referentes a políticas de 
ordenamento territorial urbano, como alicerce para uma legislação alusiva ao direito à paisagem, 
objetivando assim, atender às funções sociais da cidade e a satisfação dos seus. Nesse contexto, Lefebvre 
(2001, pg. 118) afirma que o direito à cidade só pode ser “[...] formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada”.  
 

O DIREITO À PAISAGEM COMO UM SEGMENTO DO DIREITO À CIDADE 

Partindo da reflexão acerca da paisagem como um bem comum, torna-se evidente trata-la como tema do 
direito, através do qual se torna possível a instituição de normativas com o intuito de implementar políticas 
públicas específicas referentes ao tema.  

Em muitos lugares, o Direito à Paisagem se desenvolve como normas presentes em diversos campos da 
ciência jurídica, sobretudo no Direito Ambiental e Urbanístico, não se constituindo ainda, no caso da 
jurisdição brasileira, como uma unidade independente que abrace legalmente as normas já constituídas e 
outras possíveis e necessárias de serem criadas.   

A salvaguarda da paisagem, como ocorre com as demais matérias que compõem o universo do Direito, é 
alicerçada em princípios vários, os quais provêm de convenções que podem ocorrer a nível internacional, 
nacional ou local, alicerçadas na aplicabilidade social e ambiental. Tais princípios deverão delinear 
diretrizes, pressupostos e critérios para a construção de políticas em que a paisagem, em toda a sua 
dimensão, possa ser contemplada como elemento ímpar no contexto do ordenamento territorial, este 
sendo entendido também no nível de cenários morfológicos.  

Nesse sentido, Custódio (2014) propõe alguns princípios, selecionados conforme a urgência de sua 
aplicabilidade, dentre os quais: a paisagem como direito fundamental e Inter geracional, o desenvolvimento 
econômico levando em consideração a preservação da paisagem, a obrigação estatal de proteger a 
paisagem, a educação para identificar a paisagem, cooperação entre os povos, desenvolvimento 
sustentável, acesso equitativo, usuário-pagador, precaução, informação, participação comunitária, função 
sócio ambiental da propriedade, a paz, mobilidade, proteção da cultura local, satisfação social e 
consideração do território em sua totalidade. 

Outra questão importante a ser considerada refere-se ao campo da estética, que, numa relação dialética 
com a paisagem, deverá ser bem entendida quanto a sua referência enquanto termo ou quanto ao uso de 
algum de seus sinônimos para a construção das normas jurídicas concernentes ao assunto em questão; 
neste contexto, percebe-se a dificuldade de sua mensuração, devido à ausência de um consenso quanto 
aos padrões de beleza e a relativização do gosto, já que este é individual e subjetivo. Portanto, torna-se 
necessário, um esforço quanto à busca de parâmetros com caráter e interpretação uniforme, os quais 
possam se constituir como orientadores relacionados à beleza, harmonia, proporção, plasticidade, dentre 
outros, pertencentes ao universo da estética, os quais sejam coerentes com as diversas realidades locais 
através de “[...] normas de dimensão, perspectiva, materiais, standards urbanísticos, índices numéricos, 
modelos e cor” (DELFINO, 2012, pg. 248).  
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Neste sentido, a autora ressalta a possibilidade de no espaço público, a harmonia ser considerada como 
critério final, a exemplo da exigência da legislação francesa acerca da necessidade de concordância entre os 
muros circundantes das edificações e de alguma relação de semelhança entre as fachadas dos edifícios. De 
modo semelhante, conforme as considerações de Porteous (1996), citado pela autora, as autoridades norte 
americanas têm se empenhado na promoção da qualidade estética de seu ambiente construído: 

 [...] o Supremo Tribunal Norte Americano tem apoiado os esforços do governo 
local no controle da qualidade estética do ambiente, já que entende que o 
planejamento, por razões estéticas, serve um propósito público válido, 
providenciando não apenas benefícios econômicos, mas melhorando a qualidade 
de vida urbana. Segundo esta tendência, um ambiente rico em valor estético 
aumenta o sentimento de bem-estar, reduz a incidência de doenças mentais e 
físicas e males sociais, como sejam, o vandalismo e o crime [...] a legislação deverá 
procurar refletir o gosto público sem interferir com o ilimitado gosto privado, que 
devido a essa característica, poderá ser restringido apenas no arranjo paisagístico 
e no aspecto geral das construções (DELFINO, 2012, p. 249). 

Nesse contexto, pensar numa legislação que discorra sobre a questão da estética, é considerar e constituir 
normas que tenham “[...] na sua base um consenso alargado da população obtido através da discussão 
pública” (DELFINO, 2012, p. 250). 

De acordo com este último entendimento, é de fundamental importância frisar que, para a constituição do 
direito à paisagem como um bem comum, se faz necessária a participação da sociedade no decurso de sua 
construção, destacando assim, a importância primeira de ações referentes à educação social como parte de 
todo o processo de conhecimento do meio ambiente e das demais matérias relacionadas, 
intencionalizando, não apenas o direcionamento da sociedade para a reflexão e o debate acerca do 
processo em questão, mas também para a internalização dos direitos e deveres de todos perante o 
ambiente em que vivem.  

Tratados e convenções acerca do direito à paisagem 

Verifica-se, no âmbito internacional, quanto no nacional, a criação de normativas e princípios referentes, 
não somente à salvaguarda, mas também ao planejamento e à gestão da paisagem, focando em questões 
atuais como a sustentabilidade ambiental e reconhecendo, destarte, a diversidade e os valores das 
inúmeras paisagens existentes. 

No estrangeiro, foi criado em 2000, através da Convenção Europeia da Paisagem (CEP) e editado em 
Florença, o primeiro tratado internacional que reconheceu a paisagem como figura legal, conferindo “[...] 
às comunidades o direito de viverem numa paisagem de qualidade, assim como o dever de participarem 
activamente nas decisões que acompanham as suas transformações” (LAMPREIA, 2012, pg. 253).  

Decorrente à referida convenção, foi editada na Catalunha, Espanha, a lei n. 8/2005 que trata sobre a 
Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge, objetivando “[...] el reconeixement, la protecció, la gestió i 

7350



 

 
 
 
 

 

 

l’ordenació del paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i 
econòmics en un marc de desenvolupament sostenible”1 (CATALUNYA, 2005, pg.17). 

Outro exemplo no âmbito europeu se refere à formulação, em Portugal, de uma “Política Nacional de 
Arquitetura e Paisagem” (PNAP), aprovada através da Resolução 45/2015, pelo Conselho de Ministros, que 
tem como principal fundamento “*...] o reconhecimento da arquitetura e da paisagem como bem de 
interesse público, e na valorização da qualidade do ambiente construído, da qualidade da arquitetura e da 
paisagem, como um fator e elemento chave na garantia do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos, 
no presente e para o futuro.” (PORTUGAL, 2015).  

Da mesma forma, a Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas criou a Carta Colombiana del Paisaje 
cujos princípios éticos objetivam: 

[...] promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la 
planificación sostenible de los paisajes colombianos, mediante la adopción de 
convenciones (leyes, acuerdos) de paisaje que reconozcan la diversidad y los 
valores locales, así como los principios y los procesos pertinentes para 
salvaguardar los recursos del paisaje. (Colombia, 2010)2 

No Brasil, a Carta Brasileira da Paisagem, apresentada em 2010 pela Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagistas (ABAP) dispõe de 12 princípios, “[...] construídos sob a ótica do direito do cidadão comum à 
qualidade paisagística, a ser garantido e instrumentalizado nos Planos de Paisagem, a serem desenvolvidos 
em diversas escalas” (Brasil, 2010, pg. 06). Importante frisar que, em algumas cidades brasileiras, como por 
exemplo, em Curitiba e em Campinas, a paisagem é tratada como tema específico do direito em Planos 
Diretores Participativos; entretanto, na maioria dos municípios do País, verifica-se que a matéria relativa à 
paisagem, ou é vinculada a outras leis municipais, ou é desconsiderada na sua plenitude. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se que, devido à intensa avidez do capitalismo sobre o espaço, muitas cidades 
têm enfrentado crises profundas que afetam sobremaneira, o meio ambiente, resultando sobremaneira, na 
destruição de paisagens e, por conseguinte, no desvinculo do homem com o seu entorno. Além disso, 
observa-se também que, diante da negligência do estado, a paisagem, como parte tangível do espaço, 
geralmente é ignorada diante da criação de políticas públicas, devido principalmente, à inexistência de uma 
legislação que a contemple como um bem comum a todos.  

                                                           
1
 O reconhecimento, a proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem, a fim de preservar os seus valores naturais, patrimoniais, 

culturais, sociais e econômicos num marco de desenvolvimento sustentável (tradução nossa). 
 
2
 promover o reconhecimento, a valorização, a proteção, a gestão e o planejamento sustentável das paisagens colombianas, 

mediante a adoção de convenções (leis, acordos) de paisagem que reconheçam a diversidade e os valores locais, assim como os 
princípios e os processos pertinentes para salvaguardar os recursos da paisagem (tradução nossa). 
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Por fim, verifica-se que a paisagem, se constitui como tema emergencial a ser tratado na criação de uma 
legislação específica a qual possa nortear políticas públicas que possibilitem a existência de cidades 
melhores.   
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E O PAISAGISMO, ONDE ESTÁ? 
IDENTIFICANDO ATORES AMBIENTAIS NA PESQUISA E NA EXTENSÃO 

 
AND THE LANDSCAPING, WHERE IS IT?  

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL ACTORS IN RESEARCH AND EXTENSION 
 

Y EL PAISAGISMO, ¿DONDE ESTÁ?  
IDENTIFICANDO ACTORES AMBIENTALES EN LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 

RESUMO: 
O artigo parte de uma pesquisa de iniciação científica em arquitetura paisagística e retrata o processo de identificação 
e aproximação de grupos de pesquisa e extensão, para além da Faculdade de Arquitetura, que abordam diferentes 
desdobramentos dos estudos paisagísticos, como: projeto, permacultura, botânica, produção alimentar, fertilizantes, 
preservação ambiental e sustentabilidade. Evidenciando os diferentes campos de atuação onde os estudos 
paisagísticos e de meio ambiente estão presentes na Universidade Federal da Bahia. A partir desse levantamento 
pode-se perceber a conectividade entre os grupos, as dificuldades enfrentadas e a importância que cada um possui 
nos respectivos campos de atuação. O processo pode trazer mais visibilidade a esses atores ambientais, possibilitando 
novas parcerias e conexões entre os grupos identificados e entre os alunos de arquitetura interessados nessas 
abordagens. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Paisagismo.  Atores Ambientais. Interdisciplinaridade. UFBA.  
 
ABSTRACT: This article is part of a research on scientific initiation in landscape architecture and portrays the process 
of identifying and approaching research and extension groups, beyond the Faculty of Architecture, which deal with 
different aspects of landscape studies such as: the design, permaculture , botany, food production processes, 
fertilizers, environmental preservation and sustainability; evidencing the different fields of action where landscape 
and environmental studies are present at the Federal University of Bahia (Universidade Federal da Bahia, in 
Portuguese). From this collection of information, one can perceive the harmony between the groups, as well as the 
difficulties faced and, above all, the importance that each one has in the respective fields of action. The process can 
bring more visibility to these environmental actors, enabling new alliances and connections between identified groups 
and among architectural students interested in these approaches. 
 
KEYWORDS: Landscaping. Environmental Actors. Interdisciplinarity. UFBA. 
 
RESUMEN: El artículo parte de una investigación de iniciación científica en arquitectura paisajística y retrata el 
proceso de identificación y acercamiento de grupos de investigación y extensión, para más allá de la Facultad de 
Arquitectura, que abordan diferentes desdoblamientos de los estudios paisajísticos, como: el proyecto, la 
permacultura, la botánica, los procesos de producción alimentaria, los fertilizantes, la preservación ambiental, y la 
sostenibilidad; evidenciando los distintos campos de actuación donde los estudios paisajísticos y de medio ambiente 
están presentes en la Universidad Federal de Bahía (Universidade Federal da Bahia, en portugués). A partir de ese 
acopio de informaciones se puede percibir la armonía entre los grupos, bien como las dificultades enfrentadas, y, 
sobre todo, la importancia que cada uno posee en los respectivos campos de actuación. El proceso puede llevar más 
visibilidad a estos actores ambientales, posibilitando nuevas alianzas y conexiones entre los grupos identificados y 
entre los alumnos de arquitectura interesados en esos enfoques. 
 
PALABRAS-CLAVE: Paisajismo. Actores Ambientales. Interdisciplinariedad. UFBA. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta os resultados e indagações de uma pesquisa de iniciação científica,1 
desenvolvida no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia ‒ FAUFBA ‒ e possui 
como objetivo norteador identificar os grupos com perfis de pesquisa e extensão que atuam dentro da 
instituição e em comunidades, nos campos de estudos ambientais, tais como: paisagismo, permacultura 
botânica, fertilizantes compostos, e outras áreas correlacionadas, identificando as relações existentes de 
distanciamento entre eles e possíveis aproximações. Na FAUFBA, assim como em muitos cursos de 
arquitetura e urbanismo no Brasil, o ensino paisagístico compreende pouca carga horária no curso, está 
mais presente em disciplinas optativas e desarticulado das disciplinas de ateliê de projeto. E quando 
presente nas disciplinas de projeto, o paisagismo constantemente é reduzido a escolhas de vegetação 
desarticuladas com o contexto ambiental em que o projeto se insere. Assim, os alunos que se interessam 
pelos estudos da paisagem acabam buscando esse tema em outros cursos dentro da Universidade, o 
trabalho aqui apresentado, tem como intuito identificar esses grupos, suas formas de atuação, dificuldades 
enfrentadas e a as relações que estabelecem entre si.  

Como sabemos os estudos paisagísticos não são exclusivos do curso de arquitetura e urbanismo, eles 
perpassam muitos campos de atuação como: biologia, geografia, engenharia ambiental, agronomia, design 
de interiores, etc.; além de terem rebatimentos em outros campos como: gastronomia ‒ através da 
produção alimentar, química com a produção de adubos, artes plásticas por meio da relação com a 
natureza e expressão gráfica dos jardins; dentre outros.  A pesquisa aqui apresentada busca entender se 
nos cursos de arquitetura e urbanismo os estudos paisagísticos têm estabelecido interlocução entre esses 
outros campos de saber? Quais são essas outras abordagens paisagísticas, o que podemos aprender com 
elas? Os alunos interessados em estudos de paisagem, sustentabilidade e meio ambiente sabem onde 
encontrar outros grupos com esses interesses na Universidade? 

Foram observados os diferentes modos de intervenções no ambiente, as práticas sustentáveis, as 

dificuldades enfrentadas e as relações existentes entre os atores interessados em práticas ambientais na 

Universidade. A partir dessa observação foi possível perceber que existe uma rede de relações 

estabelecidas entre alguns desses grupos, mas que essa rede não está explícita, nem cartografada. A 

identificação dessa rede de conexões entre os atores ambientais pode facilitar a conexão entre os grupos, 

aumentando a relação de protocooperação, além de facilitar a formação de novos grupos que possuem 

focos semelhantes. A metodologia aplicada para identificação dos atores segue a linha de pensamento de 

Ana Clara Ribeiro (2008), em que na pesquisa é muito importante investigar com o outro – e não investigar 

o outro, assim, foi importante visitar e vivenciar os locais de concentração e atuação dos grupos 

pesquisados, esse processo ocorreu entre os meses de dezembro de 2017 e abril de 2018.  

No início da pesquisa, a aproximação dos grupos se deu com a realização de entrevistas, com perguntas 

previamente elaboradas, porém esse método não foi capaz de apreender as subjetividades e motivações 

dos grupos entrevistados. Surgiu, então, a necessidade de adquirir embasamento teórico sobre outras 

metodologias de aproximação para direcionar as conversas. Nesse momento, a leitura dos textos de Ana 

Clara Torres Ribeiro e autores que questionam o que é a cartografia, como Henri Acselrad (2008) e Seemann 
                                                           

1
 Pesquisa intitulada Reciclagens De Vazios Construídos Em Áreas Urbanas Centrais: Uma Tecnologia Social Aplicada Ao Caso De 

Salvador ‒ Bahia; fomentada pelo Programa Permanecer da Pró-Reitoria De Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. 
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(2013), se mostram estudos importantes para perceber que os encontros com os agentes tornaram-se 

muito mais que visitas, pois são momentos de compartilhamento das histórias vividas pelos grupos, 

possuindo o entendimento dos diferentes objetivos que possuem e uma concepção da importância que 

eles têm nas atividades que realizam pela Universidade Federal da Bahia, para o meio ambiente e a 

sociedade. 

Os atores identificados possuem perfis de atividade de extensão, pesquisa científica e Ação Curricular em 
Comunidade e em Sociedade – ACCS,2 regulamentadas pelas Pró-Reitorias da UFBA, possuindo o papel 
fundamental de troca do conhecimento entre o meio acadêmico e a sociedade, trabalhados de forma 
interdisciplinar, onde grupos de mesma área atuam em focos diferentes e transdisciplinar, que reúne 
grupos de áreas diversas com o mesmo objetivo. A seguir apresentaremos alguns desses grupos. 

IDENTIFICANDO OS ATORES AMBIENTAIS E SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

Os estudos paisagísticos dentro da área de ensino de graduação na FAUFBA estão concentrados em uma 
disciplina obrigatória, ARQ043-Paisagismo, no curso noturno; a temática também é abordada na disciplina 
Estudos Sociais e Ambientais que existe tanto no curso diurno (ARQ020) como no noturno (ARQ050). 
Existem outras disciplinas optativas como: ARQA010-Introdução a Arquitetura da Paisagem, ARQ139-
Paisagem Urbana: configuração dos espaços abertos e Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo: 
Paisagem e Patrimônio, que são oferecidas esporadicamente. Com relação à pesquisa existem alguns 
projetos de iniciação científica em andamento que abordam o estudo dos espaços livres, áreas de restinga 
e rios urbanos, ambos voltados para Salvador. Com relação à extensão foi identificado o grupo Orquidário 
que está em processo de registro como atividade de extensão e o grupo da Composteira, ambos em 
processo de consolidação e busca de parcerias.   

Os alunos de arquitetura e urbanismo interessados em estudos de paisagem, sustentabilidade e meio 
ambiente, buscam, muitas vezes, complementar sua aprendizagem com disciplinas, pesquisas e atividades 
de extensão que abordam essa temática em outros cursos e na Universidade.  A pesquisa busca identificar 
outras abordagens paisagísticas presentes para além da FAUFBA, e têm como recorte as atividades de 
pesquisa científica e extensão, evidenciando quem são essas pessoas e grupos, os problemas enfrentados, 
suas histórias, seus objetivos, os locais que ocupam, as relações de cooperação que estabelecem, buscando 
aprender com esses grupos. Esse processo foi feito por meio de entrevistas, visitas guiadas, além da 
participação em práticas e eventos promovidos por esses grupos.   

Entende-se o ato de identificar os atores, os espaços que ocupam e as relações que estabelecem como a 
ação de cartografar. Segundo o IBGE, a Associação Cartográfica Internacional (1966) e a UNESCO (1966) a 
cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os 
resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, 

                                                           
2
 Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) é um componente curricular, modalidade disciplina, de cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação, em que estudantes e professores da UFBA, em uma relação com grupos da sociedade, 
desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação, promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a 
produção de conhecimento sobre a realidade com perspectiva de transformação, conforme Resolução Nº 01/2013 do CONSEPE. 
Diferencia-se, entretanto, pela liberdade na escolha de temáticas, na definição de programas e na experimentação de 
procedimentos metodológicos (PROEXT UFBA, 2018). 
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cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes 
físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização.  (IBGE, 1998, p. 10). 

A procura por atores que promovem pesquisas e experimentações voltadas para a área ambiental dentro 
da Universidade começou com indagações a alguns professores e alunos do curso de arquitetura sobre 
atividades de extensão e pesquisa que eles participassem ou conhecessem que abordassem essa temática. 
O pontapé inicial para identificação dos atores ambientais presentes em outros cursos da UFBA foi uma 
conversa com a professora Dr.ª Thais Portela, da Faculdade de Arquitetura, que apresentou afinidade pelo 
tema pesquisado e indicou o professor Dr. José Geraldo, do Instituto de Biologia ‒ IBio, como uma pessoa 
importante nos estudos e práticas ambientais na Universidade.  

Foram identificados vários grupos e, destes, cartografados seis: Pede PANC Bahia, Jardim Didático, 
Compostagem Francisco, LCTV, Arte e Cultivo e Ocupe Geo, os quais apresentaremos a seguir. 

Grupo Rede PANC Bahia 

A primeira aproximação foi realizada com o grupo das Plantas Alimentícias Não Convencionais ‒ PANC’s,3 
orientado pelo professor Dr. José Geraldo de Aquino Assis, do Laboratório Genética e Evolução Vegetal, do 
Instituto de Biologia ‒ UFBA. Este grupo tem como objetivo a disseminação da importância do uso dessas 
plantas para a sociedade, descobrir como elas podem ser aproveitadas como alimentos, e como inseri-las 
em projetos paisagísticos, visto que é perceptível a beleza singular de muitas e a facilidade no cultivo.  

Foi possível sentir a relevância deste trabalho durante a visita aos quatro espaços de cultivo que ficam no 
terraço do Instituto de Biologia, no Jardim Didático, na Usina Experimental de Compostagem e também no 
fundo do Hospital Veterinário (mostrado abaixo na Figura 1), todos localizados na UFBA. Segundo o 
professor-coordenador, existe muita facilidade em encontrar as PANC’s por toda cidade, porém grande 
parte da população não conhece os benefícios nutricionais, medicinais e ecossistêmicos que podem obter 
ao cultivar e consumir essas ervas, há, ainda, o preconceito com o uso dessas espécies, as associando a 
ervas daninhas.  

 
FIGURA 1: Limpeza e plantio de novas mudas de PANC’s no canteiro, ao fundo do Hospital Veterinário da UFBA.              

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

                                                           
3
 O grupo possui um site que pode ser acessado pelo link: < www.pancbahia.wixsite.com/redepancbahia>. 
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As PANC’s, segundo a Cartilha de hortaliças não-convencionais na Amazônia (MUSA, 1997, p. 01), são 
plantas utilizadas há muito tempo, tanto na alimentação quanto na cultura das comunidades tradicionais. 
Receberam o termo de não-convencionais entendendo que suas potencialidades são desconhecidas para 
muitas pessoas. Porém é importante ressaltar que hortaliças incomuns em uma região podem ser bem 
utilizadas em outras. Um exemplo é o Jambu, conhecido na Região Norte do Brasil e usado na culinária 
regional, enquanto outras regiões utilizam ervas diferentes. 

Este trabalho desenvolvido no IBio possui um impacto social e econômico muito grande, e vem sendo 
realizado desde o ano de 2014, quando houve o vínculo com a Faculdade de Gastronomia da UFBA, que 
permanece até hoje, e possibilitou o desenvolvimento do trabalho: Aceitação de Preparações 
Gastronômicas com PANC’s Nativas, que foi premiado no III Simpósio da Rede de Recursos Genéticos do 
Nordeste, realizado em outubro de 2017.  

Também há intercâmbio de mudas, por meio das doações de algumas espécies na Feira Agroecológica da 
UFBA, que é uma atividade de extensão orientada pelas professoras do Instituto de Biologia, que reúne 
agricultores para comercialização de diversos produtos orgânicos. 

Atualmente a equipe é formada por um professor permanente, quatro bolsistas graduandos, um aluno do 
mestrado, além de voluntários dos cursos de biologia, gastronomia e colaboradores eventuais. O grupo 
está sempre aberto a receber novos participantes que estejam dispostos a aprender mais sobre as PANC’s. 
Quando perguntado ao grupo de estudo e plantio das PANC’s que outros grupos na Universidade eles 
conheciam ou estabeleciam parceria, por tratarem de temas semelhantes ou correlacionados, eles 
indicaram: o Jardim Didático, a Estufa, a Usina Experimental de Compostagem e o Laboratório LCTV, todos 
do Instituto de Biologia, o programa Arte e Horta e o grupo Arte e Cultivo, da escola de Belas Artes, o 
Orquidário, da Faculdade de Arquitetura, a Compostagem Francisco, do Instituto de Química, e a Feira 
Agroecológica da UFBA, uma ACCS do Instituto de Biologia. 

Grupo Jardim Didático 

O segundo encontro aconteceu com a professora Dr.ª Maria Aparecida José de Oliveira, coordenadora do 
Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais Nativas ‒ LASED ‒ Instituto de Biologia. A dinamicidade 
do laboratório acontece tanto pelas pesquisas científicas produzidas com dois bolsistas de iniciação 
científica, quanto pelas atividades de ensino da professora-coordenadora, em dois componentes 
curriculares, Bio 151 e Bio C78. 

A disciplina Botânica Aplicada ao Paisagismo ‒ Bio 151, que surgiu em 2016, afirma, na descrição da 
ementa, realizar a abordagem da paisagem como síntese do meio ambiente, desde o histórico, evolução e 
noções básicas de jardinagem, até a identificação e aplicação de plantas ornamentais no projeto 
paisagístico, despertando a percepção das funções ecológicas, estéticas, econômicas e culturais.  A 
Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade ‒ ACCS “Matas Urbanas: agroecologia e permacultura, 
usos e convivências nas áreas verdes da UFBA” ‒ Bio C78, surgiu em 2015, com o objetivo de construir 
reflexões críticas sobre os desequilíbrios ambientais e disseminar formas sustentáveis que conduzam à 
solução dos problemas da sociedade. As aulas teóricas e práticas são voltadas para o ensino da 
agroecologia e permacultura, onde os alunos participam de oficinas sobre técnicas de compostagem, 
técnicas de plantio e identificação das espécies. E vão a campo para trocar conhecimento com a 
comunidade, através de metodologias da educação popular. 
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O Jardim Didático está localizado na lateral esquerda do Instituto de Biologia, apresentado na Figura 2, é o 
canteiro de experimentação onde os alunos das duas disciplinas podem ver os exemplos teóricos sendo 
aplicados tanto no cultivo das plantas medicinais, aromáticas e alimentícias não-convencionais, quanto na 
decomposição de materiais orgânicos e na criação de um meliponário. No jardim também se encontra um 
dos canteiros com as hortaliças do grupo que trabalha com PANC’s, coordenado pelo professor Dr. José 
Geraldo, apresentado anteriormente. 

 
FIGURA 2: Canteiro no Jardim Didático, localizado ao lado esquerdo do Instituto de Biologia.              

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

As atividades de plantio do grupo acontecem em unidades agrícolas, localizadas na Região Metropolitana 
de Salvador, em São Sebastião do Passé, Mata de São João e Arataca, todas no estado da Bahia. São terras 
que antes pertenciam a um único dono e foram divididas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, em parcelas ou lotes, para famílias que não teriam condições econômicas de adquirir um 
imóvel rural, podendo manter e explorar as terras para o seu sustento por meio da mão de obra familiar. O 
grupo Jardim Didático também colabora em algumas hortas coletivas da cidade e na Associação 
Educacional Salva.dor, uma ONG4 que atua na área sociopedagógica utilizando a didactologia Waldorf,5 no 
bairro de São Lázaro.  

É possível perceber que esta relação com as disciplinas semestrais pode atrasar o processo de criação de 
vínculo entre o grupo e a comunidade, pois todo semestre os alunos são renovados, e considerando que 
cada aluno possui seu tempo individual, acaba afetando o desenvolvimento do próprio grupo e com a 

                                                           
4
 O site da ONG é <www.associacaosalvador.wix.com/associacao-salva-dor#!about>.  

5
 Segundo a Federação das Escolas Waldorf no Brasil – FEWB, esta pedagogia está integrada na configuração oficial do ciclo básico 

da educação em nosso país, e encaminha o processo de ensino-aprendizagem segundo alguns princípios básicos de inspiração 
antroposófica, entre os quais: a liberdade individual é a maior riqueza do homem; o ensino só pode ser vivo e luminoso se for livre; 
e o ser humano atual é fruto de acontecimentos que remontam aos primórdios da humanidade. 
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comunidade também. A rotatividade de pessoas na equipe pode tornar necessária a readaptação nas 
formas metodológicas de aplicar o conteúdo, mas também permite o compartilhamento do conhecimento 
entre estudantes de diversas áreas. Outro aspecto observado é que a ACCS Matas Urbanas é 
regulamentada como atividade de extensão da UFBA, e esse processo facilita a viabilização de transportes e 
financiamento das atividades realizadas. 

Quando perguntado ao grupo Jardim Didático quais outros grupos na Universidade eles conheciam ou 
estabeleciam parceria por tratarem de temas semelhantes eles indicaram: o Ocupe Geo, a 
Superintendência do Meio Ambiente – SUMAI e a professora Nair da Faculdade de Educação.  

Grupo Compostagem Francisco 

O contato com o Projeto Compostagem Francisco6 se deu por meio da conversa com a professora Dr.ª Zenis 
Novais da Rocha, coordenadora do grupo, e o professor M.e José Petronilio Lopes Cedraz, ambos do 
Departamento de Química Geral e Inorgânica ‒ Instituto de Química/UFBA.  

A Compostagem Francisco surgiu em 2015 através da iniciativa da professora Zenis em atender ao chamado 
do Papa Francisco, para que a humanidade pudesse mudar o modo de vida e o consumo desenfreado dos 
bens naturais, se conscientizar sobre as questões ambientais e preservar o meio ambiente. A professora, 
que já ministrava aulas sobre técnicas para produção de material composto, acabou conhecendo as 
metodologias utilizadas no Projeto de Compostagem do Shopping Eldorado, em São Paulo.  

Segundo a página online7 do Shopping Eldorado, o projeto Telhado Verde conta com uma horta construída 
na parte superior do edifício, que recebe o adubo produzido por meio da composição dos restos de 
alimentos da praça de alimentação e enzimas que aceleram o processo de compostagem, além de 
possibilitar a redução da quantidade de lixo enviada ao aterro sanitário. 

A professora, com seus próprios recursos, comprou os materiais necessários para a produção de composto 
orgânico, e o Instituto de Química forneceu o espaço ao fundo do edifício (ver Figura 3) para a instalação 
das máquinas e realização da atividade. As compras dos materiais utilizados eram feitas, inicialmente, pela 
empresa Bio Ideias, de Minas Gerais, porém, após perder o vínculo, a professora desenvolveu uma 
tecnologia que é utilizada até os dias atuais. 

O Projeto Compostagem Francisco visa transformar em adubo os resíduos orgânicos providos de restos de 
alimentos coletados do Restaurante Universitário ‒ RU do Campus de Ondina. O processo de reação entre 
os restos alimentares do almoço e os biocatalisadores dura cerca de 1 hora e possui cinco etapas, descritas 
abaixo:  

➔ Etapa 01 - É necessário fazer a triagem dos resíduos para retirar os ossos, plásticos e papéis, e 
misturar na betoneira por 5 minutos até homogeneizar; 

➔ Etapa 02 - Misturar o resíduo homogeneizado ao pó de serragem e ao biodegradador por 10 
minutos na betoneira e descansar 5 minutos; 

                                                           
6
 O grupo possui uma página no site <www.compostagemfrancisco.wixsite.com/inicio>. 

7
 Site do Shopping: < www.shoppingeldorado.com.br/card/telhado-verde>. 
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➔ Etapa 03 - Adicionar por 5 minutos na betoneira o bioativador 01 à mistura da Etapa 02, para 
auxiliar no controle da umidade e patógenos; 

➔ Etapa 04 - Com a betoneira desligada é preciso adicionar o bioativador 02 e biofinalizador à mistura 
e homogeneizar cerca de 10 minutos; 

➔ Etapa 05 - Deixar a mistura descansar por 24 horas e adicionar novamente o bioativador. Revirar a 
massa por uma semana e depois ensacar para uso. 

O projeto promove a reutilização do lixo produzido na Universidade e transforma em material composto 
para ser utilizado na adubação. Antes, produzia-se cerca de 25 Kg por dia, hoje são 45 Kg de adubo devido 
ao aumento de participantes voluntários e à grande quantidade de produção de lixo orgânico do 
Restaurante Universitário. 

A equipe é formada por dois professores permanentes e alunos voluntários do curso de Química, porém, 
sempre está pronta a receber novos estudantes de outros cursos da UFBA.  É perceptível que essa abertura 
possibilita uma rotatividade de pessoas no grupo e de produção do material composto, além de disseminar 
o conhecimento desta técnica e despertar o interesse da comunidade acadêmica a utilizar formas de 
preservar o meio ambiente. 

A professora-coordenadora também cuida de uma área de cultivo de espécies variadas no entorno do local 
de produção do adubo, como mostra a Figura 3 abaixo, e utiliza o próprio material para adubar as plantas.  

 
FIGURA 3: Local de produção do material composto, nos fundos do Instituto de Química.              

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

O grupo fornece o material composto a várias instituições na cidade, como por exemplo, a Penitenciária 
Lemos de Brito e a Escola Quilombo Quioiô no Subúrbio Ferroviário de Salvador, além de grupos da UFBA 
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que trabalhem com plantio, como o Orquidário, na Faculdade de Arquitetura, o Jardim Didático e o grupo 
Rede PANC Bahia, ambos do Instituto de Biologia e a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura 
‒ SUMAI.  

Analisando a interação que a Compostagem Francisco mantém com estes grupos e as instituições, pode se 
perceber que provoca nos grupos o fortalecimento das atividades e encorajamento, aos que trabalham 
com plantas de alguma forma, a continuarem com suas ações, além de viabilizar o processo importante de 
adubação da terra e preparo para receber mudas e sementes, algo que pode ser inviável financeiramente 
para alguns grupos. 

Grupo LCTV 

A descoberta do Laboratório de Cultura e Tecidos Vegetais Planta in Vitro ‒ LCTV aconteceu através do 
professor Geraldo, que proporcionou a aproximação com a professora Dr.ª Moema Cortizo Bellintani, do 
Instituto de Biologia.  

O grupo busca o aperfeiçoamento das técnicas de Cultura de Tecidos das plantas endêmicas ornamentais e 
medicinais que estão em risco de extinção, desde orquídeas, velósias, sempre-viva a cactos, mantendo o 
material genético das mesmas e pesquisando novas formas de conservação, preservação e propagação. O 
laboratório é composto pela professora permanente, dois mestrandos, cinco bolsistas de iniciação 
científica, três bolsistas do programa de extensão, todos da UFBA e uma voluntária sem vínculo formal com 
a Universidade. 

Segundo Dos Anjos (2013), as técnicas de cultura de tecidos visam o cultivo isolado, controlado e asséptico 
de indivíduos ou partes destes (explantes), sendo o material resultante utilizado para regeneração da 
planta de interesse. Este tipo de cultivo é denominado in vitro e se baseia na capacidade de totipotência 
apresentada pelos tecidos de origem vegetal. Para isso, são utilizados meios de cultura que são base 
nutritiva para o crescimento e modulação do desenvolvimento do material cultivado. Os meios de cultura 
podem ser suplementados com reguladores vegetais e carvão ativado, entre outras substâncias. (apud 
PEREIRA, 2009; MORAIS, 2012).  

A coleta de materiais para estudo acontece no Parque Municipal de Mucugê, na Bahia, por meio do Projeto 
Sempre-Viva, que, segundo a página8 do parque, tem como objetivo a preservação de ecossistemas de 
domínio rupestre. Em especial, de uma variedade de sempre-viva endêmica de Mucugê (Singonanthus 
mucugensis giulietti) que se encontrava ameaçada de extinção. 
  

                                                           
8 Link do site: <www.guiamucuge.com.br/chapada-diamantina/mucuge/projeto-sempre-viva/>. 
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O laboratório, como mostrado na Figura 4, é o local de manipulação e conservação das plantas e se localiza 
no Instituto de Biologia. 

 
FIGURA 4: Cultivo isolado de C. Amethysto, através da técnica de cultura de tecido, no LCTV. 

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

Quando há a necessidade de transferir a planta para o ambiente natural, as mesmas são levadas à estufa 
para passarem pelo processo de aclimatação, como mostra a Figura 5. A estufa faz parte do programa de 
extensão e está instalada no Campus de Ondina da UFBA ao lado do Restaurante Universitário e da 
Geodésica. 

 
FIGURA 5: Processo de aclimatação de algumas plantas, para serem transferidas à temperatura ambiente. 

Fonte: Diego Moreira, 2017. 
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Existe a possibilidade de comercialização das mudas, que não serão mais utilizadas para fins de pesquisa, 
porém esse processo precisa ser regulamentado e enquadrado nas legislações da Universidade. Já 
aconteceram algumas doações na Feira Agroecológica da UFBA e nos Campus da Universidade. 

Pode se concluir que o Laboratório possui um papel de grande magnitude na preservação de plantas 
nativas ameaçadas de extinção, tornando possível a multiplicação das mesmas em abundância mesmo em 
um processo lento e cuidadoso. É de grande importância que o laboratório consiga disseminar as plantas já 
estudadas, que não possuem mais necessidade de isolamento, à comunidade acadêmica e até mesmo a 
todos aqueles que desejam cultivar essas espécies. 

Quando perguntado ao grupo Jardim Didático quais outros grupos na Universidade eles conheciam ou 
estabeleciam parceria por tratarem de temas semelhantes ou correlacionados eles indicaram: a Feira 
Agroecológica da UFBA, uma ACCS do Instituto de Biologia e também a professora Sheila Resende do 
Laboratório de Fisiologia Vegetal, no IBIO. 

Grupo Arte e Cultivo 

A aproximação com o Programa Arte e Cultivo aconteceu a partir da conversa com a professora Dr.ª Inês 
Karin Linke Ferreira da Escola de Belas Artes ‒ EBA, na Universidade Federal da Bahia. O programa surgiu 
em 2016, a partir da iniciativa de resgatar o hábito da troca de saberes e conhecimentos particulares de 
cada ser, sendo possível compartilhar as histórias vividas, saberes culinários e métodos de realizar 
trabalhos artísticos, como mecanismo de despertar reflexões sobre práticas culturais através de 
metodologias interdisciplinares. 

O grupo é formado pela professora-coordenadora, dois alunos mestrandos, um bolsista de extensão e um 
bolsista voluntário da Escola de Belas Artes, além de participantes da comunidade acadêmica e moradores 
das regiões circunvizinhas a UFBA. Os encontros para a troca de conhecimento popular acontecem na área 
de convivência dos estudantes, ao lado do estacionamento da Escola de Belas Artes, mostrado na Figura 6 a 
seguir. O espaço que antes servia para estacionamento de carros foi reestruturado, recebendo bancos e 
mesas, houve também a realização de intervenções artísticas e a construção de um canteiro para o cultivo 
de plantas medicinais e hortaliças, em uma linha de continuidade para além da estética imposta pelo 
mercado.  
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FIGURA 6: Área de Convivência dos Estudantes, onde acontecem os encontros e o cultivo. 

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

É constatado, por meio da visita ao espaço e conversa com a professora-coordenadora, a importância que o 
grupo possui para a sociedade, confrontando as imposições do padrão de gosto e beleza, buscando 
valorizar a plástica das técnicas alternativas utilizadas pelas comunidades dos bairros de Salvador. A 
professora ainda exemplificou que um jardim com plantas medicinais, blocos aparentes, sem pintura e 
acabamentos possui o mesmo potencial de representatividade que um jardim adornado, com acabamentos 
e plantas ornamentais. Neste grupo se percebe que as atividades realizadas são formas de provocar novas 
percepções, valorizando as iniciativas de cuidado do espaço de uso comum por meio da arte e utilizando o 
cultivo como ferramenta de expressão dos aspectos sociais e políticos particulares de cada comunidade. As 
intervenções realizadas são incorporadas aos processos de lutas, reivindicações, e resistências através dos 
métodos de disseminar o conhecimento sobre diferentes formas de cultivos, provocando o 
questionamento sobre qual é o padrão de beleza das espécies cultivadas e dos espaços de intervenções e 
também as possibilidades de promover uma harmonização entre a arte e o plantio.  

Quando perguntado ao grupo Jardim Didático quais outros grupos na Universidade eles conheciam ou 
estabeleciam parceria por tratarem de temas semelhantes ou correlacionados eles não indicaram nenhum. 

Grupo Ocupe Geo  

O Ocupe Geo9 surgiu, em 2015, a partir do coletivo de alunos do Teatro Pleorama, buscavam formas que 
permitisse um teatro sem fronteiras entre o ator e o espectador. O coletivo iniciou então uma procura por 
formas desconhecidas de grupos que se organizaram em sociedade, com foco nas comunidades 
quilombolas e indígenas, e nas atividades permaculturais. 

                                                           

9
   Página do grupo: <www.facebook.com/OcupGeo/>. 

7366



 

 

Participaram então de um curso que ensinava técnicas para construção de uma geodésica, e conseguiram 
construir a primeira com material de tubos de PVC na Escola de Teatro da UFBA, no Campus de Ondina. Em 
continuidade às atividades, a SUMAI apoiou a criação do Jardim Permacultural no Sistema Agroflorestal ‒ 
SAF da UFBA.  

Surgiu em sequência o Coletivo Praça Viva, no qual os alunos buscavam formas de se reorganizarem na 
Universidade, e criaram o Ponto de Cultura na área do SAF da UFBA, local que era possível cultivar certas 
espécies, reconstruir um espaço para os estudantes por meio da perspectiva deles mesmo e chegando até 
a fazer campanhas como o “SAF em pé”. 

Atualmente a geodésica, Figura 7, está instalada no espaço cedido pela SUMAI, próximo ao Portão 02 de 
entrada da UFBA, próximo ao Restaurante Universitário e à Superintendência de Tecnologia da Informação 
– STI. 

 
FIGURA 7: Local da área de ocupação cedida pela SUMAI, onde está instalada a Geodésica. 

Fonte: Diego Moreira, 2017. 

O grupo Ocupe Geo possui como vertente a agroecologia, a cura e a arte. Desse modo sempre acontecem 
intervenções artísticas no local de encontro e atividades integrativas, como Taishi às quartas-feiras, Yoga às 
quintas-feiras, além de eventualmente o Acroyoga que mistura técnicas do Yoga convencional com 
acrobacias e o Xamanismo que utiliza práticas religiosas, mágicas, filosóficas e etnomédicas. 

Há também a criação de jardins no espaço de permanência através do plantio consorciado, que, segundo 
uma matéria no eCycle é uma técnica na qual se planta duas espécies com características biológicas 
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diferentes, onde uma consegue proteger a outra, das pragas, insolação e quaisquer mal, graças a 
especificidades naturais de cada uma. 

O Grupo é registrado na Proext UFBA como Atividade de Extensão e é coordenado pelos professores Dr. 
Leonardo Jose Sebiane Serrano e Dr. Ivan Maia de Mello, ambos do Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências Professor Milton Santos – IHAC. Participam também cerca de dez graduandos de cursos diferentes, 
como o Bacharelado Interdisciplinar em Artes, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, 
Biologia, Teatro, Educação Física, Geografia e Saúde Coletiva, além das pessoas que não possuem vínculos 
formais com a instituição de ensino. 

 Percebe-se que a existência do Ocupe Geo é bastante importante para reforçar a interdisciplinaridade, as 
relações com o meio ambiente e entre as pessoas na Universidade, pois integra o dinamismo de fazer arte 
e do cultivo de plantas para transmitir a cura ao indivíduo que está submerso em atividades corriqueiras e 
precisam, muitas vezes, parar e apenas perceber a sensação da respiração e das energias que emanam da 
terra. 

Quando perguntado ao grupo Ocupe Geo quais outros grupos na Universidade eles conheciam ou 
estabeleciam parceria por tratarem de temas semelhantes ou correlacionados, eles indicaram o coletivo 
Mata Inteira, os encontros do grupo acontecem atrás da Escola de Dança da UFBA.  

AS CONEXÕES ESTABELECIDAS ENTRE OS ATORES 

Como se pode perceber ao longo do processo de apresentação de alguns grupos de pesquisa e extensão 
que abordam questões articuladas com os estudos paisagísticos na UFBA, existem muitos atores e grupos. 
Quase sempre que se perguntava aos atores quais outros grupos eles conheciam ou estabeleciam parceria 
novos nomes apareciam, evidenciando que existe uma rede de conexões e interdisciplinaridade.  A Figura 8 
a seguir busca evidenciar através da cartografia essa rede de conexões. 

 
FIGURA 8: Diagrama da rede de relações entre os grupos de atores analisados e os grupos indicados. 

Fonte: Diego Moreira, 2018. 
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A Figura 9, a seguir, busca espacializar as áreas de interesse acadêmico dos grupos identificados e os 
espaços de atuação. 

 

FIGURA 9: Diagrama de conexões das áreas de interesses acadêmicos e espaços de atuações dos grupos analisados. 
Fonte: Diego Moreira, 2018.  

Observando a Figura 9 pode se perceber que todos os grupos analisados desenvolvem atividades de 
extensão e apenas os grupos LCTV e a Rede PANC Bahia, realizam pesquisas científicas além das atividades 
de extensão. 

Foi possível compreender que apesar de todos os grupos terem em comum a temática ambiental eles 
possuem diferentes formas de atuação e interesses, como representado na Figura 9. Podemos destacar que 
o grupo Arte e Cultivo provoca o questionamento da padronização estética nas formas de cultivo e a busca 
pela troca dos saberes populares. Enquanto o grupo Ocupe Geo possui como vertente o agrupamento das 
diferentes formas de expressão artística, incluindo o cultivo, utilizando técnicas agroecológicas; esse grupo 
tem como filosofia promover cura interior, entretanto não se vincula a uma vertente religiosa. A 
Compostagem Francisco foi o único grupo que manifestou inspirações religiosas, iniciado por meio da 
professora que se propõe a atender um chamado do Papa Francisco em cuidar do meio ambiente, porém 
essa inspiração religiosa não é imposta aos membros do grupo. Essas relações e motivações estão 
articuladas com o pensamento da socióloga Ribeiro (2008), ao afirmar que toda ação é portadora de 
sentidos. Ou seja, só conhecendo a história desses grupos, seus objetivos e interesses foi possível 
compreender a lógica com que atuam no espaço, suas ações. 
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Dentre os grupos mais relacionados com a produção de mudas e a botânica destacamos o Jardim Didático 
que promove atividades que utilizam e incentivam a agricultura familiar, além de propagar o conhecimento 
sobre como utilizar espécies na botânica. A Rede PANC Bahia que possui o foco em difundir formas de 
utilização das plantas hortaliças não-convencionais na gastronomia e outras formas de cultivos. E o Grupo 
LCTV que estuda espécies de plantas brasileiras em extinção, produzindo a multiplicação por meio da 
cultura de tecido. 

É perceptível ainda na Figura 9, que, apesar de os atores possuírem áreas de interesse acadêmico distintas, 
também possuem pontos de conexões representados nos quadrados de cor verde. Os grupos Arte e 
Cultivo, Compostagem Francisco e o Ocupe Geo se conectam por terem espaços de atuação em comum, 
como: atividades em comunidades externas à UFBA e escolas e creches. A produção de material composto 
ou adubo é um ponto em comum entre a Compostagem Francisco e o Jardim Didático. O grupo Ocupe Geo 
pode se relacionar com a Compostagem Francisco e com o Jardim Didático através das parcerias com a 
Superintendência do Meio Ambiente e Infraestrutura, e se relaciona ainda com o Jardim Didático e a Rede 
PANC Bahia, por intermédio das intervenções em quilombos. O Instituto de Biologia permite maior 
interação entre o Ocupe Geo, o Jardim Didático, a Rede PANC Bahia e o Grupo LCTV, e apenas os dois 
últimos citados podem manter vínculo através da Feira Agroecológica. 

É importante ressaltar que na Universidade existem outros grupos de pesquisa e extensão além dos 
apresentados, inclusive alguns citados, como: a Feira Agroecológica e a Usina Experimental de 
Compostagem, que atuam em conjunto com comunidades mediante o cultivo e áreas relacionadas ao meio 
ambiente. Quanto mais grupos eram entrevistados, mais nomes e referências a outros grupos apareciam, 
mostrando o quão complexa e diversa essa rede de conexões pode ser. Entretanto, essa pesquisa de 
iniciação científica teve um recorte temporal, com apenas um ano para ser desenvolvida, não sendo 
possível identificar todos os atores ambientais que existem na instituição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as análises para entender o perfil de atuação dos agentes e correlacionar às áreas de interseções das 
atividades e campos de atuações, é possível concluir que realmente existe uma rede de conexões entre os 
atores ambientais, onde os grupos podem manter uma relação interespecífica e possibilitar proveitos a 
outros grupos que possuem metodologias de trabalho distintas, porém foco em áreas semelhante. 
Entendendo que apesar dos grupos poderem trabalhar de forma independente, através das conexões com 
outros grupos essas atividades são fortalecidas e se estimula o senso crítico.  

Nas conversas com os grupos apresentados nesse trabalho pode-se perceber que apesar dos atores 
identificados possuírem vínculo com a Universidade, alguns preferiram não serem chamados de grupo de 
extensão, pois afirmam que não recebem investimentos financeiros e nem apoio da instituição nas 
atividades que realizam. Alguns ainda preferiram não identificar especificadamente em quais locais atuam, 
pois não concordava em vincular a Universidade às intervenções realizadas nas comunidades. 

Uma questão observada é que não há um meio digital vinculado em mídia, de fácil acesso, que apresente 
todas as atividades de extensões da UFBA, mas no site da Pró-Reitoria Extensão (PROEXT) há a divulgação 
das atividades de Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS). Há uma dificuldade para os 
alunos interessados em estudos de paisagem, sustentabilidade e meio ambiente descobrirem os grupos 
que atuam nessas áreas e não possuem o perfil de ACCS.  
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Um dos desdobramentos da pesquisa é o processo de divulgação por intermédio de mídias sociais do 
trabalho e dos objetivos dos grupos identificados, com a colaboração dos mesmos, tendo como objetivo 
trazer mais visibilidade e apoio aos atores aqui apresentados, o fortalecimento da rede de conexões e 
aproximação de outros grupos com temáticas semelhantes, possibilitando a aproximação entre 
professores, pesquisadores estudantes e comunidade externa.  

Para alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, interessados em estudos da paisagem, é proveitoso 
conhecer estes grupos que são de outros cursos, pois se aprende muito, desde termos científicos 
específicos, como por exemplo, a cultura de tecido, às técnicas de cultivos que podem ser experimentadas 
e utilizadas, como a do plantio consorciado. Dentre os grupos analisados só há graduandos da FAUFBA 
colaborando com o Jardim Didático e esses se vincularam a esse grupo por cursarem as disciplinas de 
Botânica Aplicada ao Paisagismo e a ACCS Matas Urbanas. Acredita-se que se houvesse uma maior 
divulgação e apoio dos grupos de extensão e pesquisa presentes na Universidade o processo de 
interdisciplinaridade seria fortalecido, não só com relação às questões ambientais. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE CULTURAL E ECONÔMICA DO USO DO 
BAMBU EM ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES NO PARANÁ 

STUDY OF THE CULTURAL AND ECONOMIC VIABILITY OF THE USE OF BAMBU IN STRUCTURES OF 
BUILDINGS IN PARANÁ  

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD CULTURAL Y ECONOMICA DEL USO DEL BAMBÚ EN ESTRUCTURAS DE 
EDIFICACIONES EN PARANÁ  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Os impactos ambientais, decorrentes do processo de industrialização e do consumo dos recursos naturais, têm 
levantado nas últimas décadas a preocupação em todo o mundo a respeito das mudanças necessárias principalmente 
no setor da construção civil. O bambu tornou-se uma variável ambiental considerável nos projetos denominados 
sustentáveis, devido às suas propriedades físicas e mecânicas, além das vantagens ecológicas. O estudo teve como 
objetivo verificar a viabilidade do uso do bambu como material de construção em estruturas de edificações no Paraná, 
nos âmbitos econômico e cultural. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa e exploratória, tendo como 
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na primeira, foram analisados estudos sobre 
as características do material, como vantagens e desvantagens de seu uso, propriedades físicas, custos de produção e 
revenda, além da busca por produtores e fornecedores de bambu em um raio de 800 km a partir de Maringá, sede desta 
pesquisa. Na pesquisa de campo, a coleta de dados teve como instrumento a entrevista estruturada, através de 
questionários direcionados a dois grupos de entrevistados: profissionais de engenharia e arquitetura e a população em 
geral. As respostas obtidas foram tabuladas em tabelas dinâmicas e organizadas em gráficos, que serviram de base para 
o estudo da viabilidade social. Assim, além de conhecer as características da cultura do Estado do Paraná a respeito do 
uso do bambu como material construtivo, foi possível contribuir para a divulgação das potencialidades do uso desse 
sistema estrutural e das deficiências relacionadas ao seu emprego na construção civil. 
PALAVRAS-CHAVE: bambu; edificações; estrutura; viabilidade. 

ABSTRACT: 
The environmental impacts, resulting from the industrialization process and consumption of natural resources, have 
raised in recent decades the concern around the world about the necessary changes mainly in the construction sector. 
The Bamboo has become a considerable environmental variable in sustainable projects, due to their physical and 
mechanical properties besides the ecological advantages. The study aimed to determine the viability of using the 
bamboo as a construction material in building structures in Paraná - Brazil, in the economic and cultural spheres. For 
this purpose, there was a qualitative and exploratory research, with the technical procedures bibliographic research and 
field research. At first, were analyzed studies and researches about the material characteristics, the advantages and 
disadvantages of their use, physical properties, production and resale costs, besides the search for producers and 
bamboo suppliers in a radius of 800 km from Maringá City, headquarters this research. In field research, the data 
collection instrument was a structured interview, using questionnaires directed at two groups of interviewed: 
professional engineering and architecture, and the general population. Through the PivotTable, the responses were 
treated and organized into graphs, which were the basis for the study of social viability. So in addition to knowing the 
state of Paraná cultural characteristics regarding the use of bamboo as a building material, it was possible to contribute 
to the dissemination of the potential use of this structural system and deficiencies related to his employment in 
construction. 
KEYWORDS: bamboo; buildings; structure; viability.  

7375



 

RESUMEN: 
Los impactos ambientales, resultado del proceso de industrialización y consumo recursos naturales, han planteado en 
las últimas décadas la preocupación en todo el mundo por los cambios necesarios principalmente en el sector de la 
construcción. El bambú se ha convertido en un considerable variable ambiental en proyectos sostenibles, debido a sus 
propiedades mecánicas además de las ventajas ecológicas. El estudio tuvo como objetivo determinar la viabilidad de 
usar el bambú como material de construcción en las estructuras edificios en Paraná - Brasil, en el ámbito económico y 
cultural. Para ello, se realizó una investigación cualitativa y exploratoria, teniendo como procedimientos técnicos la 
investigación bibliográfica y la investigación de campo. Al principio, se analizaron estudios e investigaciones sobre las 
características del material, las ventajas y desventajas de su uso, propiedades físicas, producción y costes de producción, 
además de la búsqueda de productores y proveedores de bambú en un radio de 800 km desde la ciudad Maringá, sede 
de esta investigación. En la investigación de campo, el instrumento de recopilación de datos fue una entrevista 
estructurada, utilizando cuestionarios dirigidos a dos grupos de entrevistados: profesionales de ingeniería y arquitectura, 
y la población en general. Las respuestas obtenidas fueron tabuladas en tablas dinámicas, las respuestas fueron tratadas 
y organizadas en gráficos, que fueron la base para el estudio de la viabilidad social. Entonces, además de conocer las 
características de la cultura del estado de Paraná con respecto al uso de bambú como material de construcción, era 
posible contribuir a la difusión del uso potencial de este sistema estructural y deficiencias relacionadas con su empleo en 
la construcción. 
PALABRAS-CLAVE: bambú; edificios; estructura; viabilidad. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa realizada tematiza a viabilidade do uso do bambu, um material renovável, como alternativa para 
o sistema estrutural de edificações contemporâneas no estado do Paraná, em substituição a materiais 
tradicionalmente utilizados como a madeira e o aço, por exemplo. No cenário da arquitetura brasileira 
percebe-se a tímida participação do bambu nas estruturas das edificações, apesar do crescente 
desenvolvimento de tecnologias próprias e pesquisas sobre o mesmo. Quais seriam os principais fatores da 
falta de credibilidade do uso do material no Paraná? Onde se encontrariam os produtores e 
comercializadores mais próximos? Em comparação com os materiais tradicionais oferecidos no mercado da 
região, haveria viabilidade econômica?  

O processo de industrialização, que no Brasil inicia-se na década de 30, com a Crise de 29, e se efetiva após 
a Segunda Guerra Mundial, desencadeou o consumo desenfreado dos recursos naturais. A crise energética 
da década de 70 torna-se incentivo para a busca por sistemas construtivos com menor impacto ambiental, 
já que a indústria da construção é uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais, além 
da enorme geração de resíduos e emissão de carbono (SOUZA, 2004). Em 1988, durante a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas é criado o termo “desenvolvimento 
sustentável”, definido no Relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum, como: 

[...] aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. [...] é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação 
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 
potencial presente e futuro, a fim de se atender às necessidades e aspirações humanas. 
(RELATÓRIO BRUNDTLAND – Nosso Futuro Comum, 1988 p. 45 e 46)   

Posteriormente, tratados e conferências nacionais e internacionais, como o protocolo de Kyoto e a Agenda 
21, ressaltaram a preocupação mundial com o meio ambiente em diversos setores sociais, e estimularam 
agências governamentais, instituições de ensino e pesquisa e o setor privado a investir em pesquisas para 
desenvolvimento de novas tecnologias, materiais e sistemas construtivos sustentáveis (MARQUEZ, 2007). 
Assim, surgem conceitos como “construção ecológica”, “construção sustentável”, “arquitetura bioclimática”, 
dentre diversos outros, ligados à redução do consumo energético e ao uso de materiais naturais renováveis 
e não poluentes, sem deixar perecer a qualidade de vida dos usuários (OLIVEIRA, 2009).  

Um desses materiais é o bambu, que é amplamente utilizado em países como China, Japão, Colômbia, Peru, 
Equador, Bolívia, Costa Rica, Índia, dentre outros, substituindo os materiais convencionais de forma parcial 
ou integral. (GONÇALVES, 2014 e PADOVAN, 2010). Nos países da América Latina há uma prática já 
consolidada, devido à sua abundância nas matas locais e ao conhecimento popular, que difunde uma grande 
diversidade de técnicas, sendo o bambu utilizado em diversas atividades como a produção de alimento, 
artesanato e a construção civil, abrangendo desde pequenas habitações de interesse social até edificações 
de grande porte. (OLIVEIRA, 2006). 
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O bambu no Brasil 

Segundo Ennio Silva Lepage (2008, pg.1), “no Brasil ocorrem 89% dos gêneros e 65% das espécies 
de bambus conhecidos na América”, e considera que o uso é predominantemente local, havendo a 
exploração de forma intensa de 50 dessas espécies. Geograficamente as espécies nativas 
encontradas no país estão concentradas na Zona da Mata Nordestina, onde há maior necessidade 
de reconversão de culturas e inclusão social, na Amazônia, onde encontram-se as maiores reservas 
naturais do mundo e nas regiões Sul e Sudeste, onde há maior diversidade de espécies e abertura 
para o mercado (FIALHO, 2005). Dentre as espécies de bambu mais encontradas no Brasil, as 
adequadas para a construção civil, segundo Toledo Filho e Barbosa (1990), são: Bambusa vulgaris, 
Dendrocalamus giganteus (bambu gigante), Bambusa tuloides, Bambusa arundinacea, Guadua 
angustifólia e Phyllostachys pubescens (bambu-mossô). 

Apesar dos méritos técnicos, econômicos, ecológicos e sociais já apresentados e comprovados por 
pesquisas e edificações construídas, ainda há uma grande hesitação em sua aplicação no setor da 
construção. A utilização do bambu na arquitetura brasileira tem pouca expressividade (MARQUEZ, 
2007), e diversos pesquisadores têm se dedicado a estudar as causas e possíveis soluções para esta 
questão.  A hipótese mais difundida é a de que o bambu é um material estigmatizado pela 
sociedade, que tem uma visão preconceituosa a respeito do mesmo, caracterizando-o como um 
produto popular e de baixa qualidade (PIMENTEL, 1997). 

De acordo com Lázaro Roberto Corrêa (2009), para ser considerado sustentável, qualquer 
empreendimento deve atender a quatro requisitos básicos: adequação ambiental, viabilidade 
econômica, justiça social e aceitação cultural. Portando, além do desenvolvimento de pesquisas e 
ações que garantam os três primeiros requisitos, é imprescindível buscar a aceitação cultural para 
que o bambu torne-se de fato uma opção sustentável para a arquitetura brasileira. 

Organizações governamentais e não governamentais, Institutos e Centros de Pesquisa nacionais e 
internacionais batalham na tentativa de popularizar o bambu a fim de produzi-lo em larga escala e 
utilizá-lo em estruturas de grande porte, a fim de incutir confiança e criar uma forte base de dados 
para avaliação e utilização do mesmo. Especialistas indicam que o bambu ainda não conseguiu 
alcançar a aceitabilidade social, e que este cenário pode ser modificado através sua utilização em 
construções modernas e projetos arquitetônicos com forte apelo estético, utilizando inovações 
globais e as melhores técnicas de execução. (MANJUNATH, 2015). É preciso ainda construir a 
consciência de estudantes através de oficinas, seminários, palestras em universidades e institutos, 
para que haja uma exposição à inovação. O pesquisador indiano Neelam Manjunath encerra seu 
artigo apresentado no World Bamboo Congress, na Coréia, dizendo: 

“A menos que as políticas sejam convertidas em programas, programas em projetos, 
projetos em pequenos planos de ação, realizados pelo grupo heterogêneo de profissionais 
[...], a tecnologia da construção em bambu permanecerá apenas como uma política 
ambiciosa.” (MANJUNATH, 2015, p.15, tradução dos autores) 
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Cinco dimensões do desenvolvimento sustentável 

Segundo o economista polonês Ignacy Sachs, referido como “ecossocioeconomist”, quando se trata de 
desenvolvimento sustentável, é necessário haver uma visão que vá além da gestão dos recursos naturais, 
mas que também abranja os problemas da sociedade. Assim, ele estabelece que todo o planejamento de 
desenvolvimento em busca da sustentabilidade precisa levar em conta, simultaneamente, cinco dimensões, 
apresentadas na figura abaixo (Figura 1 e Tabela 1). 

 
Figura 1: Cinco dimensões da sustentabilidade 

Fonte: SACHS (1993, pg 37 e 38) 

 

Dimensão 
Social 

É necessário ter como meta a construção de uma civilização com distribuição de renda e de 
bens igualitária, a fim de reduzir as diferenças sociais. 

Dimensão 
Econômica 

Deve ser priorizado o gerenciamento eficiente dos recursos públicos e privados, a 
eliminação de barreiras protecionistas em determinadas regiões, o acesso ilimitado à 
ciência e tecnologia. 

Dimensão 
Ecológica 

É preciso utilizar o desenvolvimento tecnológico para alterar o consumo exagerado dos 
recursos naturais, bem como a redução de resíduos e a conservação de energia. Para isso, 
Sachs apresenta algumas ferramentas como a limitação do consumo de recursos não 
renováveis e substituição por produtos renováveis, a utilização da reciclagem como forma 
de conservação de energia, a intensificação de pesquisas em prol do desenvolvimento de 
tecnologias eficientes, a definição de normas para uma adequada proteção ambiental, 
dentre outras. 

Dimensão 
Espacial 

É enfatizada a importância de uma configuração rural-urbana equilibrada, a fim de reduzir 
a concentração excessiva nas áreas metropolitanas, controlar processos de colonização, 
promover a agricultura através de novas técnicas regenerativas e criar uma rede de reservas 
naturais para proteger a biodiversidade.  

Dimensão 
Cultural 

Deve-se buscar mudanças através do fortalecimento de raízes endógenas nos processos de 
modernização que auxiliem na elaboração de soluções especificas para o local, o 
ecossistema, a cultura e a área. 

Quadro 1: Resumo das cinco dimensões da sustentabilidade 
Fonte: SACHS (1993, p. 37 e 38). Elaborado pelos autores, 2016. 
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A partir das cinco dimensões da sustentabilidade defendidas por Ignacy Sachs, direcionou-se esta 
pesquisa para a identificação dos possíveis benefícios da utilização do bambu como uma opção de 
material sustentável para cada uma das dimensões, com enfoque nos âmbitos econômico e 
cultural. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória, esta dividiu-se em duas 
etapas, assumindo de acordo com os procedimentos técnicos a forma de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
de campo.  

O processo inicial foi pautado por uma pesquisa bibliográfica e exploratória, abrangendo as características 
do material, vantagens e desvantagens de seu uso, propriedades físicas, dentre outros aspectos, de forma a 
apresentar os benefícios ecológicos, espaciais e sociais. Para o enfoque na viabilidade econômica, foi 
explorada a identificação dos produtores e empresas revendedoras de bambu em um raio de 800km a partir 
da cidade de Maringá-PR, sede desta pesquisa, e a análise de custos de produção e revenda em comparação 
aos da madeira.  

A segunda etapa compreendeu a pesquisa de campo, envolvendo profissionais da área da construção civil e 
a população local. Teve como instrumento de coleta de dados a entrevista estruturada, através de 
questionários, utilizando a ferramenta “Formulários” do Google Docs. Os questionários foram aplicados em 
meio virtual, via redes sociais, por se tratar de uma forma rápida de abranger ao máximo a população das 
diferentes regiões do estado. Disponibilizou-se dois tipos de questionários, para duas amostras da população 
do Estado do Paraná. A primeira amostra é formada por 96 profissionais, entre engenheiros e arquitetos. Os 
formulários da primeira amostra foram compartilhados em grupos e comunidades ligados à engenharia e 
arquitetura. A segunda, é formada por homens e mulheres residentes no estado em questão, com idade 
entre 15 e 70 anos, em um total de 111 entrevistados. Os formulários da segunda amostra foram 
compartilhados em grupos e comunidades ligados a diferentes cidades do Estado do Paraná. A definição do 
número mínimo para cada uma das duas amostras teve como base os dados do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU/PR, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR e do último 
Censo do IBGE, realizado em 2010. Considerou-se a heterogeneidade da população de 50% e a margem de 
erro de 10%. Os dados coletados foram tabulados em tabelas dinâmicas, organizados em gráficos, analisados 
de acordo com os objetivos da pesquisa e classificados de forma a subsidiar as conclusões finais. 

BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS, ESPACIAIS E SOCIAIS DO USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Com relação aos benefícios ecológicos, o bambu possui diversas vantagens para com o meio ambiente, como 
a possibilidade de promover a recuperação de áreas desmatadas, de contribuir para a formação de nichos 
ecológicos, atraindo espécies de insetos, pássaros e outros animais. Além disso, cada hectare cultivado 
consome toneladas de gás carbônico (CO2) da atmosfera, sendo ainda biodegradável. O bambu é classificado 
como alternativa para os materiais existentes no mercado por suas características sustentáveis: é uma 
cultura nativa, suporta diferentes condições climáticas, e topográficas e tem crescimento rápido – pode ser 
colhido em 4 anos com altas propriedades estruturais, o que com a madeira ocorreria em aproximadamente 
30 anos. A resistência apresentada pelo bambu à tração é maior do que a da madeira e do concreto, sendo 
superada apenas pelo aço. Ao analisarmos as relações entre peso específico e resistência à tração do bambu, 
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podemos chegar à conclusão de que este possui uma alta eficiência estrutural, melhor até do que os materiais 
estruturais mais usuais. Portanto, um material de grande leveza e alta resistência mecânica, ficando atrás 
apenas do titânio e do Kevlar (GLENN, 1950).  

Na dimensão espacial, o bambu, com suas propriedades físicas e mecânicas já comprovadas, pode ser uma 
opção sustentável para a regeneração de áreas degradadas. A estrutura de cobertura, comumente realizada 
em madeira, consome mais de 50% da madeira produzida na Amazônia, onde 20% da cobertura florestal já 
desapareceu (SOBRAL, 2002). Possui grandes potencialidades, como ciclo mais curto do que o da madeira; 
alta produtividade por hectare; rapidez de crescimento; baixo custo de plantio; facilidade de cultivo, e 
utilização de ferramentas simples para seu manuseio (PADOVAN, 2010).  

Quanto aos aspectos sociais, ainda em comparação à madeira, a plantação de bambu possibilita a inclusão 
social, pois apresenta facilidade de treinamento da mão-de-obra, sendo esta constante devido ao rápido 
crescimento e incorporação de biomassa. Na figura 2 é possível observar claramente a vantagem da 
plantação de bambu em relação à madeira. A colheita é anual, e não sazonal, proporcionando trabalho 
intensivo e renda regular. Além disso, o bambu aplicado nas atividades de artesanato pode se transformar 
em uma importante fonte de renda. Em países asiáticos, produtos comercializados com este material são 
altamente lucrativos. O aproveitamento do material é muito grande, podendo ser utilizado em materiais 
comuns, como vassouras e pequenos objetos, até materiais mais elaborados, como bebidas, medicamentos 
e tecidos (PADOVAN, 2010). 

 
Figura 2: Aspectos produtivos e sociais do bambu e da madeira  

Fonte: RIBEIRO (2005, p. 30)   
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VIABILIDADE ECONÔMICA 

A cadeia produtiva do bambu no Brasil ainda é indefinida, mas algumas regiões já se destacam como 
produtores, como o Norte, Nordeste, e o Sudeste. 

Em sua dissertação de mestrado, Samara Pereira Tedeschi apresentou um modelo de cadeia produtiva de 
bambu, que divide-se basicamente, segundo a figura 3, em ambiente organizacional, atores da cadeia 
produtiva e ambiente institucional. Durante a pesquisa exploratória deste estudo, procurou-se encontrar 
informações a respeito destes ambientes e atores relacionados ao Estado do Paraná e regiões próximas que 
possam auxiliar na análise da viabilidade econômica do uso do material na área de estudo. 

 
Figura 3: Modelo de cadeia produtiva de bambu 

Fonte: TEDESCHI (2011, p. 73) 

 
O ambiente organizacional é formado por órgãos governamentais que atuam em função da melhoria e 
aprimoramento dos setores da cadeia produtiva. Segundo Tedeschi, tratam-se de Instituições de crédito e 
financiamentos, Órgãos do governo, Instituições e Centros de Pesquisa, Agências certificadoras, 
Organizações Não-Governamentais.  
 
Dentre os órgãos governamentais, o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é 
um dos grandes agentes de desenvolvimento voltado para a orientação do empreendedor. Possui sede em 
diversas cidades do Estado do Paraná, e tem oferecido cursos e consultorias para produtores de bambu e 
empresas revendedoras. Além deste, o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária possui 
um grupo de profissionais no estado em questão que fomenta o desenvolvimento sustentável, estando o 
bambu dentre os materiais divulgados. Também no Paraná, o CPRA – Centro Paranaense de Referência em 
Agroecologia também possui profissionais com a missão de comunicar, promover e apoiar ações de 
capacitação, pesquisa, ensino, dentre outras, voltadas à produção agropecuária e ao consumo de materiais 
sustentáveis. Possui cursos e palestras sobre o uso sustentável do bambu.  
 
Em 2006, foi criado pela então deputada Cida Borghetti, um projeto de Lei que incentiva a cultura do bambu 
no Estado do Paraná. Apresentou como instrumentos da política estadual o crédito anual, assistência técnica, 
promoção e comercialização do produto, certificado de origem e qualidade dos produtores destinados à 
comercialização, beneficiando pequenas e médias propriedades. Passou a ser competência do Poder 
Executivo o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico a respeito do bambu, a orientação para 
a produção e extração dos brotos para alimentação, o incentivo da utilização do bambu em recomposição de 
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matas ciliares, o estímulo do comércio interno e externo do bambu e seus produtos, a produção de mudas 
em viveiros públicos estaduais, dentre outros. Além dos Projetos de Lei de incentivo à cultura do bambu, 
ainda são necessárias a criação de normatizações ou parâmetros reais para as análises, já que não entra na 
abrangência das Normas Brasileiras. São utilizadas atualmente legislações internacionais, ou normas para 
construções em madeira, o que muitas vezes ocasiona o superdimensionamento, e consequentemente o 
aumento do custo final da obra. 
 
Diversas organizações não-governamentais (ONGs) no país trabalham com o objetivo de divulgar o bambu 
como material sustentável. Durante esta pesquisa destacou-se a Associação Brasileira dos Produtores de 
Bambu, com sede em São Paulo, mas com diretorias espalhadas em vários estados, incluindo o Paraná, e tem 
como missão fomentar o bambu na agroindústria. 
 
O ambiente Institucional é composto basicamente por Centros de Pesquisa que pesquisam formalmente 
sobre o bambu. Existem diversas instituições nacionais e internacionais que fazem este trabalho, porém, no 
Paraná, até julho de 2016 foi encontrado apenas um grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ: o BAMBU-UEL, 
da Universidade estadual de Londrina, com 6 linhas de pesquisa, sendo três delas ligadas à engenharia civil.  
 
Dentre os atores diretos da cadeia produtiva do bambu encontram-se os produtores e as empresas que 
manufaturam e revendem o produto, além do consumidor final. O estudo sobre a aceitação do material por 
parte deste último ator foi realizado na etapa apresentada adiante. Nesta primeira etapa da pesquisa, foi 
realizada uma busca pelos dois primeiros atores, em um raio de 800km a partir da cidade de Maringá/PR. 
Esta abrangência foi determinada pelo LEED 2009, que considerava um material sustentável aquele 
proveniente de um raio de até 800km do local de obra. Observa-se, no entanto, que na nova versão do LEED, 
a V4, é agora necessário demonstrar também a certificação de terceiros sobre seus ingredientes, demonstrar 
sua origem, a forma de extração e como ela é descartada no final do processo, conforme o cumprimento de 
diversas normas ISSO. (SUSTENTARQUI, 2015).  
 
O quadro 2 apresenta a listagem dos produtores e revendedores de bambu no Paraná e região, encontrados 
através de contatos com o INCRA, JUNTA COMERCIAL, SEBRAE e buscas na internet no período de março a 
julho de 2016. Com relação aos custos do bambu, diversos pesquisadores ressaltam o seu baixo custo de 
produção, resultante das características favoráveis do material: uma forma tubular acabada e 
estruturalmente estável, baixo peso específico, uma geometria circular oca, resultando em uma excelente 
relação entre o peso específico e a resistência à tração. Assim, seu preço em relação ao peso próprio será 
menos da metade do aço (JANSSEN, 2000). Além disso, a facilidade de transporte e a trabalhabilidade são 
outros fatores determinantes no custo final do produto. (GHAVAMI, 1995, citados por PADOVAN, 2010). 
 

Empresa/ 
Produtor 

Cidade/ 
Estado 

Distância 
de 
Maringá 

Tipo de atividade Espécies produzidas/comercializadas 

Bambu Show Wenceslau 
Braz-PR 

315 km Produção e 
comercialização de 
mudas e varas tratadas 

Philostachys aurea, Philostachys 
madake, Dendrocalamus giganteus ou 
Latiflorus 

Vida Bambu São José dos 
Pinhais/PR 

450 km Projeto e execução de 
produtos e estruturas 
em bambu 

Philostachys aurea 
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Tao Bambu Atibaia - SP 700 km Produção e 
comercialização de 
mudas, varas tratadas e 
laminados 

Bambusa oldhamii e 
Guadua angustifólia (varas); 
Dendrocalamus giganteus e Guadua 
angustifólia (mudas) 

Abílioarte Riviera 
Paulista/SP 

660 km Venda de bambu 
tratado, projetos 

Philostachys aurea, Philostachys 
madake 

Sítio da Mata São Paulo/SP 650 km Produção de mudas Bambu gracilis, Phyllostachys aurea, 
Bambusa vulgaris 

Bambuaria Santo 
Amaro/SP 

650 km Venda de bambu tratado 
e natural 

Philostachys aurea, Dendrocalamus 
giganteus 

Tezukuri Vila 
Matilde/SP 

660 km Projeto e execução de 
produtos e estruturas 
em bambu 

Não informado 

Antônio 
Nascimento 
(produtor) 

Morretes/PR 500 km Produção de mudas de 
bambu 

Não informado 

Quadro 2: Relação de Produtores e Empresas Revendedoras de Bambu no Paraná e Região 
Fonte: Dados da pesquisa 

Existem poucos estudos comparativos entre os custos de estruturas de madeira ou aço e o bambu. Os que 
existem levantam as dificuldades de realização do mesmo, como falta de padronização no valor da mão-de-
obra e a inexistência ou baixa regulação do mercado, que geram grandes variações de valor de acordo com 
o nível de exclusividade de fornecimento na região. O orçamento da obra por parte dos profissionais fica 
prejudicado, pois não existem composições de insumos para estruturas de bambu. Os projetistas que se 
especializaram nesse tipo de sistema construtivo acabaram por criar suas próprias composições, certamente 
não divulgadas, como forma de garantir a exclusividade no serviço de projeto.  

Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul a partir de um comparativo de custos de construção de bambu 
e madeira (KLEIN et al, 2006), os autores chegam a custos finais muito próximos. Como não há regra de 
mercado para este tipo de construção, devido à falta de oferta do material no mercado a construção em 
bambu torna-se exótica, resultando em valores superiores. 

VIABILIDADE CULTURAL DO USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL DO PARANÁ  

O primeiro questionário empregado na pesquisa de campo foi direcionado a profissionais e 
estudantes do setor da construção civil, das áreas de engenharia e arquitetura. As questões foram 
subdivididas em duas seções: perfil do entrevistado e opinião a respeito do uso do bambu (Anexo 
1). O segundo foi direcionado à população em geral, e foi subdividido em três seções: perfil do 
entrevistado, opinião sobre as qualidades do bambu e opinião sobre o uso do bambu na construção 
civil (Anexo 2). Na primeira questão de cada questionário foi fornecido o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, como resposta obrigatória, para que fosse lido e aceito. Os itens colocados nas 
questões de múltipla escolha de ambos os questionários foram elencados através do estudo 
bibliográfico de trabalhos e pesquisas referentes ao material em questão. 
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Questionário 1 – Pesquisa de opinião para a população em geral 

As 8 questões sobre o perfil do entrevistado referiam-se a gênero, estado civil, idade, estado em que reside, 
cidade em que reside, grau de escolaridade e renda familiar, todas com respostas obrigatórias. Foi 
perguntado a respeito do estado e cidade a fim de descartar as possíveis respostas de outros estados que 
não fosse o Paraná, fato que não ocorreu neste caso. Os gráficos 1 a 5 apresentam os resultados obtidos 
nestas questões, que permitiram traçar o perfil dos 111 entrevistados.  
 
Considerando a primeira ou as duas primeiras respostas com maior porcentagem, define-se que o público é 
predominantemente feminino (71 respostas - 64%), solteiro(a) ou casado(a) (106 respostas, num total de 
95,4%), com idade entre 18 e 35 anos (84 respostas, num total de 75,6%), tendo como grau de escolaridade 
entre ensino superior incompleto, ensino superior e especialização e/ou mestrado (93 respostas, num total 
de 83,7%). Observa-se que se trata de um público jovem com um grau de instrução elevado, com ensino 
superior. O fato de ser solteiro ou casado não influenciou nas respostas, já que as pessoas que se enquadram 
nestas duas categorias são de número praticamente igual. De acordo com a definição de classes sociais do 
IBGE (CARNEIRO, 2016), os entrevistados podem ser enquadrados, em ordem de maior número de respostas, 
nas classes C (4 a 10 salários mínimos) e D (2 a 4 salários mínimos). Dezessete pessoas (15,3%) possuem renda 
entre 10 e 20 salários mínimos, e enquadram-se na classe B. Seis pessoas (5,4%) possuem renda de até 2 
salários mínimos, e quatro pessoas possuem renda acima de 20 salários mínimos, sendo classificados como 
classes E e A, respectivamente. Os entrevistados concentram-se nas cidades de Maringá (79 pessoas), 
Curitiba (7 pessoas), Cascavel (6 pessoas), Campo Mourão (5 pessoas), Paranavaí (3 pessoas), Guarapuava (2 
pessoas), Mamborê (1 pessoa), Marialva (1 pessoas), Cianorte (1 pessoa), Medianeira (1 pessoa), Palotina (1 
pessoa), Paranavaí (1 pessoa), Londrina (1 pessoa), Flórida (1 pessoa), Foz do Iguaçu (1 pessoa). 
 

   
Gráfico 1 – Gênero dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 2 – Estado civil dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 3 – Idade dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 4 – Grau de escolaridade dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 5 – Renda familiar dos participantes  

Fonte: dados da pesquisa 

 
Gráfico 6 – Opinião dos entrevistados sobre o uso do bambu 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos 111 entrevistados, 105 pessoas (94,6%) responderam que o bambu poderia ser empregado em 
paisagismo, 96 pessoas (86,5%) o empregariam em artesanato, 86 pessoas (77,5%) o empregariam em 
mobiliário. Dentre as atividades com menor possibilidades de uso, de acordo com a opinião dos 
entrevistados, estão as edificações. Ainda assim, 65 pessoas (58,6%) o empregariam em edificações 
residenciais para Habitação Social. Apenas uma média de 44 pessoas (aproximadamente 40%) veem 
possibilidades de uso em edificações residenciais de alto padrão, edificações comerciais e edificações 
públicas.  
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Quando perguntado sobre as qualidades estéticas do material, nenhum entrevistado respondeu não 
considerar tais qualidades do mesmo. 80 pessoas (72,1%) responderam que sim, e 31 pessoas (27,9%) 
responderam que depende de onde o material é empregado.  
 
Nas questões sobre o uso do bambu na construção civil, as respostas obtidas demonstram uma opinião 
positiva por parte dos entrevistados. 85 pessoas (76,6%) consideram o bambu um material com qualidades 
estruturais interessantes para serem aplicadas na construção civil, 104 pessoas (93,7%) acreditam nos 
benefícios econômicos, 101 pessoas (91%) acreditam nos benefícios ambientais, 88 pessoas (79,3%) 
acreditam nos benefícios sociais, 78 pessoas (70,3%) adquiririam uma edificação com estrutura em bambu 
para uso próprio (gráfico 7) e 71 pessoas (64%) consideram o bambu um material fácil de ser encontrado em 
sua região (gráfico 8). 

  
Gráfico 7 – Uso próprio 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 8 – Facilidade de encontrar o material 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Verificou-se ainda que, dentre os 70,3% que adquiririam uma edificação com estrutura em bambu para uso 
próprio, 71% possuem entre 18 e 35 anos, 67% possuem ensino superior completo ou incompleto, 52% 
possuem renda entre 4 e 10 salários mínimos (classe social C) e 40% possuem renda entre 2 e 4 salários 
mínimos (classe social D). Dentre os que responderam “não” a esta questão, 78% possuem entre 18 e 35 
anos, 63% possuem ensino superior completo ou mestrado, 39% possuem renda entre 4 e 10 salários 
mínimos (classe social C) e 33% possuem renda entre 10 e 20 salários mínimos (classe social B). Ou seja, 
possuem a mesma faixa etária dos que responderam “sim”, mas com grau de escolaridade e renda um pouco 
maiores. 

Questionário 2 – Pesquisa de opinião para engenheiros e arquitetos 

As 6 questões sobre o perfil do entrevistado referiam-se a gênero, estado civil, idade, estado em que reside, 
cidade em que reside, grau de escolaridade e renda familiar, todas com respostas obrigatórias. Foram 
entrevistadas 96 pessoas, e nos gráficos 9 a 12 é possível observar um público predominantemente feminino 
(67,5%), com idade entre 18 e 35 anos (num total de 81,9%), atuantes principalmente na área de arquitetura 
(75,9%), sendo 39,8% profissionais com ensino superior, 33,7% estudantes da área e 24,1% profissionais com 
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especialização e/ou Mestrado. Residem nas cidades de Maringá (37), Curitiba (10), Cascavel (7), Paranavaí 
(6), Londrina (5), Foz do Iguaçu (5), Campo Mourão (5), Ponta Grossa (4), Apucarana (3), Sarandi (3), Peabiru 
(2), Umuarama (2), Cornélio Procópio (2), Santa Fé (1), Alto Paraná (1), Loanda (1), São José dos Pinhais (1) e 
Medianeira (1). 

  
Gráfico 9 – Gênero dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 10 – Idade dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 

  
Gráfico 11 – Grau de escolaridade dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 
Gráfico 12 – Área de atuação dos participantes 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Nas questões sobre a opinião a respeito do uso do bambu, novamente há uma opinião positiva a respeito do 
material. Aproximadamente 70% dos entrevistados considera o bambu um material com qualidades 
estéticas, 94% acredita nos benefícios econômicos, 98,8% acredita nos benefícios ambientais. Porém, 92,8% 
afirma não conhecer nenhum fornecedor de varas de bambu para a construção civil em sua região.  
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Sobre onde o material pode ser empregado, conforme observa-se no gráfico 13, as atividades principais, 
segundo a opinião dos entrevistados, seriam em projetos de interiores (decoração), mobiliário, cercamentos, 
vedações/paredes e forros. Dentre as atividades com menor número de respostas estão as construções 
temporárias, escoramento de lajes, pilares/vigas, andaimes e controle de encostas/erosões. 

 
Gráfico 13  - Opinião sobre as possibilidades de uso do bambu na construção civil 

Fonte: dados da pesquisa 

Por fim, a respeito da opinião dos entrevistados sobre a principal dificuldade para o emprego efetivo do 
bambu como uma opção de material construtivo (gráfico 14), a maior parte das respostas concentra-se na 
falta de informações técnicas sobre o material, falta de mão de obra especializada, falta de lojas 
especializadas e no preconceito por parte do cliente. Aproximadamente 17% dos entrevistados elegeu como 
dificuldade a qualidade/resistência do material em comparação à madeira, e apenas 4,8% vê problemas no 
preço do material. 

 
Gráfico 14  - Opinião sobre as principais dificuldades para o emprego do bambu como material construtivo 

Fonte: dados da pesquisa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na primeira etapa desta pesquisa pôde-se comprovar as qualidades físicas e mecânicas do bambu, resultando 
em diversos benefícios ecológicos, econômicos e sociais. No entanto, mesmo com as inúmeras informações 
a respeito de tais benefícios, a participação do bambu no cenário da construção civil paranaense ainda é 
muito pequena. A existência de produtores e empresas revendedoras na região comprovam as características 
sustentáveis do bambu, mas ainda não são suficientes para comprovar de forma eficaz a viabilidade 
econômica. Em comparação aos outros materiais comumente utilizados, como a madeira e o aço, há pouca 
matéria prima de qualidade disponível para uso, tornando o material um “artigo de luxo” para projetos de 
edificações contemporâneas. Mesmo o custo de produção do bambu sendo mais baixo, a disponibilidade do 
material é muito menor com relação à madeira.  
 
Ainda existem poucos estudos sobre o mercado e a demanda atual, já que não há uma cadeia produtiva 
definida no país, ao contrário dos países asiáticos e da América Latina, por exemplo, onde o mercado do 
bambu para a construção civil é mais tradicional. Se não há demanda, não há o incentivo para a produção, 
diminuindo o incentivo do uso por parte dos construtores e incorporadores, que terão que buscar o produto 
em regiões mais distantes. Daí a necessidade de estudos a respeito do uso do bambu e de sua viabilidade em 
diferentes aspectos, a nível local.  
 
Com a pesquisa de campo realizada com os profissionais de arquitetura e engenharia, percebe-se que a 
grande maioria reconhece as vantagens e qualidades do bambu, mas não o utilizam ou não o utilizariam 
eficazmente em estruturas de seus projetos, por exemplo. Elegem a falta de normatizações, informações 
técnicas, empresas e mão-de-obra especializadas como geradores das principais dificuldades em empregar 
o material, além do preconceito por parte do cliente. Tal preconceito fica um pouco mais visível na pesquisa 
realizada com a população em geral, que também reconhece as vantagens e qualidades do bambu, mas o 
veem aplicado em atividades como artesanato, decoração, mobiliário, paisagismo, ou então habitação social. 
Um número pouco expressivo o vê como potencial em edificações de grande porte. A busca por sistemas 
construtivos industrializados e pré-fabricados que acompanhem o ritmo das necessidades do mercado tem 
descartado o uso das técnicas vernaculares. Além disso, no Brasil estas técnicas estão associadas 
preconceituosamente aos índios e populações mais pobres, com o mito de que produto de bambu é de baixa 
qualidade ou não tem valor estético. 
 
Surpreende, no entanto, o número de entrevistados que adquiririam uma edificação com estrutura em 
bambu para uso próprio (70,3%). Tal resultado talvez demonstre uma pequena esperança de que, quem sabe 
um dia, possa haver uma mudança cultural neste sentido. 
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FORMAS E CONTEÚDOS EM TRANSIÇÃO:  
PAISAGEM E ESPAÇOS LIVRES NA CIDADE DE ORIGEM INDUSTRIAL 

FORMS AND CONTENTS IN TRANSITION:   
LANDSCAPE AND FREE SPACES IN THE CITY OF INDUSTRIAL ORIGIN 

FORMAS Y CONTENIDOS EN TRANSICIÓN: 
PAISAJE Y ESPACIOS LIBRES EN LA CIUDAD DE ORIGEN INDUSTRIAL 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O trabalho discute a relação entre formas e conteúdos urbanos frente a processos de reestruturação espacial e 
econômica. Parte-se do debate sobre as modificações na paisagem urbana, indagando o potencial de antigas formas 
espaciais serem capazes de absorver e se adaptarem a novos conteúdos. Para isso, busca-se identificar e apresentar as 
alterações na paisagem derivadas de processos de refuncionalização em uma antiga área industrial, localizada na 
cidade de Contagem, Minas Gerais. A adoção de novos usos nas últimas décadas tem alterado a dinâmica da região. 
Nota-se, entretanto, que esse fenômeno não ocorre sob planejamento que permita a consolidação de um sistema de 
espaços livres de uso público e que favoreça a adoção desses novos conteúdos. Produzidas a partir de 
empreendimentos privados e limitadas à escala do lote, as mudanças na paisagem são conduzidas pela apropriação de 
terrenos vazios ou antigas estruturas fabris desativadas. Na contramão desse movimento, o Estado busca reafirmar a 
vocação industrial da área, com ações estratégicas para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, os espaços 
livres são negligenciados como áreas de transição fundamentais às atividades urbanas, levando à consideração de que 
as formas deixadas pela industrialização pouco se relacionam com os conteúdos impressos pela economia 
contemporânea.  
PALAVRAS-CHAVE: espaços livres; paisagem urbana; cidade industrial; Contagem/MG. 

ABSTRACT: 
The paper discusses the relationship between urban forms and contents in the spatial and economic restructuring 
processes. It starts from the debate about the modifications in the urban landscape, which investigate the potential of 
old spatial forms to be absorb and adapt to new contents. We seek to identify and present the landscape changes 
derived from the refunctionalization processes in an old industrial area, at the city of Contagem, Minas Gerais. The 
adoption of new uses in recent decades has altered the dynamics of the region. However, this phenomenon does not 
occur under planning that allows the consolidation of a system of free spaces for public use and that favors the 
adoption of these new contents. Produced from private ventures limited to the scale of the lot, changes in the 
landscape are driven by the appropriation of vacant lots or old deactivated factory structures. Against this movement, 
the State seeks to reaffirm the industrial vocation of the area, with strategic actions for economic development. In this 
context, free spaces are neglected as areas of transition fundamental to urban activities, leading to the consideration 
that the forms left by industrialization are little related to the contents printed by the contemporary economy. 
KEYWORDS: free spaces; urban landscape; industrial city, Contagem/MG. 

RESUMEN: 
El artículo discute la relación entre formas y contenidos urbanos frente a procesos de reestructuración espacial y 
económica. Se parte del debate sobre las modificaciones en el paisaje urbano, indagando el potencial de antiguas 
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formas espaciales de absorber y adaptarse a nuevos contenidos. Se busca identificar y presentar las alteraciones en el 
paisaje derivadas de procesos de refuncionalización en una antigua área industrial en la ciudad de Contagem, Minas 
Gerais. Los nuevos usos en las últimas décadas han cambiado la dinámica de la región. Se observa, sin embargo, que 
ese fenómeno no ocurre bajo planificación que permita la consolidación de un sistema de espacios libres de uso público 
y que favorezca la adopción de esos nuevos contenidos. Producidos a partir de emprendimientos privados y limitados a 
escala del lote, los cambios en el paisaje son conducidos por la apropiación de terrenos vacíos o antiguas estructuras 
industriales deshabilitadas. En contrapartida, el Estado busca reafirmar la vocación industrial del área, con acciones 
estratégicas para el desarrollo económico. En este contexto, los espacios libres son descuidados como áreas de 
transición fundamentales a las actividades urbanas, llevando a la consideración de que las formas dejadas por la 
industrialización poco se relacionan con los contenidos impresos por la economía contemporánea. 
PALABRAS-CLAVE: espacios libres; paisaje urbano; ciudad industrial; Contagem/MG. 

7395



 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo identificar e apresentar as transformações vivenciadas pela paisagem urbana 
da cidade de origem industrial, diante de processos de refuncionalização e reestruturação espaciais ao 
longo de sua história, tendo como destaque o período recente da economia capitalista. Sabe-se que essas 
transformações espaciais estão intimamente relacionadas a processos sociais, em que o papel do Estado e 
suas decisões políticas e econômicas não podem ser deixados à parte em uma análise consistente. 
Reconhece-se, pois, que formas espaciais e processos sociais se imiscuem e estão imbricados de tal forma 
na composição do fenômeno urbano que uma tentativa de observar apenas um dos lados dos fatos pode 
incorrer em erros de interpretação (HARVEY, 1980).  

Em função disso, embora essa pesquisa busque tomar a forma urbana – e a paisagem que ela produz – 
como objeto central, não se pretende ignorar outros aspectos (não formais) que sobre ela incidem. Essa 
perspectiva, que se detêm sobre a materialidade da cidade, compartilha da postura de Souza (2015), para 
quem a paisagem pode ser reveladora de fenômenos não verbalizados ou explicitamente declarados. Como 
categoria de análise, “a paisagem é uma forma, uma aparência — e não há nada de intrinsecamente ruim 
nisso, a não ser que a nossa própria limitação mental faça disso algo ruim” (SOUZA, 2015, p. 51). Apesar de 
ter sido colocada em posição de inferioridade pelas pesquisas sócio-espaciais nas últimas décadas, esse 
recorte visível é um fragmento do espaço que articula relações sociais e aspectos materiais.  

Pretende-se, a partir dessa abordagem, discutir e avaliar o potencial da forma urbana para a geração de 
novos conteúdos não-industriais, reconhecendo ciclos de crescimento e estagnação, bem como suas 
respectivas ações indutoras na modelagem da paisagem. Afinal, simultaneamente, a paisagem é produto e 
sistema. Caracteriza-se como produto na medida em que é sempre resultante de um processo social de 
ocupação e gestão de certa porção do espaço. Tem atributos de sistema uma vez que qualquer ação sobre 
ela gerará outra reação correspondente em pelo menos um de seus componentes, resultando em alteração 
morfológica de natureza parcial ou total (SOUZA, 2015).  

Para a construção das observações, a pesquisa toma como estudo de caso a Cidade Industrial Coronel 
Juventino Dias, no município de Contagem, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. A partir desse contexto específico, o trabalho se propõe a descrever a relação entre formas e 
conteúdos, especialmente na escala intraurbana, reconhecendo tipos formais que contribuíram para a 
modelagem dessa paisagem. A escolha pela cidade de Contagem e em especial seu núcleo industrial 
justifica-se pelas transformações espaciais ocorridas no município nas últimas décadas, derivadas, 
principalmente, das reorientações de ordem econômica. A partir do centro industrial originário, o tecido 
urbano estendeu-se, conurbando-se com a capital mineira e com outros municípios da região.  

Considerado a primeira ação planejada do tipo no Brasil, a Cidade industrial Coronel Juventino Dias, 
atualmente, encontra-se diante do desafio de reorientação produtiva frente ao arrefecimento do setor 
secundário local. Essas alterações produtivas demandam, consequentemente, reflexões que fomentem a 
prospecção de novas formas de reprodução social na cidade e elaboração de políticas públicas adequadas a 
processos de refuncionalização e reestruturação espacial em curso. 
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DO REGISTRO DAS ABÓBORAS AO TECIDO INDUSTRIAL MODIFICADO 

Com quase 604 milhões de habitantes (IBGE, 2010), Contagem é o segundo município mais populoso da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e, historicamente, destaca-se no cenário regional pela atividade 
industrial. Ainda que atualmente a produção da indústria contagense seja inferior à da capital mineira e de 
polos voltados para o setor, como é o caso do município de Betim, foi a partir de Contagem que a atividade 
se fixou em Minas Gerais. Em uma ação que visava o desenvolvimento econômico comandada pelo Estado, 
o município recebeu o primeiro parque industrial da região nos anos 1940, transformando completamente 
a antiga nucleação de paisagem agropastoril e passado colonial. 

Muitas versões sobre a origem da cidade de Contagem compõem a tentativa de construir a historiografia 
local. Apesar das contradições, tem-se como certo que, tal qual as demais cidades mineiras do século XVIII, 
a nucleação originou-se como desdobramento da produção aurífera (SANTOS; ANDRADE, 2009). Nos 
caminhos que levavam às minas de ouro, eram instalados postos de arrecadação e controle do metal 
extraído. O Registro das Abóboras seria um desses pontos de fiscalização implantados pela Coroa na rota 
mineradora setecentista, base inicial para a formação do núcleo urbano de Contagem. Algumas versões 
dão conta de que o precário abastecimento de alimentos levava aos tropeiros semearem vegetais de fácil 
cultivo pelas rotas por onde passavam. Viria, então, de uma vasta plantação de abóboras, o nome do 
Registro onde se fazia a contagem dos bens que circulavam pela região (CONTAGEM, 2010). 

Próximo à aglomeração em torno do Registro – ou Contagem – das Abóboras, também se formou, 
simultaneamente, outra base urbana, organizada a partir de uma igreja dedicada a São Gonçalo e voltada à 
atividade agropastoril. Com o fim da extração de ouro nas Minas, essas nucleações se retraíram, em 
especial à que ficava na proximidade da atividade de controle da Coroa. Esses dois núcleos compõem a 
atual região central da cidade de Contagem e só voltaram a ganhar destaque em função da inauguração da 
nova capital do estado, Belo Horizonte, em 1897 (CONTAGEM, 2010). Foi a partir da ocupação do território 
comandada pela cidade planejada para ser a sede do poder de Minas Gerais que outras nucleações da 
região se reestruturaram e se consolidaram econômica e politicamente.  

No caso de Contagem, a emancipação ocorreu em 1911, mas o grande destaque viria na década de 1940, 
com a instalação da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias. A partir de um plano de desenvolvimento 
para Minas Gerais, idealizado ainda nos anos 1930 pelo então governador Benedito Valladares Ribeiro, foi 
escolhida uma área pertencente ao município de Contagem para a criação da região industrial1. 
Suficientemente distante para não macular o tecido projetado para a capital e, ao mesmo tempo, próxima 
o bastante para facilitar o deslocamento entre Belo Horizonte e as indústrias, Contagem oferecia condições 
adequadas para o novo distrito. Numa área contígua à porção oeste de Belo Horizonte, a Cidade Industrial 
permitia facilmente a extensão da malha viária existente, o que acabou por fazer de Contagem o primeiro 
município da Região Metropolitana de Belo Horizonte conurbado à capital. 

                                                           
1
 Em 1938, uma lei estadual criou o município de Betim e extinguiu o município de Contagem, ficando o antigo território 

contagense incorporado a Betim. Desse modo, entre 1938 e 1948, Contagem perdeu sua autonomia administrativa, 
transformando-se em distrito de Betim. Contagem somente volta a ser município independente após o término desse período, 
quando a Cidade Industrial Coronel Juventino Dias já estava instalada e em funcionamento.  
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Os órgãos estaduais ficaram encarregados do planejamento da área. A Cidade Industrial Coronel Juventino 
Dias teve sua forma projetada a partir de um hexágono radiocêntrico, reproduzido de modo aleatório, sem 
qualquer relação com a demanda industrial existente (Figura 1). Esse traçado foi inspirado no planejamento 
de Camberra, capital federal da Austrália (TEIXEIRA, 2014). Entretanto, o conteúdo do plano australiano era 
completamente distinto da proposta mineira, já que Camberra havia sido concebida pelo arquiteto 
estadunidense Walter Burley Griffin para ser sede do poder a partir dos princípios ingleses da cidade-
jardim. A forma urbana de Contagem surgiu de um típico caso de incorporação de um modelo pré-existente 
em um contexto completamente distinto, evidenciando que não havia intenção funcional ao realizar a sua 
reprodução. Segundo relatos orais, a forma foi definida pelo então Secretário de Agricultura Israel Pinheiro, 
que “[...] não tinha a menor ideia do traçado de uma cidade industrial. Abriu então uma enciclopédia 
qualquer e viu um mapinha da cidade de Camberra, nova capital da Austrália [...]. Mandou copiar aquele 
desenho, sem ter ideia da conformação do sítio disponível [...]” (CONTAGEM, 2010, p. 21). 

 
Figura 1: Plano original da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias (anos 1940) e vista aérea (anos 1970) 

Fonte: CONTAGEM, 2010, p. 21 e 14 

Com a Cidade Industrial, Contagem passou a ter duas áreas de concentração distintas e relativamente 
independentes quanto à dinâmica urbana: a antiga sede de origem colonial e o novo parque destinado às 
grandes empresas. Mais articulado à capital, a Cidade Industrial concentrou rapidamente em torno de si 
ocupações distintas – de bairros planejados a áreas informais2. Tornou-se, portanto, polo de atração e a 
partir do qual o tecido urbano se esgarçou de modo mais intenso que a própria nucleação original. De 
modo natural para todo território concentrador de atividades e atores, foi palco de lutas sociais contra 
situações que induzem à precarização do espaço e também do trabalhador, como a greve dos metalúrgicos 
de Contagem, nacionalmente importante pelo destaque da indústria local à época. Com seu início em 1968, 
as manifestações aconteceram em um contexto de regime militar, onde os direitos trabalhistas e os salários 
estavam sendo reduzidos.   

                                                           
2
 Analisando a partir da escala municipal, percebe-se um mosaico de múltiplas formas urbanas presentes nos limites de Contagem, 

derivadas do processo de industrialização iniciado pela Cidade Coronel Juventino Dias. Vilas, favelas, loteamentos irregulares e 
simples grelhas em xadrez se misturam a projetos elaborados, como é o caso do bairro Cidade Jardim Eldorado, uma das áreas 
programadas a partir das demandas industriais. Projeto do arquiteto modernista Sérgio Bernardes, o bairro foi planejado nos anos 
1950 observando alguns dos princípios preconizados por Hebenezer Howard no movimento garden-cities.  
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Parte do plano original logo foi transformada pelas áreas ocupadas informalmente, quase simultaneamente 
à implantação das primeiras indústrias. Já na segunda metade dos anos 1940, os primeiros 
empreendimentos, como a Companhia Cimento Portland Itaú e a Magnesita, levaram à ocupações 
informais, já que a habitação popular havia sido negligenciada pelo poder público. Em torno dessas 
empresas e ocupando terrenos inicialmente destinados às indústrias ou mesmo ao arruamento, instalaram-
se as primeiras vilas e favelas da cidade, algumas delas com histórico trágico. A Vila Barraginha é um 
exemplo de ocupação do solo irregular em um antigo depósito de lixo e com alto risco geológico. A 
localidade foi adensada principalmente por famílias de baixa renda que precisavam residir nas 
proximidades das fábricas. Graças ao terreno instável e argiloso, passível de deslizamento quando em 
muito contato com a chuva, cerca de 150 moradias foram soterradas em 1992, em um dos episódios mais 
trágicos envolvendo a ocupação informal urbana do país.  

UMA CIDADE INDUSTRIAL EM PROCESSO DE TRANSIÇÃO 

A cidade está em um processo de constante mutação, e com frequência alguns espaços se tornam 
obsoletos durante essas transformações. No caso das áreas industriais, o século XX viu surgir, com o 
movimento de flexibilização da acumulação capitalista descrito por Harvey (2008), uma série de antigas 
áreas destinadas à atividade fabril em estado de degradação. Conhecidos no planejamento urbano como 
brownfields, esses “campos marrons” transformaram-se em passivos ambientais, na maioria das vezes, por 
se caracterizarem pela presença de “[...] propriedade abandonada ou subutilizada cuja reutilização é 
dificultada pela presença real ou potencial de substâncias perigosas poluentes ou contaminantes” 
(MARKER, 2013, p.17). Ainda que livres de contaminantes, as áreas ociosas passaram a ser encaradas como 
problemas para o espaço urbano, sendo alvo de projetos específicos para sua reconversão em pontos 
estratégicos para a atração de novos atores, em geral, vinculados à atividades de lazer e comerciais. 

Vários são os exemplos de paisagens industriais ao longo do globo que passaram por processos de 
transição, sendo as antigas áreas destinadas a novos usos. Em Nova York, o caso da Greene Street Project 
exemplifica a distinção de usos de um mesmo local em diversos períodos.  Segundo Ling (2017b), em 1830, 
a quadra localizada ao redor da Greene Street tinha predominância de residências unifamiliares grandes, 
com moradores ricos. No entanto, com o tempo, as casas foram vendidas e compartimentadas, diminuindo 
seu afastamento e se transformando em sobrados. Quarenta anos depois a região era conhecida pela 
prostituição, uso muito distinto da implantação inicial. Porém, com a revolução industrial, a região foi 
considerada como potencial para um centro de produção têxtil, abrindo espaço para que as fábricas 
assumissem a quadra. Com isso, os edifícios existentes foram verticalizados e adaptados para as indústrias 
(LING, 2017b). O caráter industrial esteve forte até que uma fábrica foi vítima de um grave incêndio. A 
partir disso, juntamente com a Grande Depressão nos Estados Unidos, a desconcentração industrial 
aconteceu progressivamente, e os espaços se tornaram obsoletos. Após muito tempo de abandono, alguns 
artistas ocuparam inicialmente de forma irregular as estruturas das antigas fábricas e, por volta de 1990, 
marcas de luxo se identificaram com a região e implantaram suas lojas que estão em vigor até então.  

No Brasil também existem frequentes casos de reconversão de espaços industriais. Ainda segundo Ling 
(2017b), o IV Distrito de Porto Alegre, por exemplo, possuía vocação industrial e já foi reconhecido como 
referência nacional na área. No entanto, com a recessão nacional e a grande enchente de Porto Alegre, em 
1941, a vocação industrial entrou em declínio. 
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Em ambos os casos de reconversão exemplificados acima, em Porto Alegre e Nova York, o uso industrial 
entrou em declínio após algum evento inesperado: incêndio e enchentes, respectivamente. O setor 
industrial estava em ascensão nas duas circunstâncias, porém com os desastres ocorridos, os espaços se 
tornaram menos atraentes para as fábricas. Com o passar do tempo, tornou-se inviável manter o uso 
industrial nas áreas. No caso de Porto Alegre, o processo de reconversão está acontecendo de forma 
planejada, considerando o entorno das fábricas e focando na qualidade urbana. Já em Nova York, a 
reconversão se deu inicialmente de maneira informal com a ocupação dos artistas no espaço das fábricas. 
Todavia, posteriormente um novo uso ainda foi estabelecido, e desta vez formalmente: as lojas de luxo da 
Greene Street. 

O processo de reconversão de Contagem não teve seu início com algum desastre como nos exemplos 
citados, mas vem acontecendo de forma lenta e progressiva, com as mudanças ocorrendo principalmente 
na escala do lote, como será apresentado a seguir. Considerada a primeira cidade industrial planejada no 
Brasil o distrito teve, em seu início, alguns obstáculos para a atração das fábricas, boa parte pela ausência 
inicial de infraestrutura necessária, como energia elétrica e acesso viário capaz de atender à demanda das 
empresas. Somente com a criação da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e de um sistema 
viário completo, a atividade industrial começou a se intensificar, no início dos anos 1950.  

Com o crescimento proveniente da implantação da infraestrutura necessária à produção, o distrito chegou 
a atingir sua capacidade máxima em 1966, com mais de 100 empreendimentos dedicados a atividades 
tradicionais e pesadas, como metalurgia e beneficiamento de minerais não metálicos. Já no final dessa 
década, foi necessário a ampliação da área industrial do município, a partir da criação de um segundo 
distrito fabril, o Cinco (Centro Industrial de Contagem), a cerca de sete quilômetros da Cidade Coronel 
Juventino Dias. O caráter industrial consolidado no período influenciou a malha urbana da cidade ao redor, 
principalmente porque os trabalhadores buscavam residir nas proximidades das fábricas. Mais tarde, a 
proposta de setorização da atividade fabril e a tendência de fortalecer a vocação industrial local deu origem 
a outros distritos, como o Cincão e o Cinquinho, estrategicamente distribuídos pelo município (CONTAGEM, 
2010).  

No entanto, a proximidade das fábricas que emitem poluentes com a população residente ao redor 
começou a trazer problemas de saúde e ambientais que impossibilitaram a continuidade de alguns 
empreendimentos na Cidade Industrial de Contagem. Diante disso, a Companhia Cimento Portland Itaú, 
uma das principais indústrias implantadas em Contagem, foi desativada em 1988, sendo demolida dez anos 
depois para a construção de um shopping center associado a um complexo de grandes lojas âncoras, o Itaú 
Power Center (FOLHA DE CONTAGEM, 2017).  As chaminés da antiga fábrica foram preservadas para a 
construção do centro de compras, a fim de manter a memória da indústria desativada. Pode-se dizer que 
esse empreendimento foi o mais emblemático do processo de reconversão que vem acontecendo na 
Cidade Industrial, pois marcou o início do período de intensificação da reconversão da paisagem industrial 
no distrito. Sua influência catalisou a introdução de novas atividades com usos diversos em seu entorno, 
num fenômeno sem precedentes de inserção de usos distintos.  

Embora tenha sido programada para a atividade industrial, a Cidade Industrial Coronel Juventino Dias 
sempre abrigou outros usos. Já na década de 1970, o levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de 
Contagem indicava a presença de áreas institucionais, serviços e algumas ocupações residenciais, apesar da 
prevalência da atividade industrial. Uma comparação entre o registro daquele período e a atual dinâmica 
local permite notar a ampliação da substituição da atividade fabril por outras demandas. A Figura 2 mostra 
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os usos observados no parcelamento de 1971, sendo destacadas as quadras que possuem algum elemento 
com uso atual distinto do registrado àquela época.  

 
Figura 2: Usos na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, 1970 e 2018 

Fonte: Elaborado a partir de Google Earth, 2018; CONTAGEM, 1971 

A atual ocupação da área revela as transformações ocorridas. Após análise da reconversão dos usos, nota-
se que a cidade industrial tem atraído o comércio de grandes empresas, como outlets de marcas 
multinacionais, como Adidas, Nike e Puma. Isso se evidencia também por meio dos complexos comerciais 
que agora estão presentes no distrito, além de outras empresas ligadas ao comércio de veículos, móveis, 
escolas e estabelecimentos de saúde que estão se movendo para a região industrial. Os usos variados estão 
distribuídos na Cidade Industrial, porém percebe-se maior concentração ao longo da Avenida Babita 
Camargos, principalmente nas proximidades do Itaú Power Center. Um lado da avenida quase não possui 
mais a função original de seu parcelamento, contando agora com um importante centro de saúde, diversos 
bancos, concessionárias, empresa de comunicação e instituições de ensino superior (Figura 3). 

 
Figura 3: Novos usos na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, Avenida Babita Camargos 

Fonte: Autoria própria, 2018 

Também é nas proximidades dessa área que se instalou recentemente um dos maiores empreendimentos 
imobiliários do município. Com a previsão de quatro condomínios voltados para camadas sociais distintas – 
dois deles em fase de entrega dos imóveis –, o Projeto Oásis ocupa o terreno da siderúrgica Laminação de 
Ferro S.A. (Lafersa), desativada há quase 20 anos (Figura 4). As torres residenciais contrastam, pela 
altimetria, na paisagem da cidade. Tomando como modelo condomínios do tipo resort, o Projeto oferece 
extensa área verde aos residentes, lagos artificiais, piscinas e espaços recreativos. Como contrapartida pelo 
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conjunto de apartamentos, a empresa responsável manteve as ruínas da antiga siderúrgica, sendo 
encarregada de construir o Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem e um parque em 
suas imediações para recuperar nascentes poluídas pela atividade de beneficiamento metálico (Figura 5).  

 
Figura 4: Condomínio habitacional Projeto Oásis, Cidade Industrial Coronel Juventino Dias 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 
Figura 5: Obras do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem e parque público 

Fonte: Autoria própria, 2018 

CONVERTENDO USOS, ADAPTANDO FORMAS 

Após apresentar o quadro de transformações em curso na paisagem da cidade de origem industrial de 
Contagem, cabe debruçar-se sobre esse processo e procurar identificar quais estratégias de reconversão 
tem sido adotadas para o local. Como formas industriais obsoletas ou subutilizadas tem recebido novos 
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conteúdos? Em que medida esses brownfields tem sido capazes de absorver usos não-industriais, 
garantindo qualidade de vida urbana e permitindo a construção de espaços efetivamente públicos e 
dotados de valor social?  

A característica que chama a atenção no caso de Contagem, como já apresentado brevemente aqui, é que 
as transformações tem ocorrido de modo predominante a partir dos espaços intramuros. Ou seja, é na 
escala do lote que os processos ocorrem ou, pelo menos, iniciam-se. Não houve, por parte do Poder 
Público, um projeto de reestruturação local com esse objetivo. O que pode ser notado na Cidade Industrial 
Juventino Dias são empreendedores privados que buscam ocupar áreas ociosas, antigos galpões, fábricas 
desativadas ou mesmo lotes vazios, num dos trechos de melhor infraestrutura instalada do município. O 
fato de esse fenômeno não ser orientado pelo Estado deixa nas mãos da iniciativa privada a maior parte da 
tomada de decisões. Limitando-se a solucionar a reconversão desses espaços no interior dos terrenos, os 
empreendimentos que chegam à área acabam por ter baixo impacto na transformação dos espaços 
públicos. A exceção ocorre quando há alguma determinação da Prefeitura, como contrapartidas 
urbanísticas, tal qual ocorreu no caso do Projeto Oásis.  

Entretanto, se o poder de transformação dos espaços de uso comum desses empreendimentos é baixo, o 
mesmo não pode se dizer quanto à capacidade que eles têm de alteração da dinâmica urbana da região. 
Isso ocorre porque as atividades comerciais e de prestação de serviços exigem grande fluxo de pessoas e 
veículos, que, por sua vez, necessitam de áreas públicas muito distintas daquelas que são capazes de 
atender às demandas de um distrito exclusivamente industrial. Assim, a forma urbana derivada de um 
parcelamento voltado para a ocupação e o uso industrial, não tem conseguido absorver de modo adequado 
os novos e diversos usos, mesmo tendo sido essa forma original aleatoriamente disposta no território, 
como ocorreu em Contagem.  

O que se pode perceber nesse caso é, portanto, uma tentativa de solucionar as demandas no limite 
intramuros, enquanto os espaços livres de uso público são precariamente adaptados, ou nem mesmo isso.  
As intervenções realizadas nas áreas comuns ignoram a escala do pedestre, ou seja, as necessidades 
cotidianas dos usuários. Em geral, são propostas que buscam equacionar o tráfego, naturalmente pesado 
na área, já que a Cidade Industrial transformou-se em ponto de articulação entre a capital e o vetor com 
destino a São Paulo. Exemplos disso são as constantes obras viárias realizadas nos principais nós da região. 
A construção de uma trincheira no cruzamento das avenidas Babita Camargos e General David Sarnoff, em 
2015, foi uma das últimas reformas dentro desse propósito. Com a alteração dos níveis das vias, o lugar 
originalmente projetado para ser uma praça, e que ao longo dos anos já havia se convertido em um 
intrincado cruzamento, transformou-se de vez em um grande fosso por onde mal podem circular aqueles 
que pretendem acessar um ou outro estabelecimento privado (Figura 6). 
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Figura 6: Espaços públicos na Cidade Coronel Juventino Dias 

Fonte: Autoria própria, 2018 

As paisagens derivadas desse quadro se distanciam muito do que é apontado como um espaço dotado de 
valor social e condições de apropriação. Analisando o espaço urbano sob a perspectiva de sua função social 
e como local de encontro, a vida entre edifícios é fortemente impactada pelas condições que a cidade 
oferece à escala humana. Por meio de edifícios auto suficientes e isolados que desconsideram a vizinhança, 
o uso coletivo tem acontecido cada vez mais no interior dos lotes.  Jan Gehl (2015) chama a atenção para 
esse descompasso entre escalas e ressalta a importância de uma cidade viva, segura, sustentável e 
saudável. O arquiteto defende que o estímulo para a vitalidade urbana demanda alta prioridade do espaço 
público, de forma que o não cumprimento dessa necessidade produz uma cidade sem qualidade e vazia de 
pessoas.  

Tal característica poderia ser alcançada trabalhando a forma urbana na escala humana, com vias pedonais, 
"[...] densa estrutura urbana, curtas distâncias a pé, belos percursos e espaços, intensa mistura de usos, 
térreos bem ativos, arquitetura diferenciada e detalhes cuidadosamente pensados” (GEHL, 2015, p.12-1-3). 
Lamentavelmente, esse não é o padrão mundial existente, completamente influenciado pelos automóveis e 
a produção modernista. O planejamento urbano modernista tem uma tendência de desconsiderar a escala 
humana, assim como aconteceu em Brasília, por exemplo, que foi pensada por meio de vistas superiores e 
externas. Desse modo, Gehl se preocupa com esse princípio de planejamento, que se espalhou com o 
movimento moderno, de utilizar somente as escalas maiores: "a síndrome de Brasília", como define o autor 
(GEHL, 2015, p.197). Gehl ainda defende que a vida urbana depende de convites que criam condições de 
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acomodar pessoas no espaço urbano.  Sendo assim, os espaços livres de uso público têm papel crucial no 
planejamento das cidades, objetivando garantir qualidade e segurança. Seguindo este raciocínio, mais 
bancos garantem mais pessoas sentadas, melhores condições cicloviárias acarretam em mais ciclistas, mais 
eixos pedonais permitem mais pedestres.  

Ora, toda essa discussão põe em destaque a importância do espaço livre de uso público no planejamento e 
projeto da cidade. O espaço livre, ou seja, aquele que é isento de edificação, não deveria ser considerado o 
resíduo do plano urbanístico ou do projeto do espaço construído. Afinal, é a partir do valor social que lhes é 
dado e também da capacidade de se deixarem apropriar que lhes é atribuída que esses espaços podem se 
converter em território para a construção de uma esfera pública, como aponta Macedo et al. (2012). Para o 
autor, o espaço livre urbano deve ter equivalência com a esfera pública habermasiana. Isso significa que ele 
deve ser dotado de hierarquia e valor social que permitam sua apropriação e sua transformação em lugares 
de encontros e trocas.  

O espaço livre por si só e implementado de maneira burocrática não é capaz de se constituir como palco 
das relações sociais. O desenho urbano é o “[...] processo pelo qual a sociedade dá forma ao espaço que 
habita, atribuindo ao ambiente construído significados e valores” (MACEDO et al., 2012, p. 142). Isso 
implica que esses significados e valores são capazes de orientar ações, conforme os mesmos significados e 
valores que produziram a forma urbana. A forma é, desse modo, produto e condição para os processos 
sociais. Assim, a noção de esfera pública nos espaços livres é essencial. Afinal, eles não possuem apenas a 
função de embelezar a cidade, produzir lazer, segurança, melhorias no microclima ou qualquer outra 
atividade técnica. Eles são fundamentais para a constituição de relações que tornam possível o surgimento 
de um corpo comum. 

Além disso, os espaços livres não são áreas residuais, mas sim elementos com potencial de reverter, 
requalificar e orientar a ocupação de territórios, desde que entendidos de forma sistêmica (TARDIN, 2008). 
Por meio de seus atributos que conferem segurança, qualidade de vida e condições ambientais favoráveis, 
os espaços livres de uso público são importantes instrumentos para a manutenção da vida urbana. 
Compreender os espaços livres como um sistema e não como uma justaposição de partes residuais, como 
destaca Tardin (2008), implica considerar seus valores, os fluxos entre eles e a real capacidade de 
orientação das diretrizes de uma ação no espaço. Isso vai além de conduzi-los como um conjunto de áreas 
tratadas com simples ajardinamento ou disposição de um grupo ou outro de determinados padrões de 
mobiliário após a conclusão dos estudos e até mesmo da própria obra3.  

Entender a importância da qualidade do espaço público urbano vai além de querer uma 
cidade mais bonita. As calçadas, as ciclovias, os parques e as praças são elementos 
estruturantes das cidades e interferem na saúde dos cidadãos. Calçadas mais largas, 
arborizadas e agradáveis ao caminhar influenciam nos níveis de caminhabilidade e 
consequentemente no bem estar físico e mental da população (SCHURHAUS, 2017). 

 

                                                           
3
 Raquel Tardin (2008) chega a sugerir a possibilidade de os espaços livres de uso público servirem como principal elemento 

articulador do planejamento urbano. A partir de metodologia inspirada pela Ecologia da Paisagem, a autora propõe um conjunto de 
procedimentos que prometem retirar os espaços livres da categoria de áreas residuais e torna-los eixos estruturantes e definidores 
das demais ações de planejamento.  
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ENTRE O PLANO IDEALIZADO E A PAISAGEM PRODUZIDA 

Mas, se as paisagens derivadas da refuncionalização de antigas áreas industriais em Contagem nem de 
longe lembram os espaços livres de uso público apontados como aqueles capazes de produzir o 
envolvimento da população e a construção de uma coletividade, elas tampouco se aproximam do 
planejamento orquestrado pelo Estado para a região nos anos recentes. Em Contagem, a velha paisagem 
industrial convertida em grandes áreas coletivas e privadas revela um espaço público que não apresenta 
condições adequadas de uso e apropriação. Em certa medida, essa mesma paisagem também vai contra às 
propostas de uma das principais ações de planejamento das últimas décadas: o Projeto de Revitalização e 
Modernização de Distritos Industriais, lançado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), em 2015. 

Com o objetivo de fomentar a atividade industrial no estado, o Programa selecionou a Cidade Industrial de 
Contagem como uma das áreas prioritárias, elaborando plano de ação específico para a região, ainda em 
2016. O Projeto, de cunho desenvolvimentista, é uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e a Codemig, 
o órgão estatal responsável pela gestão da área da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias4. Para o distrito 
industrial de Contagem, o plano prevê ações em sete eixos temáticos: governança; infraestrutura e 
logística; mercado e imagem; competitividade industrial; capacitação e recursos humanos; ciência e 
tecnologia e, por fim, aspectos econômicos e financeiros.  

O plano trabalha com as transformações que estão acontecendo no distrito, afirmando que a Cidade 
Industrial possui “[...] algumas situações irregulares e de abandono, bem como uma expressiva alteração na 
composição do uso do solo [...]” (MINAS GERAIS, 2016, p.5). 

No plano do tecido urbano, a Cidade Industrial encontra-se em uma área muito adensada 
e conurbada com Belo Horizonte. Os usos do território no Distrito, e seu entorno, para fins 
múltiplos, como o residencial, de comércio e serviços e industrial são bem pronunciados. 
Assim, qualquer plano de ação deve considerar essa heterogeneidade (tanto no interior 
do Distrito Industrial quando no seu entorno adjacente), e levar seriamente em 
consideração os impactos que podem se desdobrar quanto aos usos residenciais (MINAS 
GERAIS, 2016, p.7). 

É fato, portanto, que os órgãos responsáveis pelo processo de revitalização do distrito industrial estão 
cientes do cenário urbanístico delicado que os novos usos estabelecem. Entretanto, eles trabalham essa 
condição a partir de um diagnóstico que prevê quase que exclusivamente o desenvolvimento local como 
solução para os problemas enfrentados pela área. O espaço urbano, como era de se esperar em um plano 
de ação orientado por interesses de setores empresariais, não aparece como lugar da reprodução social, 
mas como terreno da produção e, nesse caso, essencialmente industrial. A visão do empresário em relação 
ao distrito foi ponto relevante para a elaboração de propostas voltadas para a infraestrutura da Cidade 
Industrial.  

                                                           
4
 A gestão atual da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias ainda é de responsabilidade do Poder Público estadual, embora a área 

esteja em processo de municipalização (PREFEITURA DE CONTAGEM, 2017).  
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O documento encara, por exemplo, a condição existente de diversos lotes destinados inicialmente para o 
uso industrial estarem ocupados por residências concebidas de modo irregular sob a perspectiva de uma 
disputa pelo solo urbanizado, apontando a ocupação residencial como elemento prejudicial, que compete 
com o espaço destinado para a indústria. Assim como em outros aspectos, os gestores indicam soluções 
tradicionais e questionáveis do ponto de vista urbanístico, como a relevância de um programa de 
“desfavelização” de “guetos” em “[...] comunidades invasoras dominadas por marginais [...]” (MINAS 
GERAIS, 2016, p. 28) como meio de amenizar a criminalidade existente.  

Tais propostas são questionáveis uma vez que a literatura tem mostrado que a solução para a segurança do 
espaço urbano não está na eliminação das diferenças ou na ampliação do policiamento necessariamente, 
mas na vitalidade das áreas públicas, alcançadas por estratégias muito diferentes daquelas orientadas pelo 
plano. Não custa retomar o trabalho clássico de Jane Jacobs (2011), para quem a segurança urbana é 
função das ruas e suas calçadas, e não de vias pouco movimentadas e fachadas cegas vigiadas a todo 
momento por sistemas de defesa. Jacobs (2011) argumenta que é por meio de uso frequente e constante 
de indivíduos nos “espaços entre edifícios”, ou seja, os espaços livres não planejados pelo Poder Público no 
caso em questão, que uma vigilância espontânea se concretiza, facilitando um planejamento urbano 
saudável através de áreas públicas.  

O requisito básico da vigilância é um número substancial de estabelecimentos e outros 
locais públicos dispostos ao longo das calçadas do distrito; deve haver entre eles 
sobretudo estabelecimentos e espaços públicos que sejam utilizados de noite. Lojas, bares 
e restaurantes, os exemplos principais, atuam de forma bem variada e complexa para 
aumentar a segurança nas calçadas (JACOBS, 2011, p.37). 

Os espaços coletivos têm grande potencial para minimizar a criminalidade em ambas as situações, por meio 
do caráter dinâmico e também de uma vigilância coletiva que as praças e calçadas podem ter. No entanto, 
é comum encontrar exemplos de praças e parques que se tornaram vazios urbanos vulneráveis à ação de 
criminosos em diversas cidades no mundo. Por isso é necessário que eles estejam saudáveis por meio de 
uma relação sócio-espacial intensa que se dá pela heterogeneidade de usos e rotatividade populacional. Do 
contrário, eles podem ajudar a agravar ainda mais a problemática da criminalidade.  

A primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública – a paz nas calçadas e nas ruas 
– não é mantida basicamente pela polícia, sem com isso negar sua necessidade. É mantida 
fundamentalmente pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de 
comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele aplicados. Em 
certas áreas urbanas – conjuntos habitacionais mais antigos e ruas com grande 
rotatividade populacional são exemplos sempre famosos –, a manutenção da lei e da 
ordem pública fica quase inteiramente a cargo da polícia e de guardas particulares. Esses 
locais são selvagens. Força policial alguma consegue manter a civilidade onde o 
cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido (JACOBS, 2011, 
p.32).                                

A criminalidade e a insegurança apresentados em exaustão pelo plano como um dos grandes problemas do 
local também dificilmente se elimina com a monofuncionalização do espaço. Afinal, todos os aspectos 
apresentados anteriormente que garantem a vitalidade urbana somente são possíveis em áreas cujas 
atividades desenvolvidas garantem fluxo de pessoas em horários e dias diversos. Ainda de acordo com Jane 
Jacobs (2011, p.106), o espaço público vital “(...) tem quase sempre um movimento contínuo pelas mesmas 
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razões que uma calçada viva tem uso contínuo: pela diversidade física funcional de usos adjacentes e pela 
consequente diversidade de usuários e seus horários”. Nesse raciocínio, a monofuncionalidade tem 
potencial para ser problemática em qualquer cenário, pois limita um horário para os frequentadores dos 
espaços públicos5.   

É fato que, geralmente por questões ambientais, os planos de zoneamento distanciam o uso residencial do 
industrial. Em seu texto Pelo direito de morar ao lado de uma fábrica, o arquiteto Anthony Ling (2017a) 
questiona esse afastamento entre a classe trabalhadora e a indústria, apresentando, dentre outros 
argumentos, que a indústria contemporânea necessita ter um controle da poluição que emite ao meio. 

É evidente que a realidade das fábricas poluentes de fato ocorreu. No início da revolução 
industrial não havia ainda tecnologias avançadas de mitigação da poluição, gerando 
severas consequências no ambiente externo. No entanto, qualquer indústria 
contemporânea deve passar por rigorosas legislações ambientais para evitar tais 
externalidades com o meio. A vasta maioria das atividades industriais no Brasil de hoje 
ocorre confinada a galpões que não emitem poluição às áreas adjacentes, e nem mesmo 
ruídos significativos – muito menos à noite, quando a produção normalmente cessa e 
quando o silêncio é mais importante (LING, 2017a). 

Ademais, com o objetivo de atrair novas indústrias para os espaços obsoletos, medidas relacionadas com o 
mercado e a imagem do distrito trabalham com alternativas que buscam o reconhecimento da identidade 
visual do local. Ou seja, por meio de um cuidado paisagístico, elaboração de uma marca e divulgação mais 
intensa, o plano almeja um distrito reconhecido como efetivamente industrial. Entre as diretrizes que 
apontam para esse reconhecimento estão ainda a necessidade de expansão de estacionamentos, 
especialmente para caminhões, além de desobstrução de vias secundárias que foram ocupadas 
informalmente pelo uso residencial ao longo dos anos, a fim de facilitar o tráfego viário.  Diretrizes mais 
específicas também reafirmam esse caráter, como é o caso da preocupação de seus idealizadores em 
tornar o distrito apto para receber maior número de trabalhadores do setor. Dentre as propostas estão um 
estudo da viabilidade da construção de uma creche e de um restaurante popular para atender a 
funcionários das fábricas locais. Ainda que positivas e necessárias, tais medidas são focadas somente nos 
sujeitos envolvidos na atividade industrial, não abrangendo a nova realidade funcional que a Cidade 
Industrial apresenta (MINAS GERAIS, 2016). 

Como é possível notar, trata-se de uma proposta que, apesar de se articular em eixos temáticos diversos, 
restringe-se à questão econômica e produtiva do território. Mesmo o tratamento urbanístico é colocado a 
partir desse viés, buscando reconstruir a imagem de uma cidade efetivamente industrial. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que o Estado atua a partir de interesses privados, como ocorre historicamente na região. 
Refletindo sobre as relações entre a reestruturação econômica recente e atuação do Estado, Soares (2011) 
analisa a produção do espaço da Cidade Industrial de Contagem e identifica esse processo como um 
instrumento estratégico que legitima e amplia o poder estatal.  Historicamente, as decisões tomadas sobre 
a região privilegiaram as elites econômicas articuladas ao Poder Público, como ocorreu na própria 

                                                           
5
 Além da literatura, exemplos práticos na própria Região Metropolitana de Belo Horizonte indicam o risco por essa opção. A 

monofuncionalidade que um distrito exclusivamente industrial tende a possuir proporciona um padrão de insegurança em outros 
casos também, como ocorreu no Distrito Industrial Vale do Jatobá, em Belo Horizonte, onde buscaram solucionar o problema com 
maior fiscalização por meio da implantação de câmeras (GALDINO, 2016).  
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implantação do distrito, capaz de ampliar a inserção de Minas Gerais no setor produtivo e a arrecadação de 
tributos.   

O autor avalia que após mais de três décadas de governos pouco democráticos, no início dos anos 2000, a 
gestão municipal passou por mudanças significativas, promovendo instrumentos progressistas de política 
urbana, como a primeira Conferência Municipal de Política Urbana e o orçamento participativo. Em 
contrapartida, ao mesmo tempo que novas camadas foram incorporadas à pauta, a gestão local 
acompanhou a lógica mundial de transformação das cidades em atores políticos e competitivos. O 
planejamento, que se aproxima do mercado e procura inserir a cidade de Contagem no jogo de disputas 
pelas melhores fatias do capital, passou a conviver com práticas mais abertas às vozes da população 
(SOARES, 2011). O plano de revitalização da Cidade Industrial é uma parte dessa história recente, que 
reverbera privilégios do passado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Projetada como parque fabril para atender à capital de Minas, a Cidade Industrial Coronel Juventino Dias 
contribuiu para a consolidação do município de Contagem e também para o desenvolvimento da economia 
mineira na segunda metade do século XX. Contudo, a exaustão das atividades e o surgimento de novas 
áreas com condições econômicas mais favoráveis fizeram com que as antigas formas urbanas começassem 
a receber novos conteúdos não-industriais. Esse fenômeno desencadeado pela desativação de grandes 
unidades fabris a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 90, ganhou fôlego nas primeiras décadas do 
século XX. Foi nesse período que terrenos subutilizados ou vazios e ruínas de velhas industriais passaram a 
receber atividades comerciais e de serviços. Em 2003, a instalação do Itaú Power Center na área ocupada 
desde os anos 1940 pela Companhia Cimento Portland Itaú foi um marco para a reconfiguração da 
paisagem local, como apresentado aqui. Sua representatividade se dá não só por ser uma imagem 
emblemática desse período de reestruturação econômica, mas também por desencadear novas 
reconversões nos anos seguintes. 

Esse processo de refuncionalização em curso na Cidade Industrial Coronel Juventino Dias tem sido marcado 
por empreendimentos de grande porte, normalmente espaços coletivos privados. Concessionárias de 
veículos, empresas de comunicação, centros de compras, instituições de ensino, torres residenciais e 
outros novos conteúdos assumem as formas urbanas deixadas pelo parcelamento de origem industrial, em 
uma das áreas mais valorizadas da cidade. Com isso, a paisagem da cidade se altera, mas a partir da escala 
do lote. Ou seja, o que se pode notar, nesse caso, é que não é a cidade que, de fato, reorganiza sua forma a 
partir de uma outra dinâmica. São empreendimentos privados que, ao se apropriarem de velhas formas, 
inserem novos conteúdos na paisagem local. Esses conteúdos estão limitados ao perímetro dos terrenos 
particulares; constituem paisagens selecionadas e que se restringem aos domínios intramuros, ainda que 
possam ser observadas por quem está no espaço público. 

A grande questão apresentada por essa lógica de produção espacial é que, não sendo fruto de um 
planejamento ou projeto orientado em favor do espaço público, a refuncionalização em curso acaba por 
agravar ainda mais alguns problemas urbanísticos existentes na área. Se para um distrito industrial a 
ausência de áreas livres dotadas de valor social já poderia ser um aspecto encarado como problemático, 
uma porção do território que passa a se estruturar como centro comercial e de serviços padece de modo 
mais intenso com a tentativa de ignorar a função coletiva da vida que acontece fora dos edifícios. O 
processo de refuncionalização da Cidade Industrial Coronel Juventino Dias não parte de um programa 
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organizado pelo Poder Público, ficando nas mãos dos empreendedores privados a utilização dos lotes 
disponíveis, onde são resolvidas intramuros as demandas dos usuários. Essa tendência pode ser percebida 
mesmo em empreendimentos de caráter público, como o parque verde e o Centro de Memória do 
Trabalhador da Indústria de Contagem, ambos em construção.  

Afirmar que a refuncionalização em tela não tem sido organizada pelo Estado para atender à produção de 
um espaço público adequado não significa, entretanto, dizer que esse mesmo Estado esteja ausente das 
decisões tomadas. Ele sempre foi ator fundamental no caso de Contagem, desde sua implantação até os 
dias atuais. O plano de ação que busca “revitalizar” e “modernizar” o distrito industrial Coronel Juventino 
Dias oferece parte da perspectiva do Poder Público para a área. Com foco voltado para a reafirmação do 
uso industrial, as diretrizes definidas pelo plano privilegiam usos e atores, negligenciando o papel dos novos 
conteúdos existentes. Ainda que reconheça a presença de todos esses usos e a capacidade – de uma 
parcela deles – na atração dos investimentos desejados, as ações que buscam remodelar o espaço se 
voltam para a promoção de aspectos quase exclusivamente econômicos e produtivos. Mesmo quando 
define a necessidade de um tratamento paisagístico das áreas comuns, o faz a partir da necessidade de 
criar uma imagem favorável para o distrito, “[...] que permita à sociedade reconhece-lo como um distrito 
industrial, seja através de divulgações, elaboração de uma marca ou outros aspectos que permita criar e 
consolidar uma identidade visual [...]” (MINAS GERAIS, 2016, p. 37).  

Ainda sob a responsabilidade do Estado, notam-se principalmente intervenções estruturantes em eixos 
viários, que, ao fim, contribuem mais para o dilaceramento dos espaços livres que poderiam servir à escala 
humana, do que sua readequação para os novos usos inseridos pelos empreendimentos privados. A partir 
de uma lógica dominantemente rodoviarista, os espaços livres não se constituem em um sistema, mas num 
amontado de partes desconexas e sem valor social. Não há, portanto, diálogo adequado entre a realidade 
existente, o processo conduzido pelos empreendedores privados a partir de seus lotes e as propostas mais 
estruturantes do Estado. Parece haver uma tendência em ignorar que esses espaços coletivos são, de fato, 
áreas de transição fundamentais às atividades que ocorrem nas outras escalas da cidade. Assim, os atuais 
espaços coletivos do distrito industrial não contribuem com a organização dos novos conteúdos existentes, 
de modo que consistem em praças transformadas em trevos – alguns deles desdobrados em trincheiras –, 
grandes manchas impermeabilizadas e sem sombreamento, extensos muros cegos, calçadas em situação 
precária para o pedestre, entre outros elementos que impedem a construção efetiva de uma ambiência 
urbana saudável. Não há, pois, correspondência entre os conteúdos que ocorrem no interior das quadras e 
as formas que estão fora delas.  
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 
DE ECOVILAS: O CASO BEDZED 

SUSTAINABILITY INDICATORS IN POST-OCCUPATION EVALUATION OF ECOVILAS: THE BEDZED CASE 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN LA EVALUACIÓN POST-OCUPACIÓN DE ECOVILAS: EL CASO 
BEDZED 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
RESUMO: 

Este artigo avalia indicadores de sustentabilidade na pós-ocupação do Beddington Zero Energy Development – 
BedZED, a ecovila mais renomada do Reino Unido. A proposta concretizada em 2002, pelo escritório de arquitetura 
Bill Dunster Architects, é vencedora de diversos prêmios interacionais, o mais relevante é o Prêmio RIBA Stirling, 
vencedor na categoria de Sustentabilidade, em 2003. A avaliação monitorou métodos de construção sustentáveis e 
seus desempenhos pós-ocupação, expondo possíveis falhas de adaptação. Com base na metodologia da avaliação pós-
ocupação, verificou redução de gastos excessivos durante e a após a construção, com diminuição considerável de CO2 
produzido, a partir de índices numéricos comparativos com outras vilas convencionais, relatos de moradores e visitas 
ao local. O trabalho concluiu que o experimento BedZED funcionou bem em alguns aspectos, mas nem todas as 
iniciativas foram bem-sucedidas. No todo, a proposta da ecovila apresenta diferenças significativas nos índices de 
emissão de carbono em relação ao restante do Reino Unido. Concluindo assim, que além dos contratempos, a 
proposta é um sucesso e exemplo a ser aperfeiçoado para próximas gerações. 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação pós-ocupação; ecovila; moradia social; sustentabilidade. 

ABSTRACT: 
This article evaluates sustainability indicators in the post-occupation of Beddington Zero Energy Development - 
BedZED, the most renowned ecovillage in the United Kingdom. The Bill Dunster Architects architectural firm won a 
number of interactive awards in 2002, the most important being the RIBA Stirling Award, winner in the Sustainability 
category in 2003. The evaluation monitored sustainable construction methods and their post-performance -
occupation, exposing possible failures of adaptation. Based on the methodology of the post-occupation evaluation, 
there was a reduction of excessive expenditures during and after construction, with a considerable decrease of CO2 

produced, from numerical indices comparing with other conventional villages, reports of residents and site visits. The 
paper concluded that the BedZED experiment worked well in some respects, but not all of the initiatives were 
successful. Overall, the ecovillage proposal shows significant differences in carbon emission indices compared to the 
rest of the UK. Concluding thus, that besides the setbacks, the proposal is a success and example to be perfected for 
next generations. 
KEYWORDS: post-occupation evaluation; ecovila; social housing; sustainability. 

RESUMEN: 
Este artículo evalúa indicadores de sostenibilidad en la post-ocupación del Beddington Zero Energy Development - 
BedZED, la eco región más renombrada del Reino Unido. La propuesta concretizada en 2002 por la oficina de 
arquitectura Bill Dunster Architects, es vencedora de diversos premios interactivos, lo más relevante es el Premio RIBA 
Stirling, ganador en la categoría de Sustentabilidad, en 2003. La evaluación monitoreó métodos de construcción 
sostenibles y sus desempeños post- -ocupación, exponiendo posibles fallas de adaptación. Con base en la metodología 
de la evaluación post-ocupación, verificó reducción de gastos excesivos durante y después de la construcción, con una 
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disminución considerable de CO2 producida, a partir de índices numéricos comparativos con otras villas 
convencionales, relatos de habitantes y visitas al local. El trabajo concluyó que el experimento BedZED funcionó bien 
en algunos aspectos, pero no todas las iniciativas tuvieron éxito. En total, la propuesta de la eco-región presenta 
diferencias significativas en los índices de emisión de carbono respecto al resto del Reino Unido. Concluyendo así, que 
además de los contratiempos, la propuesta es un éxito y un ejemplo a ser perfeccionado para próximas generaciones. 
PALABRAS-CLAVE: evaluación post-ocupación; ecoaldea; vivienda social; sostenibilidad. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Jackson e Svesson (2002), ecovilas são comunidades que se empenham em ir de encontro da 
sustentabilidade e propõem uma nova estrutura social que vai além da dicotomia entre os assentamentos 
urbanos e rurais. Porém, esse conceito só surgiu anteriormente em 1995, no encontro entre comunidades 
sustentáveis em Findhorn, Escócia, no qual a ideia da construção de ecovilas foi discutido e propagado 
mundialmente. Posteriormente este evento, o conceito foi incorporado pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, com um número passando de nove em 1995 para 15.000 ecovilas construídas em 2002. Este 
artigo irá avaliar indicadores de sustentabilidade na pós-ocupação da ecovila BedZED e irá expor possíveis 
fatores positivos e negativos da construção (JACKSON & SVENSSON, 2002). 

A iniciativa surgiu da Peabody Trust, a maior associação de moradias de Londres, apoiada pelo BioRegional 
Development Group, que contratou o escritório de arquitetura Bill Dunster Architects. O Beddington Zero 
Energy Development - BedZED é um exemplo de habitação inovadora, sustentável e de energia zero, em 
macro escala. Esse desenvolvimento residencial  do espaço de trabalho foi realizado no bairro londrino de 
Sutton, em que se instala uma comunidade neutra em carbono com espaços verdes abundantes, 
instalações de reciclagem, recursos de economia de água e um plano de transporte ecológico juridicamente 
vinculativo (Figura 1). É o conjunto modelo completo de vida sustentável e tem sido aclamada desde sua 
concepção em 2002 (SCHOON, 2016).  

 
Figura 1: Situação e Locação BedZED  

Fonte: BioRegional (Modificado pelos autores) (2016) 

O plano original era os lados do norte dos edifícios ser ocupado por espaços comerciais de dois andares e 
unidades mistas com pessoas que trabalham em casa nelas ao longo do dia (SCHOON, 2016). A ecovila 
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BedZED apresenta condições de habitação para 220 pessoas e espaço de escritório para aproximadamente 
100 pessoas de baixa renda financeira, e atua em 1.405 m² de área de trabalho construída (Figura 2). 
Partindo do princípio que o conceito de sustentabilidade é ter qualquer tipo de efeito global significativo 
sobre o meio ambiente, deve se mover para um volume macroescala para satisfazer economicamente os 
objetivos sociais e beneficiar todas as partes interessadas (SILVA, 2013). 

 
Figura 2: BedZED, área de construção  

Fonte: BASCH (2016) 

Durante seu processo produtivo uma mudança fundamental na abordagem financeira foi necessária. 
Normalmente, a sustentabilidade e suas tecnologias são vistas como fatores utópicos, ou seja, custo 
adicional indesejado para a maioria das construtoras financiadores. Por exemplo, muitas vezes a calefação 
interna é adicionada ao projeto convencional, com planta mecânica para economizar energia, mas para 
adicionar a diminuição dos retornos de emissão de carbono é mais custo de capital. Seguindo esse 
pensamento, os poderes públicos estão acostumados a seguir o sistema convencional e oferecer as 
mesmas condições de projeto (BASCH, 2016). 

Em vez disso, a abordagem para BedZED foi identificar materiais e sistemas de engenharia cuja tinham 
objetivos  ideias para comunidades periféricas, e projetá-los. Técnicas analíticas avançadas exploraram 
como os sistemas passivos poderiam ser aprimorados o suficiente para permitir que os sistemas ativos 
sejam completamente omitidos (POTTING, 2015). 

OBJETIVO 

Este artigo irá avaliar indicadores de sustentabilidade na pós-ocupação da ecovila BedZED construída em 
Sutton, Reino Unido, e irá expor possíveis fatores positivos e negativos da construção. Tendo como ênfase 
métodos de construção sustentáveis e seus desempenhos pós-ocupação, destacando estratégias 
sustentáveis adotadas e os resultados obtidos do projeto.  

METODOLOGIA 

A pesquisa aborda o método de Avaliação Pós-Ocupação - APO desenvolvida por Preiser em 1989 e 
posteriormente fundamentada por Ornstein em 1992. A Avaliação Pós-Ocupação (Gráfico 1), aplicada 
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primeiramente em países como EUA, Canadá, França, Inglaterra e Japão, tem como base a realimentação 
do processo projetual, definindo diretrizes para novos projetos semelhantes e como instrumento de 
correção de problemas encontrados no ambiente construído (ORNSTEIN, 1992). A ecovila escolhida para 
estudo apresenta 16 anos após sua ocupação, considerou-se que o objeto de estudo deveria estar 
cadastrado na Rede Global de Ecovilas, tendo como parâmetros os princípios sustentáveis também como 
meta do assentamento. 

 
Gráfico 1: Sistema metodológico APO  

Fonte: Ornstein (1995) 

A APO apresenta como princípio o fato de que edifícios e espaços livres postos em uso, qualquer que seja a 
função, deve estar em permanente avaliação, quer do ponto de vista construtivo e espacial, quer do ponto 
de vista de seus usuários. Assim, Ornstein (1992) descreve a APO como um método interativo afim de 
detectar patologias e soluções para futuros ambientes construídos, por meio de interação entre usuários e 
equipe técnica. 

Deste modo, objetivou-se visitações para conhecimento do local de estudo, identificação do usuário do 
espaço construído e realização de apontamentos de aspectos negativos e positivos do objeto estudado. 
Assim, a conduta adotada pelo pesquisador no trabalho de campo foi de observador, ouvindo moradores e 
visitantes da área  de investigação, o que contribuiu para o entendimento do viver em ecovila (ZAPATEL, 
1992). 

AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

As metas em desenvolvimento das ecovilas são definidas como níveis de sustentabilidade. Estes níveis se 
agrupam em três categorias que devem estabelecer harmonia entre comunidades, são elas: 
sustentabilidade ecológica, sustentabilidade social e sustentabilidade cultural. Cada comunidade pode ter 
sua base criada em um nível de sustentabilidade ou em vários, e não necessariamente estão perto da meta 
a ser alcançada, mas estão em constante evolução e em busca de melhorias das técnicas (JACKSON & 
SVENSSON, 2002). 
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Nesse contexto, a ecovila BedZED apresenta fundamentação nos três níveis de sustentabilidade, afim de 
construir uma comunidade como um modelo de coerência de vida sustentável do mundo (FIGUEIREDO & 
MURDOCH, 2009). Assim, com o objetivo de implantar adequadamente a metodologia adequada, a 
avaliação de indicadores de sustentabilidade foi dividida em oito subitens relevantes para pesquisa, e são 
os mesmos princípios da BioRegional para desenvolver o BedZED. São as oito categorias explanadas: 
energia eficiente, energia de carbono zero, materiais sustentáveis, transporte sustentável, água, 
desperdício, alimento e qualidade de vida.  

ENERGIA EFICIENTE 

As casas BedZED são mantidas em temperaturas confortáveis usando técnicas arquitetônicas passivas 
simples, como ganho solar, altos níveis de isolamento e padrões de CHP1 ao ar. As residências voltadas para 
o sul são compostas com conservatórios para capturar o calor do sol. O calor restante vem dos ocupantes 
(SCHOON, 2016). 

Os capuzes de vento coloridos (Figura 3) fornecem ventilação com energia eólica com recuperação de calor 
para manter a qualidade do ar interno alta, sem perder calor. Eles, ainda, são um marco arquitetônico da 
ecovila BedZED, usando o vento eles fornecem os edifícios com ar fresco sem o uso de eletricidade (SILVA, 
2013). 

 
Figura 3: Capuzes de ventilação 

Fonte: BioRegional (2016) 

As casas e locais de trabalho nos blocos lados do norte, que não têm suas próprias manchas solares, 
precisam de algum aquecimento de espaço também. Este calor adicional é fornecido através do próprio 
BedZED sistema de aquecimento urbano de pequena escala que circula água quente em torno da ecovila 
através de um rede subterrânea de tubos isolados. Cada casa tem seu próprio tanque de água quente 
grande, colocado em um armário ventilado, aquecido pela rede de calor. Na parte de trás do capuz é um 
maior buraco através do qual o ar mofado, coletado através de aberturas nos tetos das residências, sai. 
Quando ele sai, este ar mofado aquece a entrada ar frio através de um trocador de calor localizado no base 
do capuz (SILVA, 2013). 
______________________________________ 

1
 Combined Heat and Power; Combinação de calor e energia. Ele se refere à geração simultânea de eletricidade e calor a partir do 

consumo de um único combustível. 
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Projetando o conceito de construção em torno desses princípios permite o uso mais rentável das energias 
renováveis. A cobertura dos edifícios dispõe de coletores solares elétricos fotovoltaicos, em que pode 
mostrar consciência ambiental e destacar tecnologias de energia, mas em termos de graduação de energia, 
a modesta saída e alto custo atual sugerem que pode haver mais formas pragmáticas de fornecer energia 
renovável. Atualmente, os painéis fotovoltaicos ocupam uma área de cerca de 777 m2 e são responsáveis 
por gerar cerca de 20% da energia necessária no bairro. Eles são ainda suficientes para alimentar 40 carros 
elétricos, para aproximadamente, 8500 km/veículo/ano, existindo postos de carregamento para incentivar 
o uso de veículos elétricos (SCHOON, 2016). 

Os níveis de isolamento da BedZED são muito mais altos do que os exigidos pela construção obrigatória, 
padrões no momento em que foi construído. As janelas nas fachadas voltadas para o sul são duplas 
envidraçada, enquanto as janelas menores da BedZED norte, leste e oeste são vidros triplos. 
Sucessivamente, as paredes exteriores têm, em torno de, 300 camadas milimetrada de isolamento 
Rockwool entre o tijolo exterior e a camada interna de bloco de concreto (Figura 4). Posteriormente, a 
mesmo espessura de isolamento foi instalada abaixo do pisos de concreto no nível do solo e as coberturas, 
assim assegurando o isolamento do ar (BARCH, 2016). 

 
Figura 4: Construção de paredes exteriores 

Fonte: BioRegional (2016) 

Assim, as lajes de piso e teto de concreto e o concreto blocos nas paredes exteriores, juntamente com a 
sua estrutura de aço, dá aos edifícios a maior parte de sua massa térmica. Isso ajuda a manter a 
temperatura em um nível confortável ao longo do ano (BARCH, 2016). 
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A ideia aplicada na ecovila enfatiza os benefícios significativos de custo da energia solar passiva 
aquecimento e refrigeração passiva para o conforto do custo-benefício do projeto de edifícios para energia 
reduzida, que deve ser prioridade em todo projeto. Consequentemente, os resultados pós-ocupação 
mostram uma redução de 81% no consumo de energia para aquecimento, em comparação com 
comunidades vizinhas. O que revela um indicador de satisfação positivo para o sistema construtivo 
imposto, sendo o único ponto negativo relatos dos usuários de muito calor retido dentro das casas durante 
os dias de verão (SILVA, 2013). 

ENERGIA DE CARBONO ZERO 

A BedZED Energy Development foi projetada para ser neutra em carbono, para gerar tanto ou mais energia 
renovável no local do que era usado nos edifícios para aquecimento, água quente e eletrodomésticos. O 
uso de energia foi reduzido consideravelmente e a demanda remanescente foi projetada para ser atendida 
por uma usina de Combinação de Calor e Energia – CHP, alimentada por resíduos de madeira produzidos 
localmente. Entretanto, está opção não está atualmente em operação, então a água quente é produzida 
por uma caldeira de condensação de gás eficiente. A maior parte da eletricidade é fornecida pela rede 
nacional com uma proporção de eletricidade renovável gerada no local por painéis fotovoltaicos (SCHOON, 
2016). 

Após dois anos de abertura, BedZED teve que abandonar a ideia do CHP (Figura 5). No início, a máquina era 
fechada apenas à noite, pois os moradores reclamavam do alto ruído produzido. Então, a BioRegional 
percebeu que os mecanismos não funcionavam tão bem quanto esperado e tiveram que fechá-lo 
completamente. A Peabody está atualmente trabalhando para substituir o CHP, provavelmente com uma 
caldeira de biomassa, e a BedZED continuará a importar a maior parte de sua eletricidade da rede 
nacional2, idealmente de uma tarifa verde no futuro (BARCH, 2016). 

 
Figura 5: Edifício do maquinário CHP 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2014) 
______________________________________ 

2
 O National Grid é a rede de transmissão de energia elétrica de alta tensão na Grã-Bretanha, conectando estações de energia e 

subestações importantes e garantindo que a eletricidade gerada em qualquer lugar na Inglaterra. 
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Segundo Schoon (2016), houve a redução de 45% no uso de energia elétrica, em comparação com a média 
local que apresenta 4.652 kWh/habitação/ano, enquanto BedZED apresenta 2.579 kWh/habitação/ano. 
Consequentemente, tendo valores individuais são 3,4 kWh/pessoa/dia gastos em BedZED contra uma 
média de 5,5 kWh/pessoa/dia em Sutton. 

Os indicadores de redução de energia elétrica são bons, mas não chegaram a meta de 60% conforme 
prevista pela BioRegional. Além de problemas iniciais nos primeiros anos de ocupação com a usina CHP, 
houve o desligamento dela, sucessivamente. A usina está desativada e trabalha-se para que seja substituída 
por uma cadeira de biomassa, enquanto isso, o consumo elétrico está réu das placas fotovoltaicas e da rede 
elétrica nacional (JACKSON & SVENSSON, 2002).  

Conforme analisado, o indicador de consumo de energia carbono zero apresentou falhas durante seus 
primeiros anos de funcionamento. Com isso a ecovila BedZED não está perto da meta a ser alcançada, mas 
estão em constante evolução e em busca de melhorias da técnica implantada (JACKSON & SVENSSON, 
2002).  

MATERAIS SUSTENTÁVEIS 

Materiais recuperados, reciclados e locais foram priorizados. A ecovila é projetada para durar 100 anos, 
mais do que o dobro da casa típica do Reino Unido. Além disso, 98 toneladas de aço recuperadas da 
estação ferroviária de Brighton foram reutilizadas em BedZED, economizando CO2 e custando não mais do 
que o aço novo (BARCH, 2016). 

Consequentemente, estima-se que 52% dos materiais da construção foram obtidos dentro de um raio de 
56 km do local, enquanto 15% foram materiais reciclados ou recuperados. Exemplo destes materiais são os 
tijolos que foram reaproveitados de uma obra a 35 km de distância,  o revestimento de madeira provinda 
de um carvalho verde colhido das florestas próximas e o aço estrutural sendo recuperado da reforma da 
estação ferroviária (SCHOON, 2016). 

Materiais com um padrão ambiental reconhecido, como madeira certificada pelo Forest Stewardship 
Council - FSC3, foram priorizados. As unidades de cozinhas são de madeira compensada de uma fonte 
certificada, em vez do cartão normal. O desperdício foi abordado tanto na construção como para os 
edifícios em uso. Os resíduos de construção foram segregados no local e enviados para reciclagem. Para as 
casas, foi acordada uma estratégia de segregação doméstica com a autoridade local, com caixas de 
segregação em todas as cozinhas e em toda ecovila para coleta de autoridade local. Existe processamento 
no local de resíduos verdes (FIGUEIREDO e MURDOCH, 2009). 

 

 
______________________________________ 

3
 Conselho de manejo florestal é uma organização não governamental que atua de forma independente e sem fins lucrativos. 

Criada em 1980 por várias instituições europeias preocupadas com a destruição das florestas tropicais pelo mundo. As áreas 
florestais que cumpram os requisitos FSC tornam-se áreas florestais certificadas.
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No total, houve a redução das emissões do carbono em 56% durante a construção, em comparação com 
outras comunidades convencionais. Também houve a reciclagem de 60% do resíduos produzidos. Estes 
indicadores revelam otimização da construção e controle dos resíduos produzidos. Sendo assim, pode-se 
concluir que o indicador de materiais sustentáveis durante a construção teve saldo positivo e ótima 
adaptação com a comunidade (SCHOON, 2016). 

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 

Conforme afirmam Figueiredo e Murdoch (2009), o plano de viagem do BedZED inclui: um número 
reduzido de vagas de estacionamento, o primeiro clube de carros de Londres em um novo 
empreendimento, 40 pontos de recarga de carros elétricos gratuitos, uma disposição de ruas e áreas 
residenciais para priorizar pedestres e ciclistas, conexões de transporte público e fornecimento para 
ciclistas. 

Segundo Twinn (2003), a ecovila BedZED recebeu o primeiro clube de carros de Londres, fornecido pelo City 
Car Club4. Os membros do clube de carros compartilham o uso de uma frota local de veículos. O uso dos 
veículos é cobrado em uma base de 'pagamento conforme as necessidades', de modo que os membros 
evitam os altos custos indiretos que incentivam os proprietários de carros a usar seu carro como uma 
opção padrão. Os sócios de um carro geralmente reduzem a quilometragem anual do carro, transferindo 
viagens para o transporte público, caminhando e pedalando. A experiência mostra que um veículo de um 
carro substitui de quatro a seis veículos particulares. 

Contudo, com o mercado de carros elétricos ainda não muito usual, há apenas alguns carros usando os 
carregadores, essencialmente por causa do horário de 'pico', quando muitos moradores precisam de um 
carro de uma só vez. No entanto, 10 residências e a maioria dos escritórios estão no clube do carro e 
metade dos moradores possui uma bicicleta (TWINN, 2003). 

Além disso, BedZED tem excelentes ligações de transportes públicos, esta foi uma das principais razões que 
o local foi selecionado. Existem paradas de ônibus em frente ao local. A estação de trem fica a menos de 10 
minutos a pé, onde os trens viajam para o centro de Londres em 25 minutos (SCHOON, 2016). 

Conforme estudos de Schoon (2016), houve a redução de 64% dos quilômetros rodados de veículos em 
comparação à media nacional. Esse indicador demonstra como a nova forma de pensar em transporte 
transformou a comunidade para melhor. O indicador também revela que a adaptação dos moradores aos 
novos meios de transporte foi bem sucedida, salvo os carros elétricos que em sua maioria só são usados 
pela minoria dos usuários, mas estão em processo de adaptação e melhorias para que no futuro substitua 
os outros veículos automotivos. 

 

______________________________________ 

4
 A City Car Club é uma associação de clube de carros britânicos, fundada em 2000.  Ele trabalha em parceria com as comunidades, 

tentando suplementar a infraestrutura existente de transporte público e atuar como uma alternativa à propriedade de carros 
convencionais.
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ÁGUA 

A Estação de Tratamento de Água Verde da BedZED foi projetada para limpar todas as águas residuais do 
local para que o efluente de Água Verde resultante pudesse ser reutilizado para lavar banheiros e irrigar 
jardins, reduzindo assim a demanda de água da rede. Isso, combinado com a coleta de água da chuva 
(Figura 6), economizou mais 15 litros de água por pessoa por dia. Além disso, a captação de água da chuva 
funcionou bem, mas os custos associados à operação e manutenção da Estação de Tratamento de Água 
Verde não justificaram sua operação contínua em bases comerciais. A estação também usa mais energia do 
que os serviços convencionais de tratamento de esgoto. Por estas razões, a Estação de Tratamento de Água 
Verde não está mais em uso, embora tenha sido útil para fins de pesquisa (LAZARUS, 2009). 

 
Figura 6: Sistema de água 

Fonte: BioRegional (Modificado pelos autores) (2016) 

Da mesma forma, o sistema de coleta de águas pluviais também não está mais em uso, devido a 
preocupações com a colheita de água sendo contaminada com coliformes fecais, bactérias dos telhados 
verdes, onde as plantas sedum crescem em uma fina camada de crescimento no meio que inclui estrume 
de galinha (LAZARUS, 2009). 

No mais, os telhados e a vala também são plantados com espécies locais para criar um local de alimentação 
e um corredor de migração para aves e insetos. Casas de banho e cozinhas vêm com aparelhos eficientes 
de água e acessórios instalados. Além disso, a pavimentação é colocada sem cimento para permitir que a 
água escorra naturalmente no aquífero também (MOLINA, 2011). 

Conforme dados de Schoon (2016), houve a redução de 58% no consumo de água em comparação com a 
média do Reino Unido, sendo consumidos 72 litros/pessoa/dia na ecovila BedZED, durante o 
funcionamento do sistema de água eficiente . Analisando os indicadores, pode-se notar o desuso da 
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Estação de Tratamento de Água Verde, que era bastante eficiente, mas devido a alto custos de manutenção 
e os altos gastos de energia elétrica ela teve que ser desativada. Igualmente, o sistema de águas pluviais 
não está mais ativo, devido a prevenções de doenças causadas pelo estrume utilizado nas plantas do 
telhado. Com isso, o sistema de água foi bem pensado na teoria, mas na prática após alguns anos de 
ocupação não havia viabilidade de custos para manter o sistema ativo. Além disso, os indicadores revelam 
que embora eficiente o sistema de água instalado, a longo prazo ele apresenta inviabilidade. 

DESPERDÍCIO  

A BedZED foi projetado para facilitar a reciclagem, com o objetivo de reduzir a produção de resíduos 
domésticos e de atingir uma taxa de 60% menos lixo produzido do que outras comunidades convencionais. 
Para que a meta fosse atingida, as casas e escritórios usam o serviço de reciclagem de autoridade local 
padrão com caixas comuns para papel, cartão, têxteis, plástico, estanho e vidro ao redor do perímetro. Com 
40% dos resíduos de escritório feitos de papel branco, há também uma bandeja de papel branca separada 
para que o papel possa ser facilmente reciclado de volta para papel de escritório de alta qualidade 
(LAZARUS, 2009). 

Acrescentando a isso, a BioRegional adotou várias maneiras de facilitar a coleta de lixo, tais como: cada 
casa BedZED incorpora um escaninho sob a pia com código de cores e segregado. As cores dizem respeito 
ao tipo de resíduo (Figura 7). Isso facilita a separação e o transporte dos materiais para as caixas externas 
correspondentes. O artigo é coletado de moradores e empresas da BedZED, e após o reprocessamento 
pode ser comprado de volta como papel branco 100% reciclado. Os moradores pegaram itens que não mais 
queriam e os trocaram com outros residentes por itens que eles fizeram. Isso continua através do grupo de 
e-mail dos residentes (MOLINA, 2011). 

 
Figura 7: Sistema de coleta de lixo dentro das cozinhas 

Fonte: BioRegional (2016) 
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Atualmente, na cidade de Sutton residentes produzem 324 kg/pessoa/ano de lixo, enquanto os moradores 
da ecovila produzem 104 kg/pessoa/ano. Assim, o indicador de desperdício mostra uma redução de 68% de 
produção de lixo, o que supera a meta estabelecida pela BioRegional. O indicador ainda explicita satisfação 
positiva dos moradores, por exemplo o sistema de reciclagem é bem visto e adotado pelos usuários da 
ecovila, que são orientados desde que chegam através do manual do residente (LAZARUS, 2009).     

ALIMENTO 

Uma variedade de esquemas para incentivo do cultivo de alimentos de baixo impacto foram testados, 
como: treinamento de cultivo de alimentos, loteamentos, um esquema de produção local, um mercado 
local semanal e uma cafeteria no local (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013), esquemas locais de caixas orgânicas foram promovidos para fornecer produtos 
orgânicos locais e sazonais que apoiem a indústria agrícola local. Os moradores recebem pacotes com 
detalhes sobre os mercados de agricultores locais e os moradores continuam a organizar mercados de 
produtos locais na ecovila. 

Adicionando a isso, foi oferecido treinamento e equipamentos aos moradores para ajudá-los a cultivar suas 
próprias frutas e legumes no local. Atualmente, uma pequena quantidade de alimentos é cultivada no local 
e há planos para ampliá-la e ajudar a reduzir os alimentos importados. Entregas de compras pela Internet 
também foram promovidas, apenas cerca de 18% dos moradores estão usando um serviço de 
supermercado (BARCH, 2016). 

Assim, o indicador de alimentos revela que, atualmente na ecovila, 86% dos moradores consumem 
alimentos orgânicos. Esse número pode aumentar gradativamente conforme mais usuários aderem ao 
cultivo de agricultura local, tendo uma constante evolução e busca de melhorias das técnicas implantadas 
(JACKSON & SVENSSON, 2002). 

QUALIDADE DE VIDA 

Segundo pesquisas da BioRegional (2014), 31% das famílias usam a praça da ecovila, principalmente por 
razões sociais, como sair, ficar sentado conversando, falando com vizinhos e churrascos. Além disso, os 
moradores também mencionaram as seguintes atividades na praça da ecovila: brincar com as crianças 
(Figura 8), tomar sol e andar de bicicleta. 
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Figura 8: Crianças brincando no parque da ecovila 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2014) 

Para obter qualidade de vida, as casas ficam em temperaturas confortáveis com ar fresco e seco para evitar 
problemas de saúde, como asma. Os moradores geralmente consideram as casas suficientemente quentes 
e frescas no inverno, enquanto no verão as opiniões variam de pensar que suas casas são boas para aqueles 
que as acham muito quentes ou abafadas (BIOREGIONAL, 2014). A disposição dos edifícios com os espaços 
compartilhados cria oportunidades mais informais para conhecer os vizinhos, e as instalações da 
comunidade ajudam a promover um forte senso de comunidade. Em média, os moradores conhecem 20 de 
seus vizinhos pelo nome, em comparação com 7 na área mais ampla, e a maioria faz bom uso das 
instalações comunitárias (SCHOON, 2016). 

Conforme pesquisa realizada pela BioRegional (2014) com os moradores da ecovila, eles responderam um 
questionário livre para apontar os melhores e os piores pontos de residir no local. Os resultados de 
melhores fatores para os residentes eram a comunidade BedZED, a arquitetura local e a sustentabilidade, 
respectivamente com mais votos. Já como piores pontos apontados pelos moradores foram a localização, a 
falta de bem-estar, como temperatura, barulho e equipamentos que não funcionam como o CHP, e reparos 
necessários na água quente, sendo o terceiro item mais citado respectivamente. 

O indicador de qualidade de vida revela que os moradores tem mais interação dentro da comunidade 
BedZED do que fora dela, o que consequentemente gera um ambiente propício a ser mais feliz e saudável, 
segundo orientações do serviço nacional de saúde do Reino Unido.  Somando a este fato, o indicador 
também mostra que as pessoas que residem no local acreditam estar contribuindo para um mundo melhor, 
tendo fatores como sustentabilidade e arquitetura como motivo para residir no local. Além disso, os 
usuários ainda acreditam nas melhorias progressivas dos pontos que estão os deixando insatisfeitos 
(SCHOON, 2016). 
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RESULTADOS 

Primeiramente, no indicador de energia carbono zero, a caldeira de madeira a biomassa não estava mais 
em operação após dois anos, e a fonte de energia de reserva, uma caldeira a gás, é usada agora. O 
gaseificador de cavacos de madeira descendente apresentou problemas de confiabilidade devido a falhas 
técnicas e, consequentemente, mudou o cronograma de operação intermitente imposto pela autoridade 
local. 

Em segundo lugar, no indicador de água, a instalação de reciclagem de água, Living Machine, não tinha 
conseguido limpar suficientemente a água. O custo da instalação também tornou inviável. Pelo menos, o 
aquecimento passivo das manchas solares tinha sido insuficiente para o conforto no inverno e criou 
superaquecimento no verão. 

Contudo, apesar desses indicadores negativos da pós-ocupação da ecovila, os outros indicadores 
conseguiram atingir as metas pré-estabelecidas e alguns a ultrapassaram. Por exemplo, o indicador de 
energia eficiente mostrou uma redução de 81% no consumo de energia para aquecimento em comparação 
com comunidades vizinhas, o que é uma economia significativa em que se espera reduzir apenas 33%.  Do 
mesmo modo, o indicador de materiais sustentáveis revelou uma reciclagem de 56% dos resíduos 
produzidos e uma redução de 56% na emissão de carbono durante a construção. 

Da mesma forma, o indicador de transporte sustentável mostrou uma redução de 64% dos quilômetros 
rodados de veículos em comparação à media nacional. Já o indicador de desperdício mostra uma redução 
de 68% de produção de lixo na ecovila BedZED em comparação com outras comunidades da cidade. 
Igualmente, o indicador de alimento revelou que 86% dos moradores consumem alimentos orgânicos, e 
com os anos mais moradores estão aderindo. Por último, o indicador de qualidade de vida demonstra por 
pesquisas fundamentadas realizadas pela BioRegional que a ecovila cria um ambiente propício a ser mais 
feliz e saudável, com moradores satisfeitos acreditando estar contribuindo para um mundo melhor. 

No todo, a proposta da ecovila apresenta diferenças significativas nos índices de emissão de carbono em 
relação ao restante do Reino Unido (Gráfico 2). Concluindo assim, que além dos contratempos, a proposta 
é um sucesso e exemplo a ser aperfeiçoado para próximas gerações (BARCH, 2016). 
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Gráfico 2: Comparativo emissões de gás de efeito estufa por pessoa em toneladas 

Fonte: BioRegional (Modificado pelos autores) (2016) 

No gráfico pode-se ver que a ecovila BedZED reduziu mais de 3,17 toneladas de emissões de carbono na 
atmosfera em relação a comunidades convencionais do Reino Unido. Somando todos os fatores envolvidos 
de alimento, compras, transporte, calefação e energia, atividades e outras fontes, o resultado é positivo, 
mas pode ser melhorado com aprimoramento das técnicas durante os anos (BARCH, 2016). 

Custou aproximadamente 15 milhões de libras para construir o BedZED, cerca de 73 milhões de reais. Esses 
números incluem pesquisa e desenvolvimento para o projeto BedZED, custeada desde seu protótipo. 
Houve um custo adicional durante a construção, alguns dos quais pode ser atribuído a problemas na gestão 
do mudanças de construção e design. Mas contra esses números é a conta baixa que seus moradores 
pagam pela água, poder e calor (LAZARUS, 2009). 

Finalmente, apesar dos problemas iniciais, pode-se perceber que a ecovila está em constante evolução, 
sempre procurando aprimorar seus sistemas aplicados. A BedZED ainda tem muitos planos para o futuro, 
como a escola primária que eles estão tentando instalar no espaço aberto perto das casas, que 
originalmente era planejado como uma academia verde, mas não está mais em uso (SILVA, 2013).  

CONCLUSÃO 

A ecovila é a primeira em grande escala do Reino Unido, em que usa 100 casas sustentáveis para 
comunidades, espaço para escritórios para cerca de 100 trabalhadores e instalações comunitárias. Ainda é 
inspiração para os bairros de baixo carbono e comunidades em todo o mundo. Infelizmente, os custos de 
implementação e os custos de funcionamento a longo prazo inerentes ao seu monitoramento tornaram-no 
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quase único, e poucos projetos comparáveis deram continuidade a este primeiro empreendimento que tem 
agora 12 anos de idade (BARCH, 2016). 

Uma das principais razões para embarcar no projeto BedZED foi para demonstrar a uma indústria cética 
como a sustentabilidade é possível e pode ser rentável, e como podemos realmente faz a diferença para a 
sociedade e seu futuro. Assim é inerentemente considerável inércia da indústria para mudar e melhoria. É 
através da entrega de exemplos com sucesso como BedZED e provando que há demanda de mercado para 
este tipo de produto que desenvolvedores e construção os participantes sentirão que podem tomar 
medidas seriamente um mundo mais sustentável. Requer inovação, um forte crença, tempo considerável 
de entrada e dedicação do equipe completa do projeto para mostrar como isso pode ser alcançado 
(JACKSON & SVESSON, 2002). 

No Brasil esses empreendimentos contam com no máximo de 50 residentes, sendo a maioria rurais. Por 
exemplo, a Bahia conta com a primeira ecovila naturista, há 60 minutos da capital de Salvador, o local não 
tem finalidade residencial, mas de lazer e refúgio do estresse urbano. O encontro de pessoas com ideias 
afins em diferentes disciplinas coloca em movimento ideias para elevar os limites do que é possível, em vez 
do que é esperado. Relativamente raramente, o alcance total das partes se reúnem para entregar um 
exemplo completo projeto sem compromisso. BedZED é um desses (BASCH, 2016). 
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 INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS EM EDIFÍCIOS 
INSTITUCIONAIS NA UFMG 

 
THE INSERTION OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES ON INSTITUTIONAL BUILDINGS AT UFMG 

 LA INSERCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN EDIFICIOS INSTITUCIONALES EN LA UFMG 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A preocupação com os efeitos das atividades humanas no meio ambiente desencadeou maior conscientização em 
relação ao desenvolvimento sustentável. A arquitetura pode contribuir para a redução dos impactos ambientais e uma 
das maneiras para isso é a inserção de tecnologias sustentáveis em edifícios. O objetivo deste estudo é investigar a 
inserção de tecnologias sustentáveis em edifícios institucionais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para 
isso, foi realizado um estudo de caso-piloto na Universidade Federal de Viçosa (UFV) em uma primeira etapa, para a 
verificação da metodologia e, posteriormente, realizados estudos de casos múltiplos na UFMG. Resultados mostram a 
inserção de tecnologias sustentáveis em todos os edifícios analisados, entretanto, exibiram um contexto repleto de 
questões que impõem barreiras à sustentabilidade nesses edifícios. 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Tecnologias Sustentáveis, Desenvolvimento Sustentável.  
 
 
ABSTRACT: 
Concerns about the effects of human activities on the environment has triggered increased awareness about sustainable 
development. The architecture can contribute to reducing environmental impacts and a way to contribute to this goal is 
to insert sustainable technologies into buildings. The objective of this study is to investigate the insertion of sustainable 
technologies in institutional buildings at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). As methodology, a literature 
review was carried out to identify sustainable technologies and a way to map and to identify them, besides criteria to 
evaluate them. Initially a pilot case study was carried out at the Federal University of Viçosa (UFV) to test the 
methodology and later on a multiple case studies at UFMG was carried out. Results showed the insertion of sustainable 
technologies in all the analyzed buildings, however, they presented a context full of issues that impose barriers to 
sustainability in these buildings. 
KEYWORDS: Sustainability; Sustainable Technologies, Sustainable Development. 
 
 
RESUMEN: 
La preocupación por los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente desencadenó  mayor concientización 
en relación al desarrollo sostenible. La arquitectura puede contribuir a la reducción de los impactos ambientales y una 
de las maneras para ello es la inserción de tecnologías sustentables en edificios. El objetivo de este estudio es investigar 
la inserción de tecnologías sustentables en edificios institucionales en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Para ello, se realizó un estudio de caso piloto en la Universidad Federal de Viçosa (UFV) en un primer momento para la 
verificación de la metodología y posteriormente se realizaron estudios de casos múltiples en la UFMG. Los resultados 
demostraron la inserción de tecnologías sostenibles en todos los edificios analizados, sin embargo, exhibieron un 
contexto repleto de cuestiones que impone barreras a la sostenibilidad en esos edificios. 
PALABRAS-CLAVE: Sostenibilidad; Tecnologías Sostenibles, Desarrollo Sostenible. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade busca a sobrevivência através do ambiente construído desde suas origens. O movimento das 
edificações sustentáveis não é resultado de um único evento e sim de diversos marcos desde os primórdios 
da humanidade. A relação entre o homem e o ambiente natural já foi mais harmoniosa embora o homem 
tenha aprendido desde o início a exaurir os recursos naturais. A destruição do meio ambiente foi um dos 
principais motivos para o desaparecimento de culturas primitivas e continua sendo uma ameaça na 
contemporaneidade (KEELER e BURKER, 2010). 

A indústria da construção civil consome cerca de 50% dos recursos mundiais e, mesmo assim, a vida cotidiana 
desenvolve-se em ambientes edificados. A civilização contemporânea depende da edificação para sua 
existência, entretanto nosso planeta não é capaz de suprir a atual demanda de recursos (EDWARDS, 2008). 

As questões ambientais sempre remontam à Revolução Industrial, que provocou a transição da sociedade 
agrícola e agrária para a sociedade industrializada. Nesse período a natureza foi transformada em objeto e 
passou a ser vista como um produto econômico (KEELER e BURKER, 2010).  

O deslocamento da população para as cidades exerce grande pressão sobre o solo e os demais recursos 
ambientais disponíveis. O fenômeno intensifica os problemas urbanos, a pressão sobre os recursos naturais 
e desencadeia um sentimento de melhoria no nível de vida. Porém, “Quanto mais a espécie humana se 
urbaniza, mais consome, desperdiça e polui” (EDWARDS, 2008, p. 9). 

Até meados do século XX, os impactos ambientais não receberam grande atenção da sociedade. A crise 
ambiental foi percebida no final da década de 70 e afetava tanto os países menos desenvolvidos quanto os 
mais industrializados. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano aconteceu em 
1972, em Estocolmo, e serviu como ponto inicial para que, ao longo dos anos, conferências internacionais 
seguissem, ratificando acordos e criando planos de ações e metas em âmbito internacional (KEELER e 
BURKER, 2010). 

A preocupação com os efeitos decorrentes da degradação ambiental desencadearam o avanço de uma visão 
mais ampla sobre o meio ambiente e essa mudança foi fundamental para a conscientização sobre o 
desenvolvimento sustentável (EDWARDS, 2008,). 

A definição de desenvolvimento sustentável definida pela Comissão de Brundtland, em 1987, é aquele “que 
satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas 
próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987) É possível entender que a sustentabilidade busca abranger as 
dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais para que o crescimento seja aliado com a conservação 
dos recursos ambientais (EDWARDS, 2008). Outras dimensões tem sido estudadas por autores como Sachs 
(2008) e Zandemonigne, Tibúrcio e Monteiro (2010), que incluem além das citadas, as dimensões espacial e 
tecnológica. 

Em 1998, durante a Conferência Mundial sobre Educação Superior que aconteceu em Paris, na sede da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), foram declaradas as funções 
e missões da educação superior. O artigo 1º (UNESCO, 1998) afirma que “as missões e valores fundamentais 
da educação superior, em particular a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável e o 
melhoramento da sociedade como um todo, devem ser preservados, reforçados e expandidos ainda mais.”  
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O Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou o programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 
com o objetivo de incentivar as instituições públicas a adotarem ações na área de responsabilidade 
socioambiental. Segundo o MMA (2009,): 

Na administração pública poucas foram as edificações projetadas de maneira sustentável. 
Porém, mesmo em um prédio já construído, é possível adotar medidas que visem a 
eficientização dos recursos naturais [...]. A instalação dessas medidas gera uma economia 
substancial de recursos naturais contribuindo não apenas para a manutenção do equilíbrio 
ambiental como também na redução de gastos para o setor público. (p. 80) 

A educação constitui uma importante ferramenta para a formação de uma consciência ambiental pois é um 
poderoso instrumento de mudança. Segundo Deeke, Casa Grande e Silva (2009): 

Universidades que possuem edificações a serem construídas em seus campi, ou terrenos 
para a instalação de novos campi, têm nas mãos uma grande oportunidade para 
desempenhar o seu papel: optar pela construção sustentável e pela implantação de um 
Plano Diretor que leve em consideração a Gestão Ambiental. (p.2) 

Heywood (2015) considera que não construir pode ser a solução mais sustentável. Dessa forma, construir 
uma edificação deve ser uma decisão pensada e planejada para gerar o menor impacto possível no ambiente 
natural. As propostas apresentadas neste artigo visam à melhoria do ambiente construído na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e à colaboração para o entendimento da sustentabilidade como parte 
importante do processo de projeto e não como um diferencial. EDWARDS (2008) afirma que usando 
tecnologias mais inteligentes, respeitando os recursos naturais e substituindo a exploração de recursos não 
renováveis por práticas renováveis e autossuficientes será possível diminuir impactos no meio ambiente. 

OBJETIVO 

Este estudo tem o objetivo de investigar e mapear a inserção de tecnologias sustentáveis em edifícios 
institucionais da UFMG. Especificamente, objetiva-se identificar as tecnologias consideradas sustentáveis 
usadas em edifícios; realizar um estudo de caso-piloto em um edifício institucional da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV); compreender o panorama dos edifícios institucionais da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) em relação à sustentabilidade; e identificar edifícios institucionais na UFMG que utilizam 
tecnologias sustentáveis ou que possuem potencial de inserção dessas tecnologias. 

METODOLOGIA 

De acordo com Vergara (2005), a pesquisa pode ser qualificada por dois critérios básicos: quantos aos fins e 
quanto aos meios de investigação. Considerando-se a taxionomia proposta por ele, o presente estudo possui 
caráter exploratório e descritivo quanto aos fins e, quanto aos meios, é considerado como pesquisa de 
campo, estudo de caso e pesquisa bibliográfica. Pode-se, ainda, classificá-lo como um estudo qualitativo. 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória devido ao fato de se ter pouco conhecimento acumulado ou 
sistematizado sobre o assunto e de não se verificar a existência de estudos semelhantes na UFMG. É 
descritiva pois analisa os objetos em estudo sem ter como foco a explicação dos fenômenos envolvidos.  
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Quantos aos meios, é uma pesquisa de campo pois a investigação e a coleta de dados é feita no local em 
estudo. É bibliográfica pois recorre à fundamentação teórica para a investigação e embasamento dos 
assuntos relacionados ao tema. E, também, é um estudo de caso pois investiga edifícios previamente 
selecionados. 

A coleta de dados foi feita por observação, pesquisa documental e entrevistas abertas. Os dados foram 
coletados in loco por meio de visitas técnicas e análise de projetos arquitetônicos e memoriais descritivos 
dos edifícios selecionados. Segundo Barros e Duarte (2012), entrevistas permitem identificar maneiras de 
descrever e perceber fenômenos. Sendo assim, pesquisas abertas foram feitas com profissionais 
relacionados ao setor de obras da UFMG e, devido à sua tipologia, foram essencialmente exploratórias e 
flexíveis. 

A revisão de literatura permitiu a compreensão do conceito de sustentabilidade, dos meios utilizados para 
alcançá-la em edifícios e auxiliou na elaboração de uma tabela que abrange diversas tecnologias sustentáveis 
(Tabela 1), bem como na atribuição das diretrizes. Pesquisas bibliográficas permitiram o levantamento de 
dados e o mapeamento das tecnologias sustentáveis aplicadas à construção civil (ASBEA, 2012; KWOK e 
GRONDZIK, 2013). 

Antes da visita aos edifícios selecionados na UFMG, um estudo de caso-piloto foi realizado na UFV, no Edifício 
das Licenciaturas. O estudo piloto é um teste de metodologia em pequena escala e que objetiva revisar os 
métodos adotados em um estudo e avaliar a viabilidade dos mesmos (MAKEY e GASS, 2005). Um estudo de 
caso-piloto pode cumprir papel de “laboratório” pois permite a experiência de diferentes fenômenos que 
podem sugerir abordagens experimentais diferentes. O estudo de caso-piloto pode ser considerado uma 
estratégia utilizada para validação de uma metodologia, uma vez que ocorre antes do contato efetivo com 
os instrumentos de pesquisa e expõe o pesquisador a situações com características semelhantes às 
planejadas para a pesquisa (YIN, 2010). O estudo de caso-piloto permitiu a experiência do estudo na UFV e 
indicou a continuidade da metodologia na UFMG. Após a coleta e a análise dos dados dos estudos de caso, 
foram traçadas diretrizes para a inserção de tecnologias sustentáveis nos edifícios institucionais da UFMG. 

Goode e Hatt (1969, p. 422) definem estudo de caso como um “meio de organizar dados sociais preservando 
o caráter unitário do objeto social estudado". Assim, esta pesquisa não visa à generalização dos resultados, 
mas ao entendimento dos dados coletados em cada edifício em estudo, embora possa haver possibilidade 
da criação de um panorama quando os resultados são analisados em conjunto. 

Na UFMG, a metodologia utilizada foi de estudo de casos múltiplos. O estudo de caso pode ser considerado 
uma análise qualitativa (GOODE e HATT, 1969) e, para Yin (2010), é um estudo empírico para investigar um 
fenômeno contemporâneo em seu contexto real. Assim, pode ser entendido como um estudo que reúne 
informações numerosas para apreender uma realidade. Yin (2010) considera, ainda, que a escolha do método 
de estudo de caso deve ser feita, preferencialmente, em estudos contemporâneos, em situações nas quais 
os comportamentos não podem ser manipulados e as observações sejam sempre feitas de forma direta.  

RESULTADOS 

O Edifício das Licenciaturas é um edifício institucional da Universidade Federal de Viçosa (UFV), situada em 
Minas Gerais, e foi designado como objeto de estudo do teste piloto por ser uma construção recente e 
demonstrar potencial de inserção de tecnologias sustentáveis.  
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O Edifício (Figura 1) foi inaugurado em outubro de 2015, possui área de quatro mil metros quadrados, quatro 
pavimentos e conta com salas de aulas, laboratórios, auditórios e gabinetes1. O edifício foi construído com 
recursos do REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) 
que visa ampliar o acesso às universidades federais, dotando-as das condições necessárias para sua 
permanência no ensino superior2. 

Em relação à sua implantação (Figura 2), a edificação possui a fachada principal inclinada cerca de 50° em 
relação ao norte geográfico e foi implantada em um terreno regular no campus da universidade, em Viçosa. 

     
                        Figura 1: Edifício das Licenciaturas          Figura 2: Implantação do Edifício das Licenciaturas 

        Fonte: Mariane Cal, 2018                      Fonte: Google Earth modificado pelos autores, 2018 

 
A implantação de um edifício possui grande influência em relação à sua necessidade de inserção de 
tecnologias sustentáveis. Quanto melhor implantado um edifício, menor o ganho de carga térmica devido à 
energia solar e menor o número de tecnologias necessárias para melhorar a eficiência energética e o conforto 
ambiental da edificação. Um bom posicionamento de um edifício pode ser capaz de reduzir a energia solar 
recebida pelo mesmo (CORBELLA e YANNAS, 2009). 

Nas edificações em climas tropicais, a principal causa do ganho de calor é a absorção da energia solar pelas 
superfícies das construções (CORBELLA e YANNAS, 2009). O sol descreve uma trajetória circular que varia 
conforme os dias e a localização geográfica. Desse modo, considerando as edificações desta pesquisa, as 
orientações Leste e Oeste são as que recebem maior energia solar e, portanto, devem possuir menor área 
construída exposta ao sol.  

O Edifício das Licenciaturas possui a fachada principal voltada para o Nordeste e as maiores fachadas voltadas 
a Noroeste e Sudeste. Na Figura 3 é possível observar as projeções das trajetórias solares ao longo do ano 
em relação ao edifício. 

                                                             
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Inaugurados edifício das licenciaturas e anexo do centro de ciências biológicas e da saúde 

II. Disponível em: <https://www2.dti.ufv.br/ccs_noticias/scripts/exibenoticia.php?codnot=24166>. Acesso em: 26 mai. 2018. 
2 REUNI. Diretrizes gerais. Disponível em: <http://www.reuni.ufv.br/docs/diretrizes.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2018. 
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Figura 3: Diagrama de insolação do Edifício das Licenciaturas 

Fonte: Autores, 2018 

Posteriormente ao estudo de caso-piloto realizado e da análise de suas implicações, a pesquisa centrou-se 
nos edifícios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), situada em Belo Horizonte. O estudo de casos 
múltiplos foi utilizado para análise de quatro edifícios selecionados. Alguns fatores determinaram a escolha 
dos mesmos e basearam-se em questões como o fato de serem construções recentes, com funções 
semelhantes em alguns casos e com potencial de inserção de tecnologias sustentáveis. 

Na UFMG, os edifícios estudados foram os Centros de Atividades Didáticas (CAD 1, CAD 2, CAD 3) e o 
Almoxarifado Central. Os prédios CAD são centros educacionais interdisciplinares que foram construídos no 
Campus Pampulha com recursos oriundos do REUNI, inauguraram uma nova gestão dos espaços da 
universidade, por ser de uso coletivo entre os alunos de diferentes cursos3, e representam um progresso no 
que se diz respeito à sustentabilidade. O Almoxarifado Central é um prédio da universidade responsável por 
receber, armazenar e distribuir insumos na universidade e é reconhecido pela sustentabilidade4. 

O Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais da UFMG (CAD 1) está localizado no campus Pampulha, 
foi inaugurado em 2012 e possui área de 8662m². O edifício (Figura 4) é formado por quatro blocos, 
denominados Setores A, B, C e D. Possui três auditórios distribuídos nos blocos laterais, sendo dois no Setor 
A, com capacidade para 210 pessoas cada um, e um no Setor D, com capacidade para 700 pessoas. O Bloco 
central possui quatro pavimentos, faz a conexão entre os auditórios e é constituído pelos Setores B e C.  

Na Figura 5 é possível perceber que o CAD 1 foi implantado respeitando uma grande faixa em relação à rua, 
o que minimiza o efeito dos ruídos no prédio. Sua implantação é em um terreno regular estreito e sua fachada 
principal é inclinada em relação ao norte geográfico, a Sudeste. 

                                                             
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Centros de atividades didáticas terão nova forma de gestão de espaços. Disponível 
em: <https://www.ufmg.br/online/arquivos/015988.shtml>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Prédio do almoxarifado central é destaque em sites especializados em arquitetura. 
Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/arquivos/031430.shtml>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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                                  Figura 4: CAD 1             Figura 5: Implantação do CAD 1 

  Fonte: Mariane Cal, 2018                      Fonte: Google Earth modificado pelos autores, 2018 

O CAD 1 possui as maiores fachadas a Noroeste e Sudeste, assim como o Edifício das Licenciaturas (UFV). 
Condicionado pelo terreno estreito, suas fachadas possuem área de exposição muito grande e, por isso, 
algumas estratégias foram usadas devido à sua orientação solar desfavorável. Na Figura 6, é possível observar 
as projeções das trajetórias solares ao longo do ano em relação ao edifício. 

 
Figura 6: Diagrama de insolação do CAD 1 

Fonte: Autores, 2018 

O Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas da UFMG (CAD 2) está localizado no campus 
Pampulha, foi inaugurado em 2014 e possui área de 12950m². O edifício (Figura 7) encontra-se organizado 
em quatro blocos distintos, sendo os blocos 1 e 2 destinados a atividades didáticas, com um total de cinco 
pavimentos, o bloco 3 destinado à sede da Editora da UFMG, com quatro pavimentos, e o bloco 4 com um 
pavimento destinado a dois auditórios com 250 lugares cada.  

A implantação do CAD 2 (Figura 8) foi feita em um terreno regular e, apesar de seus blocos não serem 
retilíneos, sua fachada principal é voltada predominantemente para o Oeste.  
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                                  Figura 7: CAD 2             Figura 8: Implantação do CAD 2 

  Fonte: Mariane Cal, 2018                      Fonte: Google Earth modificado pelos autores, 2018 

Devido à conformação dos blocos do CAD 2, a análise das maiores fachadas não possui uma orientação 
precisa e única. As maiores áreas construídas estão voltadas a Leste e Nordeste, assim como a Oeste e 
Sudoeste. Na Figura 9 é possível observar as projeções das trajetórias solares ao longo do ano em relação ao 
edifício. 

 
Figura 9: Diagrama de insolação do CAD 2 

Fonte: Autores, 2018 

O Centro de Atividades Didáticas das Ciências Exatas da UFMG (CAD 3) está localizado no campus Pampulha, 
possui área de 10875m² e foi inaugurado em 2018, embora ainda não aberto à comunidade acadêmica. O 
edifício (Figura 10) é formado por dois blocos distintos, um destinado às salas de aula e ao setor de apoio 
(Bloco 1) e o outro destinado aos auditórios didáticos (Bloco 2), sendo que ambos são interligados por um 
grande pórtico de cobertura unidos por uma passarela. 

O CAD 3 foi implantado em terreno regular e é orientado ao Norte (Figura 11). Entretanto, o edifício não 
possui uma distinção explícita das fachadas principais devido, principalmente, à sua geometria e isso torna 
sua orientação de certa forma imprecisa.  
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                                  Figura 10: CAD 3            Figura 11: Implantação do CAD 3 

  Fonte: Mariane Cal, 2018                      Fonte: Google Earth modificado pelos autores, 2018 

Considerando o edifício um bloco único, suas maiores superfícies são voltadas a Norte e Sul e, portanto, 
possui uma orientação solar favorável e isso pode ser considerado um aspecto positivo à eficiência energética 
e ao conforto ambiental. Na Figura 12 é possível observar as projeções das trajetórias solares ao longo do 
ano em relação ao edifício. 
  

 
Figura 12: Diagrama de insolação do CAD 3 

Fonte: Autores, 2018 

O Almoxarifado Central da UFMG é um projeto de 2013 localizado no Campus Pampulha e que possui 1975m² 
de área construída. O edifício (Figura 13) é composto de um bloco com dois pavimentos destinados ao uso 
da unidade, ocupados no primeiro pavimento pela Divisão de material (DIMAT) e pelos depósitos de 
materiais e no segundo pavimento ocupado por atividades de outros setores. Além disso, o edifício possui, 
ainda, copa/cozinha, elevador de carga, depósito de materiais de limpeza e vestiários de funcionários.   

O edificação foi implantada em terreno regular e com as fachadas e as aberturas principais orientadas a Norte 
e Sul, a fim de melhorar questões de conforto ambiental da edificação (Figura 14). 
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                  Figura 13: Almoxarifado Central              Figura 14: Implantação do Almoxarifado Central 

   Fonte: Mariane Cal, 2018                      Fonte: Google Earth modificado pelos autores, 2018 

A orientação da implantação do edifício é favorável e, na Figura 12, é possível observar as projeções das 
trajetórias solares ao longo do ano em relação ao edifício. 

 
Figura 12: Diagrama de insolação do CAD 3 

Fonte: Autores, 2018 

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos na análise do edifício do estudo de caso-piloto realizado na 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) assim como dos quatro edifícios do estudo de casos múltiplos realizado 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

A tabela apresenta as tecnologias sustentáveis encontradas em pelo menos um dos edifícios estudados. 
Quanto às simbologias, “ ” indica a existência da tecnologia na edificação; “ ” indica sua inexistência; “

” indica que existe a tecnologia, mas não está presente em toda a edificação; os espaços em branco 
indicam que a informação não foi confirmada. 
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Automação da iluminação 

Elementos de proteção solar 

Instalação solar fotovoltaica 

Instalação solar térmica 
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Válvula de descarga com duplo acionamento 

Arejadores ou redutores de vazão nos metais hidrossanitários 

Mictório com válvula de descarga acionada por sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Tecnologias sustentáveis presentes nos edifícios institucionais analisados 
Fonte: ASBEA, 2012; KWOK e GRONDZIK, 2013. Adaptada pelos autores, 2018 

DISCUSSÃO 

O estudo de caso-piloto realizado na UFV permitiu o contato com situações com características semelhantes 
às planejadas para a pesquisa em si, além de ter sido um instrumento de validação dos métodos a serem 
utilizados. O contato com as adversidades permitiu um melhor planejamento da visita técnica à UFMG e 
influenciou positivamente o estudo. 

Na análise feita no estudo de caso-piloto na UFV foi possível perceber a baixa inserção de tecnologias 
sustentáveis no edifício, embora o mesmo tenha sido construído recentemente. A edificação possui apenas 
automação da iluminação externa e isso faz com que luminárias internas possam estar acesas sem 
necessidade em áreas com boa iluminação natural e consequente despesa. Há presença de proteções solares 
em duas fachadas do edifício, entretanto, são fixos e não permitem o controle do sombreamento conforme 
as necessidades dos usuários, mesmo assim, reduzem a necessidade de utilização de resfriamento artificial. 
Foi verificado, ainda, a existência de torneiras automáticas e que são importantes para o controle do fluxo 
de água nos lavatórios dos banheiros. 

Na UFMG, os estudos de casos seguiram a mesma metodologia do estudo piloto feito na UFV. A coleta de 
dados foi feita por meio de entrevistas, visitas técnicas e pela análise dos projetos arquitetônicos e memoriais 
descritivos dos edifícios selecionados.  

O Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD 1), na UFMG, apresentou também uma baixa inserção de tecnologias 
sustentáveis. Em relação à automação da iluminação, ela ocorre apenas na iluminação externa e as 
consequências disso são semelhantes às apresentadas para o Edifício das Licenciaturas, na UFV. É possível 
notar a presença de brises horizontais na fachada principal e que auxiliam no sombreamento da edificação, 
evitando ofuscamento e gastos com resfriamento artificial. Nas instalações sanitárias são usadas torneiras 
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automáticas e válvulas de descarga com fluxo duplo, que diminuem a vazão da água e atendem seus usuários 
conforme a necessidade.  

O Centro de Atividades Didáticas 2 (CAD 1), na UFMG, apresentou a inserção de duas tecnologias a mais em 
relação ao CAD 1. Assim como no CAD 1, o prédio conta a automação da iluminação externa, torneiras 
automáticas e válvulas de descarga com duplo acionamento. O avanço no CAD 2 é percebido pela presença 
do sistema de aproveitamento de águas pluviais, no entanto, apesar de ter sido implementado no edifício, o 
sistema não está em funcionamento devido a problemas técnicos e não há previsão para sua normalização. 
Em relação às torneiras do CAD 2, possuem restritores de vazão que colaboram para a redução do fluxo de 
água durante o uso. 

O Centro de Atividades Didáticas 3 (CAD 3), na UFMG, foi o edifício que apresentou maior inserção de 
tecnologias sustentáveis dentre os estudos de caso. Em relação aos demais prédios CAD, apresenta também 
a automação externa da iluminação, proteções solares, sistema de aproveitamento de água pluvial, torneiras 
automáticas com restritores de vazão e válvulas de descargas com duplo acionamento.  

Os avanços do CAD 3 é dado pela presença de mictórios com válvula de descarga acionada por sensor, que 
evitam o desperdício de água, assim como pela presença de instalação solar térmica que foi implantado para 
o aquecimento de água do refeitório e dos chuveiros existentes nos banheiros dos funcionários também do 
refeitório.  

É valido ressaltar que o CAD 3 foi inaugurado em 2018, mas ainda não está em uso. Desse modo, tanto o 
sistema de reuso de água, quanto a instalação solar térmica não estão em funcionamento. 

O Almoxarifado Central da UFMG, como outros edifícios, possui automação da iluminação externa, sistema 
de aproveitamento de água pluvial e válvulas de descargas com duplo acionamento. Além disso, é o único 
edifício dentre os analisados que conta com a instalação solar fotovoltaica, que colabora positivamente para 
o ambiente, pois utiliza uma energia renovável.  

A escolha dos Centros de Atividades Acadêmicas da UFMG foi motivada pela possibilidade verificar o avanço, 
estabilidade ou recuo na inserção de tecnologias sustentáveis devido ao fato de serem prédios com 
características semelhantes em relação às funções e à gestão dos espaços. Em análise comparativa, é possível 
perceber o grande avanço, tanto no que se diz respeito à dados quantitativos da inserção de tecnologias, 
quanto na inserção de tecnologias com maior complexidade, como a instalação solar térmica e o sistema de 
aproveitamento de água pluvial.  

A escolha do prédio do Almoxarifado Central foi motivada pelo reconhecimento do mesmo no que se refere 
à sustentabilidade. Todavia, o edifício não apresentou tantas tecnologias como o esperado tendo em vista 
sua representatividade em relação ao tema. Esse fato, porém, não descarta a importância da inserção de 
suas tecnologias que, em um contexto de busca pela sustentabilidade, possui grande importância.  

A coleta de dados foi feita em visitas técnicas, entrevistas com profissionais da área e consultas a projetos 
arquitetônicos e memoriais descritivos dos edifícios. Um dos grandes problemas percebidos foi a 
incompatibilidade entre o projeto e a execução das obras. Tecnologias como a inserção de lâmpadas de LED, 
que permitem a redução do consumo de energia e são sustentáveis, estavam previstas nos projetos de alguns 
dos edifícios estudados, no entanto não foram realmente utilizadas.  
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A situação demonstra que a inserção de tecnologias sustentáveis não está relacionada apenas à sua inserção 
no projeto, relaciona-se também com recursos financeiros e questões burocráticas da universidade, como a 
compra por licitações. De acordo com ESTEVES e FALCOSKI (2013), os recursos para reformas e construções 
são variáveis e muitos deles apresentam prazo reduzido para serem empregados. 

Os resultados demonstram a inserção de tecnologias sustentáveis nos edifícios estudados, no entanto é 
válido ressaltar que a sustentabilidade de um edifício não se restringe a essa temática. Os edifícios estudados 
contam com estratégias bioclimáticas que colaboram para a eficiência energética e, consequentemente, para 
a sustentabilidade da edificação. Entretanto, as mesmas não foram citadas por não serem o objeto de estudo 
da pesquisa. 

O presente estudo objetiva atribuir diretrizes para a inserção de tecnologias sustentáveis em edifícios 
institucionais na UFMG. Existem diversas tecnologias sustentáveis que podem ser inseridas em novos 
edifícios, além das que já foram mencionadas e, por isso, após a consulta à literatura (ASBEA, 2012; KWOK e 
GRONDZIK, 2013; LAMBERTS; DUTRA; PERREIRA, 2014) e a coleta de dados foram delineadas as seguintes 
diretrizes: 

 Fazer a análise do terreno para coordenar as necessidades do projeto e os recursos do terreno; 
 Pensar a sustentabilidade da edificação desde a fases inicias do projeto; 
 Certificar a correta execução da obra de acordo com o projeto, principalmente no que se diz respeito às 

tecnologias sustentáveis previstas; 
 Utilizar estratégias bioclimáticas para alcançar a eficiência energética dos edifícios; 
 Utilizar o sistema de reuso de águas cinzas para a lavagem de pisos e calçadas; 
 Inserir coberturas verdes como alternativa sustentável para a climatização natural dos ambientes, dentre 

outras funções; 
 Optar por elevadores inteligente, que possuem sistema regenerativo e são capazes de devolver ao 

edifício uma parcela da energia utilizada; 
 Optar pela utilização de lâmpadas de LED, pois possuem baixo consumo de energia; 
 Automatizar a iluminação do edifício a fim de reduzir os gastos com energia elétrica; 
 Optar por torneiras com sensores a fim de evitar o desperdício de água; 
 Utilizar vidros de baixa emissividade (low-e) pois bloqueiam a penetração da radiação solar sem inibir a 

luz natural; 
 Inserir sistemas de painéis solares integrados às edificações (BIPV); 
 Inserir sistemas de captação da água dos aparelhos de ar condicionado, que podem ser utilizadas para 

lavar pisos e calçadas ou regar plantas; 
 Prever a utilização de tecidos GreenScreen em persianas e cortinas, pois proporcionam o uso mais 

racional da energia ao bloquear a irradiação e utilizar com maior eficiência a luz; 
 Utilizar telhas ecológicas feitas com materiais reciclados. 

CONCLUSÃO 

Apesar de todos os edifícios estudados apresentarem inserção de tecnologias sustentáveis, sua execução ou 
seus resultados não podem ser considerados satisfatórios de forma absoluta.  Os resultados obtidos 
demonstram um cenário afetado por problemas de gestão da universidade e que impactam na produção de 
seus espaços construídos. A inserção dessas tecnologias existe, mas exibe um contexto repleto de questões 
que impõem barreiras à sustentabilidade das edificações.  
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Em relação à inserção ou não de tecnologias sustentáveis, é possível perceber a influência de questões 
burocráticas, normativas e, principalmente, financeiras da universidade. No entanto, segundo Edwards 
(2008), “considerando a longa vida útil de uma edificação, é importante pensarmos a longo prazo e estarmos 
dispostos a investir em tecnologias ecológicas, cujos benefícios serão percebidos no futuro”. (p.4) 

A respeito da inserção dessas tecnologias em si percebe-se que, na maioria dos casos, os princípios 
sustentáveis foram pensados desde as etapas projetuais. Todavia, as obras concluídas exibem um 
distanciamento do projeto arquitetônico nesse sentido, uma vez que o projeto de muitos dos edifícios previa 
a inserção de tecnologias e que, na realidade, não ocorreu. 

A inserção de tecnologias sustentáveis no projeto arquitetônico é um investimento que se reverte em 
economia, reduz o impacto ambiental e minimiza a emissão de carbono (VIGGIANO, 2010). Assim, é de suma 
importância que os projetos sejam pensados e executados na perspectiva de desempenho ambiental e de 
sustentabilidade.  

É válido ressaltar, ainda, que se a sociedade aceitar a ideia de edifícios pautados na sustentabilidade, o 
desenvolvimento sustentável das cidades tornar-se-á uma consequência. Como neste estudo, ao considerar 
a edificação de forma isolada, é possível prever suas características e estudar questões para que impactem 
menos os recursos naturais e o ambiente.  

Limitações da pesquisa 

Embora os objetivos desta pesquisa tenham sido alcançados, várias foram as limitações encontradas. A 
primeira limitação foi percebida já no estudo de caso-piloto e deriva de dificuldade de acesso ao edifício por 
completo, como as coberturas, e que, em alguns casos, limitaram a coleta de dados à análise do projeto 
arquitetônico.  

Em relação ao número de estudos de caso, pode-se considerar não é o suficiente para traçar um panorama 
em relação ao tema nos edifícios institucionais da UFMG. As limitações são encontradas no tempo 
despendido em visitas técnicas, na coleta de dados e na análise dos mesmos, colaborando para a não 
possibilidade de generalização das conclusões deste estudo. 

Outra limitação a ser considerada relaciona-se com o fato da pesquisa possuir caráter exploratório, uma vez 
que não foram encontrados estudos semelhantes ou com os mesmos objetos. Isso restringiu a comparação 
dos resultados dessa pesquisa com os de outros estudos já realizados. Deve-se considerar, ainda, que a coleta 
de dados partiu de entrevistas com profissionais relacionados aos edifícios e que participam 
simultaneamente de vários projetos, sendo possível, confusões ou trocas de informações referentes a 
diferentes edifícios.  

Sugestões para trabalhos futuros  

O presente estudo não objetivou traçar todas as diretrizes existentes para a inserção de tecnologias 
sustentáveis. O conhecimento e as conclusões que foram adquiridos não são definitivos e devem ser usados 
paralelamente a outros estudos para o aperfeiçoamento das diretrizes propostas na pesquisa. Desse modo, 
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a discussão deste tema não deve se concluir ou se esgotar e, por isso, pode-se fazer sugestões para o 
desenvolvimento de futuros trabalhos: 

 Estudar as viabilidades financeira, executiva e técnica das tecnologias sustentáveis listadas; 
 Aprofundar os estudos a fim de estimar o tempo de retorno dos investimentos feitos na inserção de 

tecnologias; 
 Estudar um maior número de edifícios a fim de ser obter um panorama mais preciso do tema na UFMG; 
 Entender o processo de projeto da universidade a fim de compreender o nível de inserção de tecnologias 

sustentáveis no edifícios institucionais na UFMG. 
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JARDIM FILTRANTE COMO SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO PARA CIDADE DE PEQUENO PORTE  

FILTERING GARDEN AS AN ALTERNATIVE SEWAGE TREATMENT SYSTEM IN A SMALL CITY 

JARDÍN FILTRANTE COMO SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
PEQUEÑA CIUDAD  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O tratamento de efluentes torna-se fundamental em todos os países do mundo. O maior problema são seus custos 
comentários. O objetivo geral desse artigo é relacionar o sistema alternativo de tratamento de esgoto, os jardins 
filtrantes, analisando sua viabilidade econômica e projetual para cidades de pequeno porte, focando assim no município 
de Itapiranga-SC/Brasil, tendo como seus os objetivos específicos: alocar um aporte teórico com base nas legislações 
pertinentes, normativas e estudos científicos relacionados de acordo com o tema proposto; viabilizar de forma 
econômica, ambiental e social a implementação de estação de tratamento de esgotos com base em jardins filtrantes. 
Metodologicamente foi representado o sistema e comparado sua viabilidade para a sustentabilidade urbana. Os 
resultados relatam a necessidade de implementação do sistema em cidades de pequeno porte. 
 PALAVRAS-CHAVE: Jardins Filtrantes; saneamento; tratamento de efluentes. 

ABSTRACT: 
The treatment of effluents becomes essential in all the countries of the world. The biggest problem are your costing 
comments. The general objective of this article is to relate the alternative sewage treatment system, the filtering 
gardens, analyzing its economic viability and design for small cities, focusing on the municipality of Itapiranga-SC / Brazil, 
having as its specific objectives: allocate a theoretical contribution based on relevant legislation, regulations and related 
scientific studies according to the proposed theme; to economically, environmentally and socially enable the 
implementation of a sewage treatment plant based on filter gardens. Methodologically the system was represented and 
compared its viability for urban sustainability. The results report the need to implement the system in small cities. 
KEYWORDS: Filtered Gardens; sanitation; wastewater treatment. 

RESUMEN: 
El tratamiento de efluentes se vuelve fundamental en todos los países del mundo. El mayor problema son sus costos 
comentarios. El objetivo general de este artículo es relacionar el sistema alternativo de tratamiento de aguas residuales, 
los jardines filtrantes, analizando su viabilidad económica y proyectual para ciudades de pequeño porte, enfocándose 
así en el municipio de Itapiranga-SC / Brasil, teniendo como sus objetivos específicos: asignar un aporte teórico basado 
en las legislaciones pertinentes, normativas y estudios científicos relacionados de acuerdo con el tema propuesto; 
viabilizar de forma económica, ambiental y social la implementación de la estación de tratamiento de aguas residuales 
con base en jardines filtrantes. Metodológicamente fue representado el sistema y comparado su viabilidad para la 
sustentabilidad urbana. Los resultados reportan la necesidad de implementar el sistema en ciudades pequeñas. 
PALABRAS-CLAVE: Jardines Filtrantes; saneamiento; tratamiento de efluentes. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, segundo Cossich (2006), Neckel, Goellner e Bertoldi (2016) consiste-se no país que mais realiza 
esforços para a realização de projetos voltados para melhorar o saneamento básico, o que engloba desde a 
distribuição de água tratada até o tratamento de efluentes domésticos e industriais. Cossich (2006), Neckel, 
Goellner e Bertoldi (2016) enfatizam que a maior geração de poluentes se deve ao crescimento da 
industrialização, que geram efluentes industriais muito diversificados, requerendo processos de tratamento 
mais complexos. 

Convém lembrar que nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS, 2016), 74,9% 
do esgoto gerado no Brasil é coletado, sendo que apenas 44,9% é tratado. Para Lisboa, Heller, Silvera (2013) 
e Morais et al. (2015), a falta de saneamento adequado interfere negativamente na qualidade de vida da 
população, ocasionando problemas de ordem social como a manifestação de patologias e odores. 

Esses efeitos negativos de ordem ambiental contribuem para a contaminação dos recursos hídricos, 
agravados esgoto lançado de forma in natura (LISBOA; HELLER; SILVEIRA, 2013; MORAIS et al, 2015). Isso 
torna ineficiente o Art. 225 da Constituição Federal defere o direito universal ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Neste contexto, as Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) convencionais, para Zaharia, Suteu (2012), 
Neckel, Goellner e Bertoldi (2016) possuem tratamentos de forma anaeróbico. Entretanto, o processo em 
sua totalidade pode levar até 20 dias dividindo-se em três partes: a primeira foca em retirar os resíduos 
sólidos; a segunda na qualidade da água, eliminando quaisquer matérias orgânicas; e a terceira prima-se pela 
recuperação da água a ser tratada para a diminuição de custos, que geralmente são atribuídos a nível local. 

Neste sentido, municípios de pequeno porte acabam por muitas vezes não possuir condições financeiras 
adequadas para conseguir os recursos necessários para a aplicação de projeto de saneamento urbano. Além 
de possuírem dificuldades de mão de obra qualificada para operar no local e falta de infraestrutura 
apropriada (LISBOA; HELLER; SILVEIRA,2013), com isso, o sistema de jardins filtrantes se demonstra uma 
alternativa a ser considerada, buscando reduzir custos com métodos de tratamentos mais eficientes.  

O objetivo geral desse artigo é relacionar o sistema alternativo de tratamento de esgoto, os jardins filtrantes, 
analisando sua viabilidade econômica e projetual para cidades de pequeno porte, focando assim no 
município de Itapiranga-SC/Brasil, tendo como seus os objetivos específicos: alocar um aporte teórico com 
base nas legislações pertinentes, normativas e estudos científicos relacionados de acordo com o tema 
proposto; viabilizar de forma econômica, ambiental e social a implementação de estação de tratamento de 
esgotos com base em jardins filtrantes.  

Por isso, essa pesquisa vem ao encontro da necessidade de tornar eficiente e economicamente viável um 
Estação de Tratamento de Efluentes com jardins filtrantes. Nesse contexto, enfatiza-se a forma de 
tratamento torna-se eficiente durante o processo de tratamento. 
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METODOLOGIA 

A cidade de pequeno porte pode ser definida por possuir até 50.000 habitantes (IBGE,2010). O município de 
Itapiranga-SC/Brasil (Figura 1) possui 15.409 habitantes, tendo como densidade demográfica 54.51 
habitantes/km². As internações ocasionadas por diarreias, muitas vezes relacionadas a falta de saneamento 
básico, são de 3,1 para cada 1.000 habitantes e apresenta 58.4% de domicílios com esgotamento sanitário 
adequado (IBGE,2010).  

 
Figura 1: Localização do município Itapiranga-SC/Brasil              

Fonte: IBGE (2018) 

De acordo com a prefeitura de Itapiranga, os esgotos urbanos são na sua maioria tratados de forma prévia 
na própria moradia, por meio de tanque séptico, sendo que após serem conduzidos pelas redes coletoras 
acabam lançados no Rio Uruguai de forma in natura. Em 2013 foi apresentado um projeto para uma estação 
de tratamento de esgoto convencional, procurando atender 80% da população, sendo que atualmente se 
encontra no estágio final de construção.  

Levando em consideração que tanto o sistema convencional quanto o de jardins filtrantes possuem eficiência 
no tratamento do esgoto, foi então analisado outros aspectos que buscam demonstrar como esse pode se 
tornar uma opção alternativa viável e trazer diversos benefícios para a população.  

Para métodos comparativos, foi utilizado dois projetos, o da estação de tratamento de esgoto que está em 
construção atualmente no município, bem como um projeto de implementação de jardins filtrantes, nos 
quais foram analisados economicamente para o custo e a população atendida, além de fatores não 
relacionados ao orçamento, utilizando como base o método de Nunes e Vale (2018), no qual foram 
considerado diversas variáveis para verificar como que os sistemas poderiam contribuir além da questão 
sanitária e orçamentária, aplicando uma matriz de análise.  
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RESULTADOS  

As Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) com jardins filtrantes são sistemas alternativos mais 
sustentáveis ao tradicional tratamento de esgoto, pois o seu funcionamento reproduz a forma de como a 
natureza opera, sendo também muito eficiente (MORAIS et al, 2015). Esse sistema (Figura 2) consiste em 
plantas macrófitas em flutuação que, ao produzir oxigênio por meio da fotossíntese, as bactérias aeróbicas 
existentes atuam na decomposição da matéria orgânica (RODRIGUES; BRANDÃO, 2015), possuindo ‘’[...] 
baixo custo operacional de energia para a aeração’’ (COMUSA, 2013, p. 10). Suas vantagens incluem o baixo 
custo de implementação e manutenção e, além de não utilizar produtos químicos no tratamento 
(HIDROLUTION,2014), ainda auxilia na criação de áreas verdes, podendo assim servir até como parte de um 
parque.  

 

 

Figura 2: Sistema Jardins Filtrantes              
Fonte: Plantevida (2018) 

 

Foi realizado então os comparativos entre os dois sistemas. No quesito orçamentário, a ETE convencional 
apresentou um custo total de construção R$ 2.616.781,62, e irá atender 80% da população, ou seja, 12.327,2 
habitantes (PREFEITURA DE ITAPIRANGA, 2013).  Já os jardins filtrantes apresentam um custo de construção 
10 vezes menor que o sistema convencional (HIDROLUTION, 2014), ou seja, para atender o município de 
Itapiranga, seu custo seria aproximadamente R$ 261.678,162, resultando em uma enorme economia, como 
demonstrado na figura 3. Sendo assim, é possível observar que o sistema de jardins filtrantes revela um 
menor custo, sendo importante ressaltar que o mesmo não necessita de produtos químicos para sua 
manutenção, o que reduz seus custos de manutenção, além de não ser dependente de equipamentos 
eletromecânicos como o sistema convencional, o que ainda reduz os custos de energia elétrica 
(HIDROLUTION,2014). 
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Figura 3: Comparativo Orçamentário              
Fonte: Autores (2018) 

 

Utilizando como base o método de Nunes e Vale (2018), aplicando uma matriz de análise do ambiente 
construído, foi então analisado 7 variáveis a fim de verificar como cada sistema se comportaria mediante 
essas e quais as contribuições que trariam para a qualidade urbana, a tabela 1 demonstra os resultados que 
são:  

Tratamento de Efluentes: Se o sistema é eficiente no tratamento de efluentes, podendo analisar assim que 
ambos os sistemas possuem boa eficiência e cumprem o que é necessário 

Valorização da fauna/flora: Os jardins filtrantes se destacam, pois, ao comparar com o sistema convencional, 
conseguem se tornar uma área verde que poderá abrigar animais, além de estimular a vegetação local, pois 
as plantas utilizadas no sistema são regionais.  

Criação de outras atividades: Como o sistema de jardins filtrantes não gera odores, é possível criar nas 
proximidades praças para uso da população, incentivando a visitação ao local para conhecer como o sistema 
funciona.  

Imaginabilidade: Nunes e Vale (2018) definem como quando a população desenvolve relações com o local, 
ocasionando assim em memórias e em reconhecimento do mesmo. Os sistemas de jardins filtrantes 
apresentam potencial para a criação desses lugares, por estarem relacionados a áreas verdes e ainda sim 
manterem suas características próprias que definem o mesmo como uma ETE.  

Harmonia: Pode ser definida como o complemento que um elemento realiza ao outro (Ewing; Handy, 2009 
apud Nunes; Vale, 2018), não destonando do meio em que se encontra, trazendo um equilíbrio estético para 
o local. Os jardins filtrantes por se tratarem de locais verdes, conseguem entrar em sintonia com a natureza, 
transformando em um local harmônico com o já existente.  
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Marketing para a cidade: Se refere ao quanto o sistema pode trazer de benefícios midiáticos para o município, 
utilizando o sistema de jardins filtrantes, a cidade pode se beneficiar por estar utilizando um sistema mais 
sustentável e ainda pouco utilizado no Brasil, o que pode ser revertido em situações favoráveis ao turismo.  

 

Características – Qualidade 
do desenho urbano 

ETE convencional ETE Jardins Filtrantes 

Tratamento de Efluentes X X 

Valorização da fauna/flora  X 

Criação de outras atividades  X 

Imaginabilidade  X 

Harmonia  X 

Marketing para a Cidade  X 
Tabela 1: Qualidades Urbanas e ETE 

Fonte: Autores adaptado de Nunes e Vale (2018) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de não ser um sistema muito utilizado, os jardins filtrantes se demonstram extremamente eficientes, 
tanto do ponto de vista orçamentário quanto das qualidades urbanas. Para cidades de pequeno porte como 
Itapiranga, o fato de não necessitar alocar grandes recursos para sua construção e por se tratar de um sistema 
mais simples, demonstra sua enorme vantagem, além de ser um sistema mais sustentável.  No quesito 
qualidade de vida, além do saneamento, o sistema ainda pode servir como lugar de lazer, o que pode ser 
revertido em turismo e renda.  
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MARCOS E PORTAIS COMO INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO EM SALVADOR/BA 

LANDMARKS AND PORTALS AS PRESERVATION INSTRUMENTS OF THE AREA OF IMPLEMENTATION 
OF AN URBAN PARK IN SALVADOR/BA 

MARCOS Y PORTALES COMO INSTRUMENTOS DE PRESERVACIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE 
UN PARQUE URBANO EN SALVADOR/BA 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Na região conhecida como o “Miolo”, mais especificamente no entorno da Represa do Prata e da Mata Escura, localiza-
se uma extensa área verde remanescente de Mata Atlântica em Salvador. Indicada no PDDU – Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – como futuro parque urbano, esta área atualmente sofre com o descaso, o desmatamento 
e a poluição. O presente trabalho, realizado no âmbito da Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à 
Cidade da Universidade Federal da Bahia, propõe marcos visuais e simbólicos que venham a auxiliar a preservação da 
área, batizada pela população local de Parque Theodoro Sampaio. Esta proposta utilizou como base oficinas 
participativas nos bairros do entorno imediato da área, e apresenta não só intervenções pontuais, mas também uma 
disposição geral de equipamentos e trilhas no intuito de subsidiar o desenho do futuro parque.   
PALAVRAS-CHAVE: preservação ambiental; paisagismo; parque urbano.  

ABSTRACT: 
In the region known as the "Miolo", more specifically in the surroundings of the Prata and Mata Escura Dams, there is 
an extensive green area remnant of the Atlantic Forest in Salvador. Indicated in the Urban Development Master Plan as 
a future urban park, this area currently suffers from neglect, deforestation and pollution. The present work, elaborated 
within the Technical Assistance, Housing and Right to the City Specialization of the Federal University of Bahia, proposes 
visual and symbolic landmarks that will assist in the preservation of the area, named by the local population as Theodoro 
Sampaio Park. This proposal used as a basis participatory workshops developed in the surrounding neighbourhoods of 
the area, and presents not only specific interventions, but also a general planning with equipment and trails to subsidize 
the design of the future park. 
KEYWORDS: environmental preservation; landscaping; urban park.   

RESUMEN: 
En la región conocida como el "Miolo", más específicamente en el entorno de la Represa del Plata y de la Mata Oscura, 
se ubica una extensa área verde remanente de Mata Atlántica en Salvador. Indicada en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano como futuro parque urbano, esta área actualmente sufre con el descuido, la deforestación y la contaminación. 
El presente trabajo, realizado en el ámbito de la Especialización en Asistencia Técnica, Vivienda y Derecho a la Ciudad 
de la Universidad Federal de Bahía, propone marcos visuales y simbólicos que vengan a auxiliar la preservación del área, 
bautizada por la población local de Parque Theodoro Sampaio. Esta propuesta utilizó como base talleres participativos 
en los barrios del entorno inmediato del área, y presenta no sólo intervenciones puntuales, sino también una disposición 
general de equipamientos y senderos a fin de subsidiar el diseño del futuro parque. 
PALABRAS-CLAVE: preservación ambiental, paisajismo, parque urbano.  
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INTRODUÇÃO 
A área correspondente ao ‘Miolo’1 de Salvador é constituída, em sua maioria, por bairros populares 
caracterizados pela alta densidade habitacional, sendo carentes de equipamentos coletivos de cultura e 
lazer. Nesta região, localiza-se uma área verde remanescente de Mata Atlântica, que já foi o antigo Horto 
Florestal de Salvador, morada do antigo sistema de abastecimento da cidade e lar de um dos terreiros de 
candomblé mais antigos da região. Esta área vem sendo gradualmente poluída e degradada, devido, 
principalmente, ao avanço das ocupações em suas fronteiras. 

Para conter este processo foi elaborada uma proposta para a implantação de um parque urbano nesta área, 
o Parque Theodoro Sampaio, de modo a auxiliar a preservação de uma área rica em fauna e flora e 
salvaguardar a história e cultura local. Além disso, sua implantação propiciará um novo espaço de lazer e 
convívio social que atualmente são escassos na região do ‘Miolo’, contribuindo para o bem-estar da 
população local. 

Atualmente, Salvador possui dez parques urbanos, sete deles localizados na região da Orla Atlântica. A 
distância dos parques existentes, sobretudo para a população que reside em bairros periféricos, dificulta seu 
acesso a estes equipamentos de uso público, reafirmando a importância da implantação do Parque Theodoro 
Sampaio. 

A necessidade de preservação desta extensa área verde e a presença de uma comunidade com cerca de 350 
famílias2 no interior da mesma se conforma como um exemplo dos tantos conflitos urbanos que caracterizam 
as grandes cidades brasileiras, os quais evidenciam a necessidades de áreas verdes e equipamentos de lazer 
de uso comum em bairros periféricos em contraste com a carência de moradia. 

O projeto do Parque, desenvolvido ao longo do ano de 2016, é fruto de um processo coletivo em equipe 
iniciado através da ACOPAMEC - Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão. Foi 
desenvolvida no âmbito do curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, no 
formato de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da 
Bahia, dando prosseguimento às propostas preliminares de uma parceria entre os alunos da Faculdade de 
Arquitetura da UFBA e os jovens da ACOPAMEC em 2004, as quais foram publicadas em 2005 no livro Mata 
Escura: Plano de Intervenção3. 

No desenvolvimento do projeto, buscou-se levar em consideração a necessidade de preservação de tão 
importante área vegetada e a permanência da comunidade ali localizada, entendendo que as demandas pelo 
Direito à Cidade compreendem tanto a distribuição e acesso mais democrático a espaços de lazer quanto a 
garantia ao direito fundamental à moradia digna4. 

                                                           
1 Denominação do espaço geográfico localizado entre o limite norte do Município, a BR-324 e a Av. Luiz Viana Filho (Paralela). 

2 Em março de 2016, foi registrada, após uma visita da Polícia Federal no local, a presença de cerca de 350 famílias na área (MAPA, 
2016). Esta comunidade, conhecida como Nova Esperança, também participou do processo de oficinas participativas realizadas ao 
longo do ano de 2016. 

3 Ver nesse sentido Gordilho-Souza et al., 2005. 

4 Umas das propostas do Plano para a Implantação do Parque Theodoro Sampaio contém um estudo preliminar para um Loteamento 
de Habitação de Interesse Social voltado para os moradores da Comunidade Nova Esperança. Ver nesse sentido SILVA, 2016. 
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O projeto preliminar de Marcos e Portais, foco deste artigo, é parte do Plano para a Implantação do Parque 
Theodoro Sampaio e veio como resultado do diagnóstico realizado, a partir de estudos socioeconômicos, 
morfológicos, além de visitas e conversas com os moradores das comunidades lindeiras, que mostraram que 
uma das maiores problemáticas da área é a perda de área verde nas bordas do antigo Horto. Para tanto, 
elaborou-se uma proposta que apresenta não só intervenções pontuais, mas também um planejamento geral 
com equipamentos e trilhas que tem como objetivo a preservação desta área verde.  

DIAGNÓSTICO DA ÁREA E DO ENTORNO IMEDIATO 

Para o desenvolvimento do trabalho definiu-se uma macro poligonal compreendendo o entorno imediato da 
área verde, abrangendo cinco bairros – Mata Escura, Calabetão, Jardim Santo Inácio, Arraial do Retiro e 
Barreiras5. Esta poligonal foi definida a partir dos limites dos bairros, vias de grande circulação e setores 
censitários (Figura 1). Estes bairros possuem juntos 85 setores censitários, uma população de 71.306 
habitantes, em uma área total de 5,58 Km², possuindo uma densidade populacional de 12.779 Hab./Km². 

 
Figura 1: Localização dos bairros situados no entorno da área do futuro Parque Theodoro Sampaio. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A poligonal de implantação do futuro Parque foi definida seguindo critérios como áreas verdes contínuas, 
vias, títulos de posse de algumas propriedades do entorno, características morfológicas da área, fundo de 
área construída, além de estudos técnicos, consulta às comunidades e visitas a campo. Possui 84,69 hectares, 
sendo aproximadamente 42,64 hectares de remanescentes de Mata Atlântica (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2013). 
Compreende a área vegetada do entorno das Represas do Prata e da Mata Escura, as quais foram 
requalificadas pelo engenheiro Theodoro Sampaio em 1910, e fizeram parte do sistema de abastecimento 
de Salvador até o ano de 1987, quando foram desativadas em função do grande índice de poluição das águas 

                                                           
5 No presente trabalho, foram tomadas como base as delimitações definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010) e do livro Caminho das Águas (2010). 
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e pelo crescimento da ocupação em seu entorno (CALDAS, 2011). Deriva daí a denominação de “Parque 
Theodoro Sampaio”, definida pela população dos bairros lindeiros, como forma de resgate da história local6. 

A área do futuro Parque possui distintos proprietários, como demonstrado a seguir (Figura 2). Ademais, na 
área são encontrados usos e ocupações de caráter diverso. 

 
Figura 2: Área delimitada para a implantação do Parque Theodoro Sampaio. 

Fonte: Elaboração própria, 2016; utilizando base cartográfica da CONDER, 2010. 

OFICINAS NOS BAIRROS E RESULTADOS 

Dada a complexidade da área e o intenso processo de degradação observado, ressalta-se que o pressuposto 
conceitual fundamental para o projeto geral do Parque Theodoro Sampaio foi compreender a pluralidade 
dos agentes presentes nesta área vede. Em seguida, após uma análise da influência e impacto de cada um 
desses agentes na área, buscou-se entender o papel de cada um na preservação do lugar.  A esses atores que 
vêm realizando atividades pontuais de preservação do espaço deu-se o nome de “Guardiões”.  Além disso, 
também foram identificadas as ações “degradadoras”, que vêm transformando o espaço e reduzindo 
gradualmente a cobertura vegetal local, dentre elas: a poluição das nascentes e represas, o desmatamento, 
avanço das ocupações e o depósito de resíduos sólidos. 

Para o desenvolvimento do projeto para a implantação do Parque Theodoro Sampaio, foram feitas visitas em 
vários pontos, no interior e na borda da área verde, e oficinas nos cinco bairros do entorno imediato ao longo 
do ano de 2016 (Figura 3). 

                                                           
6 No Plano Diretor Municipal de Salvador (2016), a área verde está indicada como futuro parque, sob a denominação de Parque do 
Vale da Mata Escura.  
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Figura 3: Localização das oficinas e visitas realizadas. 

Fonte: Elaboração própria em base do Google Maps, 2016. 

As atividades buscaram agregar o uso da discussão e compartilhamento de informações com os moradores, 
de mapas, e de maquete para uma melhor apreensão e compreensão da área de estudos7. Cada dinâmica foi 
voltada para as diferentes propostas realizadas no âmbito do projeto geral, sendo as atividades realizadas 
que mais ajudaram no diagnóstico e desenvolvimento da presente proposta: ‘Maquete – Oficina O Que 
Queremos?’, o ‘Mapa Temático’ e o ‘Mapa da Área do Parque’ (Figura 4). 

 
Figura 4: Atividades realizadas nas oficinas participativas. 

Fonte: Acervo próprio, 2016; utilizando base cartográfica da CONDER, 2010. 

Para a elaboração da proposta, estas atividades trouxeram resultados significativos para a compreensão da 
área e sua problemática, e para as diretrizes projetuais, como: a importância de haver um acesso ao Parque 
em todos os bairros; a utilização da área verde pela população para a ligação com a Estação Bom Juá e a BR-
324; a importância do Parque como equipamento público para bairros como Calabetão e Arraial do Retiro, 
que são carentes até mesmo de instalações comerciais primárias; a definição dos possíveis acessos, caminhos 
e trilhas do futuro Parque; a constatação do avanço de algumas ocupações ao sul da área verde; as 
necessidades dos moradores do entorno da área sobre os equipamentos que o Parque deveria ter, que 
variava entre as comunidades e que abrangia áreas de parque infantil e academia ao ar livre, creche, etc. 

                                                           
7 Para maiores detalhes sobre as atividades realizadas, ver Araújo et al., 2016b. 
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PROPOSTA GERAL 

A proposta tem como objetivo geral integrar as ações dos “Guardiões”, mencionados anteriormente, a 
elementos físicos que afirmem e identifiquem a presença do Parque como área a ser preservada, diminuindo 
a sua vulnerabilidade a ocupações indevidas, e, ao mesmo tempo, proporcionem um espaço público de uso 
coletivo. Estes elementos físicos de afirmação e identificação foram chamados Marcos e Portais. Em 
abrangência ao objetivo geral, compõem-se como objetivos específicos:  

1. Dar uma identidade visual ao Parque Theodoro Sampaio;  
2. Proporcionar equipamentos que possam ser úteis à população do entorno e assim consolidar mais 

rapidamente a ideia do Parque;  
3. Localizar pontos de referência que já agem impossibilitando construções nos limites da área do 

futuro Parque;  
4. Recuperar a vegetação da borda;  
5. Inibir o avanço das ocupações nas áreas mais vulneráveis do entorno;  
6. Definir algumas trilhas e caminhos de penetração no Parque. 

No âmbito deste projeto, o Portal é um marco visual e simbólico, construído ou não, que seja de uso da 
comunidade, sempre um ponto de referência, como elemento ou espaço de uso público, que pode oferecer 
uma entrada para o Parque ou limitar seu espaço, mas sempre ressaltando sua presença e/ou demarcando 
os limites. Para o projeto dos Marcos e Portais foram utilizados os estudos elaborados por Lynch (1997) e 
Cullen (1983) que tratam de características visuais, simbólicas e de uso referentes a estes elementos. 

De acordo com Lynch (1997, p.88), os marcos são “pontos de referência considerados externos ao 
observador, são apenas elementos físicos cuja escala pode ser bastante variável. [...], a principal 
característica física dessa classe é a singularidade, algum aspecto que seja único ou memorável no contexto”. 
O autor também cita a importância da sequência relativamente contínua na presença dos marcos no 
reconhecimento e memorização do espaço. 

Cullen (1983, p.28) diz que “ponto focal é o símbolo vertical da convergência. [...] define a situação, surge 
como uma confirmação”. O autor se utiliza da percepção sensorial do espaço além da ótica, levando em 
consideração a posição do indivíduo quanto à vivência do meio. 

Além disso, a identidade de um objeto, para Lynch (1997, p.9), implica na “sua diferenciação de outras coisas, 
seu reconhecimento enquanto entidade separável. [...], não no sentido de igualdade com alguma outra coisa, 
mas com o significado de individualidade ou unicidade”.  

O uso de Marcos e Portais neste trabalho objetivou desenvolver referências visuais e simbólicas que 
pudessem contribuir para desenvolver uma percepção maior dos moradores sobre a área em questão, 
consolidando, desde então, a existência do Parque no imaginário das pessoas. 

Os Marcos e Portais a serem implantados classificam-se em: Portais do Tipo 1, que marcam as principais 
entradas do Parque, e possuem a mesma tipologia e diretrizes; Portais do Tipo 2, que marcam as entradas 
de passagem já utilizadas pelas comunidades que moram ao redor da área verde; e Marcos, que constituem 
pontos de identificação e referência do Parque (Tabela 1). 
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PORTAL DO TIPO 1 PORTAL DO TIPO 2 MARCO 

Ligação com vias carroçáveis do entorno 
e fornecimento de transporte. 

Ligação com vias locais de pedestres. Não possui função de conexão. 

Controle da entrada. 
Consolidar usos existentes no 
entorno imediato do Parque. 

Delimitação e identificação. 

Elemento construído de grande 
dimensão. 

Elemento construído de pequena 
dimensão. 

Elemento construído pontual. 

Conexão da Região Metropolitana, da 
cidade e dos bairros com o Parque. 

Abrangência local (parque-parque). Ajudar no reconhecimento. 

Fluxo principal de visitantes, por carro e 
transporte coletivo, mas principalmente 

pedestres. 

Conexão de pequenas comunidades 
vizinhas com o Parque. 

Tabela 1: Tipos de Portal e Marco e suas características 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Além dos Marcos e Portais, para salvaguardar os limites do Parque Theodoro Sampaio, considerou-se 
necessário Elementos Lineares que possam servir de barreiras ou limites, a se localizar principalmente no 
fundo de construções das áreas vulneráveis à ocupação e áreas de encostas (Tabela 2).  

De acordo com Lynch (1997, p.69), “Limites são os elementos lineares não considerados como ruas: são 
geralmente, mas nem sempre, as fronteiras entre dois tipos de áreas. Funcionam como referências laterais”. 
Como menciona Cullen (1983, p. 58), as barreiras “permitem um acesso visual, mas impedem o acesso físico”. 
Como Elemento Linear, optou-se por cercas vivas utilizando também a vegetação em cada trecho como 
referenciais visuais do Parque. 

Além dos Portais, Marcos, Elementos Lineares, o presente estudo buscou localizar as entradas controladas 
por guardiões, a instalação de possíveis equipamentos a serem utilizados pela população e definir algumas 
trilhas no interior da área (Figura 5). 

MARCOS E PORTAIS 

Necessidade de 
equipamentos da 
população do 
entorno. 

Acessos existentes já 
utilizados pelas 
comunidades 
lindeiras. 

Vulnerabilidade à 
ocupação urbana. 

Visibilidade. 

ELEMENTOS 
LINEARES 

Configuração das 
fronteiras e limites 
da área verde. 

Vulnerabilidade à 
ocupação urbana. 

  

 Desejos das 
comunidades do 
entorno. 

Vulnerabilidade à 
ocupação urbana. 

Proximidade com 
nascentes. 

 

EQUIPAMENTOS 

Portais a serem 
implantados nas 
bordas da área. 

Campos de futebol 
existentes. 

Topografia com mais 
de 30% de 
inclinação. 

Rede de alta tensão. 

Tabela 2: Critérios para a localização dos elementos propostos. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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Figura 5: Localização dos Portais, Marcos, equipamentos e trilhas. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Portais 

Os Portais de tipo 1 marcam os acessos principais, que possuem maior fluxo de visitantes. São eles: o Portal 
Barreiras, que se localiza na R. Maj. Vitorino Palma, no acesso ao galpão do Ministério da Agricultura (MAPA); 
o Portal Arraial do Retiro, localizado na Av. Oliveira; o Portal Mata Escura, que se localiza na região do bairro 
conhecida como Jardim Pampulha, ao fim da Tv. Pampulha; e o Portal Bom Juá, próximo à Estação Bom Juá. 

Os Portais de tipo 2 marcam acessos ao Parque já utilizados pela população para os caminhos existentes 
dentro da área verde ou campos de futebol. São eles: o Portal Vila Moisés, localizado na Tv. Florestal, bairro 
de Barreiras, na localidade conhecida como Vila Moisés; o Portal Bate Folha, na região de abrangência do 
Terreiro Bate Folha, em Mata Escura; e o Portal Nova Mata Escura, que se localiza na região do bairro de 
Mata Escura conhecida por Nova Mata Escura, na R. Direta do Éden do Vale. 

Equipamentos 

O uso dos equipamentos aqui indicados utilizou como base as necessidades e desejos dos moradores da área 
do entorno imediato do Parque em função da melhor localização e acesso para cada. Neste primeiro 
momento, decidiu-se por focar nas áreas de borda, compreendendo o equipamento como um marco na 
paisagem que contribuirá para a preservação da área (Figura 6). 
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Figura 6: Equipamentos propostos. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Trilhas 

As trilhas e caminhos aqui indicados foram apontados em oficinas por membros das comunidades lindeiras 
por funcionarem como caminhos entre pontos específicos ou terem sido utilizadas na locomoção através da 
área verde (Figura 7). 

 
Figura 7: Esquema das trilhas em conjunto com os equipamentos e pontos de parada previstos. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Neste primeiro momento, propõe-se a criação de duas trilhas principais, estruturantes para a circulação na 
área do Parque: a Trilha Represa da Mata Escura, que possui três trechos (A – Vale do Azacá, B – Bom Juá, C 
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– Fonte da Bica); e a Trilha Represa do Prata: Possui quatro trechos (D – Memória do Silêncio, E – Caminho 
da Represa, F – Alameda dos Bambus, G – Rota da Saúde). Os caminhos já utilizados pelos moradores do 
entorno como acesso a outros bairros e à Estação Bom Juá foram mantidos. 

Marcos 

Os Marcos são divididos em dois tipos – Marco de Identificação e Informativo (Figura 8). Os de Identificação 
irão apontar e retificar a presença do Parque nas fronteiras entre o mesmo e as diferentes localidades, e 
possuirão o logo e o nome como forma de identificação. Os Marcos Informativos além de identificar a 
presença do Parque, terão mais informações, como localização do local, dos equipamentos, acessos abertos 
mais próximos e características das trilhas. 

 
Figura 8: Esquema com a localização dos Marcos de Identificação em conjunto com Elementos Lineares, e Marcos Informativos. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Elementos Lineares 

Os Elementos Lineares definirão os limites do Parque nas áreas mais vulneráveis ao aumento de áreas 
ocupadas. Para constituir estes Elementos serão utilizadas vegetação de grande porte e cercas vivas, levando-
se em consideração a morfologia dos locais onde serão implantados (Figura 9). 

 
Figura 9: Disposição das espécies escolhidas como Elementos Lineares. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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MARCOS E PORTAIS – PARTIDO ARQUITETÔNICO 

Para a criação dos Portais pensou-se em elementos que demarcassem as entradas do Parque, dando a 
sensação de permeabilidade e de boas-vindas a um espaço convidativo. Ao estabelecer um dentro e um fora, 
também se almejava sugerir a ideia de um certo controle, com uma intervenção que marcasse de modo 
positivo a paisagem. 

O conceito fundamental é flexibilidade. Estas estruturas precisam adaptar-se às diferentes topografias dos 
locais de implantação; a programas distintos (como banheiro e guarita), podendo acoplar outros elementos; 
além de possibilitar o crescimento e expansão. Também poderá funcionar como cobertura para áreas de 
lazer e estar. 

Para sua composição formal, foram trabalhados aros quadriculados alinhados e as diferentes interações 
entre si. A diferença básica entre o Portal do tipo 1 e Portal do tipo 2 é a dimensão, devido à abrangência das 
entradas que guarnecem. Para chegar à forma a ser desenvolvida, foram executadas dois tipos de interações: 
rotação e movimento (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Aros quadriculados, interações realizadas e forma preliminar. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A estrutura principal será construída com laminado de eucalipto, sendo este um material resistente e 
econômico, de cor clara, o que foi preferível diante de sua interação com as cores da marca do Parque. A 
estrutura também pode ser construída em aço comum, pois este material tem maior durabilidade, menor 
necessidade de manutenção, e não está sujeito ao ataque de insetos; ou aço cortén, sendo este mais 
resistente à corrosão que o aço comum. 

Para reforçar a identidade visual do Parque, buscou-se uma perfeita integração formal entre estes dois 
elementos, abrigando o Portal, em sua composição, a forma do Marco, utilizada, por exemplo, na 
identificação dos Portais (Figura 11). 

O sistema de circulação por todo o Parque foi pensado para pedestres e ciclistas e apenas os veículos 
responsáveis pela manutenção poderão adentrar a área. 
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Figura 11: Estruturas dos Portais e Marcos. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

CONCLUSÃO 

A presença dos moradores da região dando apoio e participando do diagnóstico e do projeto foi de extrema 
relevância, sendo este um projeto de elaboração coletiva. É importante, no entanto, que mais pessoas dele 
participem, ampliando, assim, sua capacidade de atender as necessidades dos moradores locais e motivar 
um aumento no número de “Guardiões” para contribuir em ações de preservação da área.  

Considerando que processos coletivos envolvendo comunidades, como o que neste estudo ocorreu, muitas 
vezes são desmobilizados pelo tempo que o poder público leva para concretizar as reivindicações e 
sugestões, e que muitas vezes, neste intervalo de tempo, muitas propostas e desejos coletivos acabam 
tornando-se inviáveis, o presente projeto apresenta-se como um projeto preliminar que busca, 
principalmente, a salvaguarda da área de borda da área verde, visto que é a porção que se encontra em 
maior vulnerabilidade.  

Entende-se que a implantação dos elementos propostos – Marcos e Portais –  poderá constituir uma primeira 
fase do processo de implantação do Parque já que, além de contribuir para o uso coletivo da área de borda, 
irá contribuir para marcar os limites e a presença do parque urbano no imaginário dos moradores do local.  

Entretanto, devido à complexidade e dimensão da área, é necessário que se aprofunde melhor e se elabore 
diversos outros estudos para o projeto do Parque em sua totalidade, sobretudo em localidades da área do 
entorno e acerca das espécies de fauna e flora presentes na área verde. 
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MORTE E VIDA DE RIOS NA GRANDE CIDADE  

DEATH AND LIFE OF RIVERS IN THE GREAT CITY 

MUERTE Y VIDA DE RÍOS EN LA GRAN CIUDAD 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 

RESUMO: 
A cidade de São Paulo se configura por colinas e fundos de vale com rios ocultos. O presenta artigo consiste, a partir de 
resgate bibliográfico, em uma leitura do processo de produção do espaço urbano e apropriação das áreas de várzeas 
em São Paulo com implicações sociais e ambientais para o conjunto da população urbana da cidade. Apresenta ainda 
uma série de iniciativas e abordagens no Brasil e exterior que buscam regatar uma relação de equilíbrio do espaço 
urbano com os serviços ecossistêmicos, ilustrando alternativas e possibilidades que priorizam atender aspectos sociais 
e ambientais para além das demandas da produção capitalista da cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: planejamento urbano; produção do espaço urbano; serviços ecossistêmicos; águas urbanas; rios 
urbanos; infraestrutura verde.   

ABSTRACT: 
The city of São Paulo is formed by hills and valley bottoms with hidden rivers. The article presents, starting from a 
bibliographical review, a reading of the process of production of the urban space and appropriation of the floodplain 
areas in São Paulo with social and environmental impacts for the urban population. It also presents a series of initiatives 
and approaches in Brazil and abroad with goal of regroup a balance between urban space and ecosystem services, 
illustrating alternatives and possibilities that prioritize social and environmental aspects beyond the demands of the 
capitalist production of the city. 
KEYWORDS: urban planning; production of urban space; ecosystem services; urban waters; urban rivers; green 
infrastructure 

RESUMEN: 
La ciudad de São Paulo se configura por colinas y fondos de valle con ríos ocultos. El presente artículo consiste, a partir 
de rescate bibliográfico, en una lectura del proceso de producción del espacio urbano y apropiación de las áreas de 
várzeas en São Paulo con implicaciones sociales y ambientales para el conjunto de la población urbana de la ciudad. 
También ofrece una serie de iniciativas y enfoques en Brasil y en el extranjero que buscan una relación de equilibrio del 
espacio urbano con los servicios de los ecosistemas, ilustrando alternativas y posibilidades que dan prioridad a satisfacer 
los aspectos sociales y ambientales, además de las exigencias de la producción capitalista en la ciudad. 
PALABRAS-CLAVE: planificación urbana; producción del espacio urbano; servicios ecosistémicos; aguas urbanas; rios 
urbanos; infraestructura verde. 
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O SITIO NATURAL: O CONTEXTO DE SÃO PAULO 

Existem diversas definições aplicáveis para “território”, “espaço” e “paisagem”, entretanto a ideia de 
temporalidade parece intrinsicamente relacionada às definições, quais sejam, para tais categorias e 
conceitos. Sobre a atualidade do espaço social Milton Santos (1997) afirma: “[...] é formada de momentos 
que foram, estando agora cristalizados como objetos geográficos atuais” (SANTOS, 1997). 

A abordagem de espaço social entende o território que habitamos, e que exerce influência sobre nosso 
cotidiano, como uma produção social, resultado da ação do homem, em seus diversos grupos sociais 
atuantes. Vários autores (BALL, 1992; LEFEBVRE, 2001; MARICATO, 2009; VILLAÇA, 1985) abordam o 
processo de urbanização associado ao desenvolvimento do capitalismo e a correlação com a configuração 
espacial das grandes cidades com perceptíveis impactos de exclusão social e impactos ambientais. Sob este 
ponto de vista, vinculando-se ainda o conceito de temporalidade, entendemos, então, ser crucial a leitura do 
contexto histórico para a compreensão da dinâmica de apropriação de áreas ambientalmente sensíveis pela 
ocupação urbana. 

A cidade de São Paulo foi protagonista de um notável processo de expansão urbana que fez de uma vila antes 
circunscrita ao denominado “triângulo histórico” entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú (FIGURA 01), uma 
metrópole mundial - a maior cidade do país. Sobre este processo o geógrafo Juergen Langenbuch assim se 
referiu especificamente em relação ao período 1872-1920: “A evolução da cidade, de pequeno burgo de vinte 
mil habitantes a um aglomerado apreciável de meio milhão, em menos de cinquenta anos, constitui 
fenômeno deveras notável” (LANGENBUCH, 1970, p.77). 

 
Figura 01 – Mapa da cidade de São Paulo em 1847, note-se a maior densidade construtiva circunscrita ao rios Tamanduateí e Anhangabaú e ao 

norte a ponte de Sant'Anna cruzando o rio Tietê rumo à freguesia de Sant'Anna. 
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De acordo com Ab’Saber (1956), a região de São Paulo dá-se na subunidade geomórfica mais homogênea do 
Planalto Atlântico, com cotas de altitude variando entre 780m e 820m. Sobre as características do sitio 
natural paulistano ele afirma: 

“[...] é caracterizado pela presença de uma topografia de colinas e espigões tabuliformes, 
de níveis escalonados, e por extensas baixadas contendo terraços fluviais descontínuos e 
alongados e largas planícies de inundação” e prossegue - “ a despeito da módestia geral das 
altitudes e do relevo relativo, a movimentação das formas é sobremaneira acentuada” 
(AB’SABER, 1956 – pag 21) 

A descrição define o desenho do relevo, especialmente do trecho circunscrito aos rios Tietê e Pinheiros, com 
variação de colinas e espigões, bem como fundos de vale e respectivas áreas de várzea. Podemos afirmar 
que este relevo uniformemente variado impôs desafios à ocupação urbana, que na sucessão de tempos 
históricos, mais ou menos dinâmicos, à medida que superava as imposições geomorfológicas passava 
progressivamente a ignorar os processos naturais ou ecossistêmicos, tanto por contextos técnicos e culturais, 
quanto pela já referida acelerada expansão da ocupação urbana, que obedecendo à uma lógica 
fundamentalmente capitalista competiu por ocupar cada palmo de chão. 

O histórico dos censos populacionais (TABELA 01) ilustra o fenômeno de aceleração do processo de 
crescimento da cidade associado à expansão da ocupação urbana, com enfoque no período até a primeira 
metade do século XX. 

Município 

População - 1872 População - 1900 População - 1920 População - 1940 População - 1950 

Abs 

Tx. 

Urb.  

(%) 

Abs 

Tx. 

Urb.  

(%) 

Abs 

Tx. 

Urb.  

(%) 

Abs 

Tx. 

Urb.  

(%) 

Abs 

Tx. 

Urb.  

(%) 

São Paulo 31.385 - 239.820 - 579.033 - 1.326.261 94,89 2.198.096 93,36 

BRASIL 9.930.478 - 17.378.069 - 30.635.605 - 41.169.321 31,28 51.784.325 36,26 

Tabela 01: População e Taxa de Urbanização de São Paulo – 1872 a 1950. 
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Ainda nos primórdios da metrópole, segundo Kahtouni (2004), quando o núcleo principal de São Paulo ainda 
limitava-se ao Anhangabaú e Tamanduateí, já se sedimentava uma relação de não valorização e descaso 
tanto da população local, como do poder público, com os recursos hídricos que comumente tinham suas 
áreas de várzea utilizados como local de despejo de dejetos, e de insalubridade. 

A São Paulo do fim do século XIX já tinha ares de metrópole cafeeira. Com a construção do Viaduto do Chá, 
o primeiro da cidade, em 1892, a capital da província vencia os limites do curso do Anhangabaú e do triângulo 
da ocupação inicial da cidade, simbolizando sua expansão. Os grandes surtos de epidemia no Rio de Janeiro 
e São Paulo, na virada dos séculos XIX e XX, conduziam à discussão sobre soluções, como canalização de rios, 
para os problemas dos locais considerados insalubres nas cidades, a se destacar novamente o vale do 
Anhangabaú e Várzea do Carmo – a preocupação higienista tinha como um dos enfoques prioritários os 
cursos d'águas próximos de áreas urbanas. Assim delineava-se o diálogo entre a cidade e seus rios – 
perspectiva que perdura até os dias atuais. 
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As áreas de várzea, por um lado tidas como áreas insalubres, por outro favoreciam a ocupação do solo pelo 
uso industrial - devido ao baixo custo da terra e o fácil acesso à água. A época de grande crescimento 
populacional, expansão urbana e industrialização implicava em grande demanda de fornecimento de água 
potável e energia elétrica.  

A implantação da Companhia Cantareira de Águas e Esgotos em 1875, com a construção de reservatórios e 
adutora para abastecimento da capital três anos mais tarde, bem como as obras da The São Paulo Railway, 
Light and Power Company inicialmente a barragem de Parnaíba (Rio Tietê – 1899), posteriormente a represa 
de Guarapiranga em 1906, configuravam cenário no qual as demandas por fornecimento de água e energia 
elétrica competiam pela utilização dos recursos hidrícos. Tal contexto evidencia, conforme Ferrara (2014), as 
múltiplas escalas – espaciais, institucionais, políticas e ambientais - as quais as formas de apropriação da água 
na metrópole estão relacionadas, considerando ainda o atual problema da escassez de água para 
abastecimento urbano e a busca por mananciais cada vez mais distantes, configurando conflitos regionais 

As grandes obras na década de 1920, empreendidas pela Light, do sistema de reservatório Billings para 
fornecimento de fluxo de água para geração de energia na usina de Henry Borden, revertendo o ciclo das 
águas do rio Pinheiros sentido serra do Mar, foi possivelmente o fato que consolidou uma abordagem na 
relação do homem com o território, priorizando intervenções em escala metropolitana-regional (A FIGURA 
02), em não observância aos processos naturais e à escala local. Foi também um paradigma do processo de 
avanço da urbanização, pós retificação do Rio Pinheiros, sobre as áreas de várzeas, anteriormente sujeitas a 
inundações constantes, então objeto de parcelamento pela Cia. City, aos moldes dos “bairros jardim”, 
modelo replicado em outras localidades da cidade.  
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Figura 02 – Esquema do Sistema Hidrológico do Alto Tietê – RMSP (Fonte: Kahtouni, 2004) 

Cabe ainda ressaltar, conforme mencionado, quanto às escalas não dialógicas das infraestruturas e do 
processo de urbanização, por exemplo, todo o sistema hidrológico do Alto Tietê na Região Metropolitana de 
São Paulo e o sistema Cantareira, resultante das intervenções entre o fim do século XIX e primeiras décadas 
do século XX. Tinha-se então um modelo conflituoso e que se demonstra atualmente insustentável – a 
rejeição pelos cursos d’água na escala local e a captação de águas limpas em reservatórios distantes 
(Cantareira) – atualmente alvo de disputa com a Região Metropolitana de Campinas - RMC. A região dos 
mananciais a sul da cidade de São Paulo – Billings e Guarapiranga – ainda que protegidas por legislação 
específica são alvo de extensas invasões, por população socialmente vulnerável que por restrição de acesso 
ao mercado imobiliário formal busca a solução por moradia na autoconstrução nestas localidades, o que por 
um lado é um problema social da segregação sócio territorial da cidade, por outro ainda compromete a 
disponibilidade hídrica. 
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O Plano de Avenidas de Prestes Maias (FIGURA 03), elaborado na década de 1930, foi um plano de 
melhoramentos urbanísticos que contemplava, em seu escopo, proposições de obras de infraestrutura e um 
sistema intermodal abrangendo parkway, estradas de ferro para transporte de carga, navegação fluvial, e 
anéis viários interligados por boulevards, sendo estes últimos priorizados  e ainda assim parcialmente 
implantados em décadas posteriores, em detrimento dos demais itens, destacando-se a vertente viária das 
gestões públicas no período. A construção da avenida Nove de Julho1 sobre o córrego Saracura, então 
tamponado, configurou-se em paradigma – as avenidas de fundo de vale – seguido em intervenções 
urbanísticas em São Paulo e outras cidades brasileiras, permitindo-se um paliativo ao esgoto lançado 
diretamente nos rios e córregos, e a conquista de terras para a ocupação urbana. 

 

Figura 03 – Diagrama Esquematico do Plano de Avenidas de Prestes Maia – 1930 (Fonte: Kahtouni, 2004) 

 
                                                           
1 A primeira via do Plano de Avenidas a ser construída 
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Conforme Shutzer (2012), podemos identificar os seguintes elementos que compõe a estrutura ambiental da 
metrópole paulista:  as Serra da Cantareira (ao norte) e do Mar, as várzeas dos rios Tietê, Tamanduateí e 
Pinheiros, e o Espigão Central. 

O Espigão Central (FIGURA 04) é, conforme Ab'Saber (1956), a principal plataforma interfluvial do sistema de 
colinas da capital paulista, estendendo-se por 13 km de sudeste, desde o Jabaquara passando pela Vila 
Mariana e Paraíso, onde deflete oeste, passando pela região da Avenida Paulista, atingindo seu final à 
noroeste no Sumaré. Como ainda destaca Shutzer, trata-se de um elemento da estrutura ambiental 
metropolitana que influência processos ambientais em área de cerca de 200 km² – retalhado por afluentes 
(atualmente ocultos) dos rios Tietê e Pinheiros. Cabe então refletir sobre os impactos ambientais advindos 
do intenso processo de ocupação da metrópole paulista, nos quais as principais várzeas – Tietê, Tamanduateí 
e Pinheiros – e o Espigão Central são densamente ocupados com alto grau de impermeabilização do solo, de 
supressão da vegetação e poluição das águas. 

Figura 04 – Topografia e drenagem do Sitio Urbano de São Paulo 

Fonte: Shutzer, 2012 
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O conceito de temporalidade do espaço físico de Milton Santos (1978) inicialmente destacado, nos leva a 
refletir como a sucessão de momentos passados cristalizam-se na realidade atual da cidade de São Paulo um 
processo de urbanização que decorreu da priorização ao capital e da não compreensão das inter-relações 
com os processos naturais, que acabam por impactar diretamente os processos sociais e a qualidade de vida 
na cidade.  

Um exemplo no bairro da Aclimação, região central de São Paulo, ajuda a ilustrar o processo de apropriação 
das áreas de várzeas na cidade. A lei municipal nº 4096 de 1951, aprovada na gestão do prefeito, Armando 
de Arruda Pereira, estabeleceu o Plano de Melhoramentos que consistia na abertura de uma avenida ao 
longo do córrego Jurubatuba, com 16 (dezesseis) metros de largura, entre as Ruas Topázio e Nicolau Souza 
Queiroz. Após dez anos o decreto nº 5263 de 1961, na gestão de Prestes Maia, estabelecia a área de Utilidade 
Pública para a execução do plano de abertura da avenida ao longo do córrego Jurubatuba (hoje Avenida 
Armando Ferrentini), aprovado pela referida lei nº 4096 de 1951. Segundo informações de moradores, a obra 
de canalização do córrego e abertura da via foi efetivamente iniciada por volta de 1969. A análise de bases 
do Gegran indica que até aproximadamente 1974 a implantação da via era parcial2. Hoje trata-se de uma 
área sobre intenso processo de especulação imobiliária. A FIGURA 05 apresenta os limites e cursos d’água 
atualmente ocultos da bacia da Aclimação. 

Figura 05: Bacia da Aclimação 

Fonte: elaboração do autor a partir de manipulação do software QGIS 

As interfaces entre as políticas de habitação e saneamento e suas implicações sociais, urbanas e ambientais, 
como pode ser observado nas bacias hidrográficas das represas Guarapiranga e Billings – (Ferrara, 2014), 
protegidas por legislação de enfoque ambiental desde a década de 1970, revelam descompassos temporais 
e espaciais entre políticas públicas. Conforme Ferrara (2014), a política setorial de saneamento e a execução 
de redes principais de infraestruturas públicas são pautadas por planejamentos de longo prazo e realização 

                                                           
2 Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN), realizou mapeamento da cidade de São Paulo – ano base 1974 
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de grandes obras padronizadas e investimentos. Por outro lado, a política habitacional e de urbanização 
atende dinâmicas locais, com ciclos mais curtos de projeto e execução, apresentando, muitas vezes, variação 
de projetos, tipologias e sistemas construtivos. Ainda, como destaca Ferrara (2014), o predomínio de uma 
visão técnica do saneamento, pautada em grandes obras de engenharia, combinada aos interesses 
econômicos do setor de obras públicas, fez com que o modelo do sistema centralizado de tratamento de 
esgotos se impusesse como solução, havendo pouca abertura para que alternativas de tecnologias existentes 
pudessem ser aplicadas aos diferentes padrões de ocupação urbana, com diferentes formas de gestão e 
apropriação social.  

AMBIENTE URBANO E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: ABORDAGENS E PERSPECTIVAS PARA A 
RESSURREIÇÃO DAS ÁGUAS URBANAS 

A ação antrópica, em especial nos processos de urbanização, impacta sobre o meio ambiente e processos 
naturais, desde a escala local de disponibilidade de recursos naturais, disponibilidade e potabilidade da água, 
criação de ilhas de calor, qualidade do ar, contaminação do solo, até efeitos das mudanças climáticas sobre 
os ciclos naturais globais, implicando em desastres naturais e outros impactos sociais e econômicos. Tal 
contexto tem sido foco de políticas públicas em âmbito global e local, a se destacar de um lado a recente 
Nova Agenda Urbana, pactuada na Habitat III, realizada em outubro de 2016, na cidade de Quito no Equador, 
definindo princípios e diretrizes para o enfrentamento das questões urbanas, objetivando o alcance pela 
sustentabilidade e direito à cidade, e de outro os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)3, agenda 
estabelecida em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que define dentre seus objetivos: a 
erradicação da pobreza; água limpa e saneamento; cidades e comunidades sustentáveis, combate às 
alterações climáticas, entre outros. 

A urgência pela regeneração ambiental das cidades, em especial no caso de São Paulo, implica na 
reorientação de planejamento urbano e ambiental direcionando-se políticas, projetos e ações efetivas que 
possibilitem a recuperação de suas funções ambientais. Tal contexto de busca pela sustentabilidade 
ambiental e social4 das cidades destaca a importância da leitura da geomorfologia como ponto de partida – 
a identificação da compartimentação do relevo - planícies, colinas, morrotes, morros e serras – e a 
respectivas aptidões ou restrições ao uso e ocupação do solo. No âmbito da leitura da compartimentação do 
relevo, podemos, fundamentado em Ab’Saber e Schutzer, indicar, de forma sintética, as seguintes 
características: 

 planícies – configuram-se como locais de armazenamento da água, com grau variável de restrição à 
ocupação urbana, apresentando maior restrição em áreas de proteção, várzeas, brejos, e terrenos 
alagadiços, e menor grau em terrenos mais secos, menos suscetíveis a inundações. Entretanto, 
mesmo os terrenos com menor restrição possuem limitações quanto à intensidade da ocupação, 
devendo-se prever a adequada permeabilidade do solo para absorção da água. 

 

                                                           
3 Ver http://www.estrategiaods.org.br/ 
4 O conceito de sustentabilidade ambiental e social vincula-se à concepção de desenvolvimento sustentável (DS) a partir de 1987, 
com o Relatório Brundtland (“Nosso Futuro Comum” – WCED), bem como de direito à cidade. Entende-se não ser possível 
equacionar questões ambientais ou sociais de forma dissociada, vista as inter-relações entre ambas as dimensões. 
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 colinas e morrotes – compartimentos aptos à ocupação urbana, em geral, com característica de 
relevo e declividades suaves. Apesar de serem aptos à ocupação apresentam maior profundidade do 
lençol freático e devem observar os serviços ambientais de drenagem e absorção da água, de modo 
a reduzir o escoamento superficial para as planícies aluviais (com menor profundidade do lençol 
freático). 

 morros e serras – áreas não aptas à ocupação urbana apresentando restrições pela predominância 
de relevo acidentado (morros) e altas declividades (serras) com alta suscetibilidade de problemas 
geotécnicos (erosões e escorregamentos), em especial, quando desmatados. A ocupação e 
desmatamento destas áreas implicam em deterioração das condições climáticas nos demais 
compartimentos, ampliando, além dos problemas de erosões e deslizamentos, os fenômenos de ilhas 
de calor nas áreas de colinas e planícies aluviais. 

Uma outra abordagem sobre a leitura da geomorfologia refere-se à “análise da vertente” como instrumento 
do planejamento urbano, conforme Barbosa e Carvalho (2010), a vertente é o elemento dominante do relevo 
onde se dão as relações produtivas e as transformações no território ou paisagem. O esquema da FIGURA 06 
ilustra a lógica que orienta o uso da vertente como elemente para o planejamento urbano com base em 
modelo hipotético de vertente (Dalrynple, Blong e Conacher 1968 apud Barbosa e Carvalho, 2010), baseado 
nas características de declividade, e intensidade de movimento do solo e água nos segmentos da vertente. 
Assim, esta análise da vertente possibilita a indicação de variáveis de uso e ocupação do solo – Taxa de 
Ocupação (TO), Coeficiente de Aproveitamento (CA), Tamanho do Lote, e outros instrumentos para incentivo 
ou obrigatoriedade de adoção de dispositivos de infiltração e retenção de águas pluviais. Em linhas gerais as 
diretrizes indicam a queda na Taxa de Ocupação e aumento do Coeficiente de Aproveitamento e Tamanho 
do Lote no sentido topo-fundo de vale. A adoção da leitura da compartimentação do relevo permite que 
parâmetros ambientais orientem o uso e ocupação do solo urbano, além de interesses puramente 
imobiliários. 
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Figura 06 – A vertente como elemento de analise para o zoneamento urbano 

Fonte: Barbosa e Carvalho (2010) 

A atenção da sociedade civil e do poder público, originada por volta dos anos 1970, vem gradativamente 
crescendo, o que implica na proposição de políticas, planos, programas e ações que visem agregar a 
dimensão socioambiental ao desenvolvimento econômico – a sustentabilidade. Em nosso contexto local o 
antigo Plano Diretor de São Paulo de 2002 - Lei nº 13.430/2002 – estabelecia como objetivos a implantação 
de parques lineares como forma de uso adequado de fundos de vale e assegurar usos compatíveis com a 
preservação e proteção ambiental nas áreas integrantes do sistema de áreas verdes. O atual Plano Diretor 
estabelecido pela Lei Municipal nº 16.050/2014, no capitulo específico “Recursos Hídricos” estabelece 
objetivo de “assegurar a existência e o desenvolvimento das condições básicas de produção, regularização, 
disponibilização e conservação de recursos hídricos necessários ao atendimento da população”. Estabelece 
ainda ações para ampliação da permeabilidade do solo, aumento do número de Parques Urbanos e 
estabelecimento de mecanismos para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Importante destacar, conforme afirma Maricato (2001), que para o alcance da sustentabilidade ambiental 
das cidades, as bacias, sub-bacias, e micro bacias hidrográficas devem ser unidades obrigatórias para o 
planejamento urbano, na medida em que, por exemplo, a disposição de resíduos e a disponibilidade de água 
afetam praticamente todos os habitantes de uma mesma bacia o que implica em necessária visão sistêmica 
sobre os processos ambientais para o planejamento urbano. Neste sentido, cabe ressaltar a iniciativa da 
SEHAB/SP que estabelece as sub-bacias hidrográficas como Unidades de Planejamento vinculando 
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diretamente as ações para melhoria das condições de moradia da população. A SEHAB/SP estabelece ainda 
os denominados Perímetros de Ação Integrada (PAIs), objetivando a recuperação de áreas de cabeceiras de 
nascentes de cursos d’água, definindo prioridades a partir de índice que sobrepõe variáveis de infraestrutura, 
risco, saúde e vulnerabilidade social. 

Como mencionado, o descompasso entre políticas de saneamento e políticas de urbanização e habitação 
trazem rebatimentos quanto à efetividade das próprias políticas e à qualidade urbana e ambiental das 
cidades, considerando que a problemática das periferias das grandes cidades é a mais complexa das questões 
urbanas. Em tal contexto, o denominado “Saneamento Condominial” surge como alternativa aos serviços de 
saneamento tradicionais, adequado à realidade tanto de assentamentos precários, com participação social, 
quanto à assentamentos da “cidade formal” – ou seja, com potencial de atendimento para as diferentes 
classes sociais, conforme revelam experiências por tal sistema em Brasília e Petrolina, bem como em outras 
cidades5. 

Conforme Melo (2008), o sistema condominial (FIGURAS 07 e 8) se organiza a partir de conjunto de casas ou 
lotes situados numa mesma quadra urbana, conformando uma unidade de vizinhança que, vantajosamente 
para o que se quer, tende a apresentar uma tendência a certa homogeneidade entre os vizinhos: na 
urbanização, nas habitações, nas suas condições socioeconômicas e culturais, nos problemas e suas soluções 
- inclusive no setor do saneamento. Tal unidade “condominial” é o menor recorte espacial do sistema que se 
organiza, a partir deste, em conjuntos - Micro sistemas (ou Unidades de Coleta) e o Sistema-Cidade de forma 
a ampliar o atendimento para recortes territoriais ampliados. 

 
Figura 07: esquema ilustrativo das diferenças conceituais entre o sistema condominial e convencional 

Fonte: Melo, 2008 

Genericamente, de forma a ilustrar as possibilidades de adaptação do sistema condominial, destaca-se os 
tipos de ligações comumente utilizadas a depender do contexto local: 

                                                           
5 O Saneamento Condominial é tecnologia já reconhecida por instituições como Ministério das Cidades e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) dada sua efetividade, adaptação e custo reduzido. 
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 ramais de passeio - são os preferenciais em assentamento mais regulares 

 ramais de jardim e os de fundo de lote - adequados em urbanizações de contexto específico quanto 
a topografia 

 ramais internos - podem se apresentar como únicas alternativas em determinadas situações 
morfológicas. 

 
Figura 08: possibilidades de ligações dos ramais no sistema condominial 

Fonte: Melo, 2008 

Iniciativas e experiências no âmbito de Sistemas de Infraestrutura Verde 

O conceito de infraestrutura verde é muito amplo e abrangente e pode ser abordado de maneiras distintas. 
Em uma visão sistêmica de redes multifuncionais, ele aparece como uma rede de fragmentos vegetados 
permeáveis, estruturados de forma conectada compondo a paisagem, tendo por objetivo restabelecer 
processos naturais e culturais para assegurar a qualidade de vida urbana (Herzog & Rosa, 2010). Em uma 
abordagem mais prática e funcional ele aparece como elemento atuante no desenho urbano, qualificando 
os espaços e capaz de desempenhar funções diretamente relacionadas ao manejo de água, conforto térmico, 
biodiversidade, mobilidade e identidade (Cormier & Pellegrino, 2008). 

A adoção de infra-estrutura verde está diretamente ligada a preservação dos serviços ambientais promovidos 
pela natureza e ao desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, tanto através de estratégias mitigatórias 
de problemas urbanos, como conceito de desenvolvimento sistêmico interligado às demais redes que atuam 
nas cidades, ex. drenagem, transportes, etc. Os projetos a seguir, ilustram diversas maneiras e escalas de 
atuação desse tipo de infra-estrutura, e apresentam em comum um novo olhar sobre o manejo de recursos 
hídricos no desenho da paisagem, seja remetendo a um passado enterrado, aplicando novas tecnologias e 
materiais, ou reinventando/ reintegrando aplicações de antigas técnicas. Iremos relacionar aqui alguns 
conceitos, projetos e intervenções que exemplificam a adoção dos conceitos de infraestrutura verde. 
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O conceito de infra-estruturas verdes atuantes na paisagem não é novo nem tampouco suas aplicações. O 
primeiro wetland – área alagável - que se tem registro faz parte do Emerald Necklace (FIGURA 09) - projeto de 
rede de parques interligados para cidade de Boston - projetado por Frederick Law Olmsted6.  O projeto consistia 
numa rede de parques interligados pelas matas ciliares dos rios Stony Brook e Muddy, que foram recuperadas a 
fim de restabelecer a dinâmica hídrica juntamente a um sistema de esgotos, e destaca-se, além do pioneirismo, 
pelo caráter multifuncional do elemento paisagístico que atendeu diversas necessidades; uma área alagável 
envolta por vegetação “selvagem” trouxe uma rede de atividades múltiplas que além de contribuir para o controle 
de enchentes, poluição e epidemias; proporcionou melhorias na qualidade do ar, das águas e do solo, além de 
proteger a biodiversidade, circulação de pessoas, amenização do clima, recreação e lazer. (Herzog & Rosa, 2010). 

 
Figura 09 – Plano Original do Emerald Necklace  

Fonte: registro do autor 

O lago do parque da aclimação (FIGURA 10), um alagado pluvial, é um elemento de infraestrutura verde 
(wetland) existente e atuante na escala local e regional, mas poderia ter seu potencial ampliado se pensado 
em sistema, e não de forma isolada. 

 
Figura 10 – O lago do parque da aclimação - um elemento de infraestrutura verde na região central de São Paulo.  

Fonte: registro do autor 

                                                           
6 Criador do termo “arquiteto paisagista”, destacou-se pelo projeto do Central Park em Nova York, entre outros. 
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O rio Cheonggyecheon na cidade de Seul (FIGURA 11) é um caso emblemático de intervenção que propôs a 
remoção das vias de transporte que enterravam o rio, e a restauração dele como um córrego aberto 
estruturado em um corredor verde com atividades recreativas, buscando a melhora ambiental, de 
qualidade de vida e oportunidades econômica. O córrego recuperado foi transformado em um 
impressionante parque urbano linear de 5.8km de extensão, 400 hectares e 80 metros de largura. O rio 
continua canalizado, mas a melhora visual e ambiental está pratica e tecnicamente provada, tanto pelos 
usuários e turistas que vistam a área diariamente, como por estudos que registram queda na poluição 
sonora e do ar, além da redução do efeito de ilha de calor que o elevado causava. Observa-se nesse 
exemplo o desenho de uma nova paisagem que resgata e preserva um elemento de importância histórica e 
ambiental, promove conscientização e melhora a qualidade de vida e uso local. 

 
Figura 11 – Antes e depois do projeto Revivendo Rios para uma Nova Coréia 

Fonte: PiniWeb 

O programa Ruas Verdes (Green Streets Program), na cidade de Portland/EUA, contempla a construção 
jardins de chuva (FIGURA 12), tetos verdes, canteiros pluviais, bio-valetas e lagoas pluviais com vistas a: 

• reduzir o escoamento superficial e controlar o volume de água pluvial que entra no sistema de 
drenagem;  

• melhorar a qualidade da água dos aquíferos e rios;  
• integrar ambientes naturais aos construídos, melhorando a paisagem urbana dos bairros;  
• aumentar a qualidade de vida no bairro, através de melhorias nos espaços destinados a pedestres e 

ciclistas;  
• introduzir elementos típicos de parques nas ruas, tais como: jardins, árvores, trechos gramados e 

ciclovias;  
• quando planejadas em escala do bairro podem servir como corredores verdes urbanos, conectando os 

bairros a parques, escolas, áreas de recreação, vias expressas, dentre outros;  
• contribuir para a diminuição da temperatura no verão, da poluição do ar e dos efeitos causados pelas 

mudanças climáticas - paisagem resiliente. 

7486



 

Nesse projeto, a estrutura cinza consolidada, deu espaço para a infraestrutura verde, e observa-se que a 
repetição e continuidade desses elementos na malha urbana somada ao planejamento em escala de bairro 
amplia-se para rede sistêmica, e podem servir como corredores verdes urbanos compondo um circuito verde 
ou integrado aos meios de transporte. 

 
Figura 12 – Jardins de chuva 

Fonte: Soluções para Cidades 

O programa Renova SP apresenta, em alguns de seus projetos, abordagens consonantes com uma visão de 
serviços ecossistêmicos. O programa por meio de concursos de arquitetura e urbanismo selecionou projetos 
de intervenções urbanísticas nos Perímetros de Ação Integrada (PAIs) estabelecidos no ambito das ações da 
Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo/SP. No projeto para o PAI Pirajussara 5 (FIGURAS 13 e 14), 
observa-se a premissa de desenho orgânico e integrado, e destacam-se soluções multifuncionais que aliam 
o equacionamento da questão habitacional, ambiental, de mobilidade e lazer. Nota-se também a 
preocupação com processos e elementos naturais, com a qual a infraestrutura verde ganhou espaço como 
elemento básico na proposição das intervenções. 

    
Figuras 13  e 14 – PAI Pirajussara 5 - Libeskindllovet arquitetos + Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes – passeios e áreas drenantes  

Fonte: Renova SP 
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O concurso nacional Ensaios Urbanos: Desenhos para o Zoneamento de São Paulo, realizado em 2014 e 
promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo (SMDU) e organizado pelo 
IAB-SP, tem dentre os trabalhos premiados um trabalho que fundamentou-se na leitura da geomorfologia e 
em proposta de renaturalização dos cursos d’água na região do Grotão do Bixiga no bairro da Bela Vista 
(FIGURA 15).  

 

Figura 15 – Proposta de intervenção no Grotão do Bixiga (Equipe: Newton Massafumi Yamato e Tânia Reina Parma e José Guilherme Schutzer) 

Fonte: IAB/SP 

NOTAS FINAIS: ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DA GESTÃO URBANA 

A cidade é uma produção social e os efeitos da urbanização sobre o ambiente natural não podem ser 
dissociados das questões sociais. As políticas, bem como processos de planejamento e intervenção em 
ambientes urbanos devem ser concebidas para o atendimento de questões econômicas, mas 
fundamentalmente em consonância com questões sociais e processos naturais. Um enfoque setorial para a 
questão ambiental limita a efetividade das políticas, como podemos verificar no caso das represas Billings e 
Guarapiranga, protegidas por legislação ambiental desde a década de 1970 e largamente ocupadas.  
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Cabe destacar que o processo de expansão da cidade pautado pela lógica de ênfase ao atendimento às 
demandas do capital conduz, além dos impactos ambientais, à valorização imobiliária que aliada aos baixos 
rendimentos de extratos mais vulneráveis da população desencadeia a ocupação de áreas ambientalmente 
sensíveis, criando territórios de desigualdade na metrópole e comprometendo a disponibilidade e condição 
das águas, num círculo perverso de degradação social e ambiental. Conforme Maricato (2009), deve-se 
observar os agentes e interesses envolvidos na produção do espaço urbano, os respectivos conflitos e buscar 
políticas efetivamente democráticas, transparentes e participativas que garantam uma relação equânime 
entre os interesses do capital e as demandas sociais e aspectos ambientais. 

É, portanto, fundamental compreender não ser possível equacionar questões ambientais ou sociais de forma 
isolada, vista as inter-relações entre ambas as dimensões. O equilíbrio ambiental e o direito à cidade, 
passando pelo equacionamento do acesso à moradia das populações vulneráveis são questões 
intrinsicamente relacionadas. Há de se adotar parâmetros técnicos que extrapolem a lógica unicamente 
capitalista, de busca pelo lucro, como única variável, para a qualificação das cidades. É, por outro lado, 
premente amplificar os processos de conscientização e discussão da sociedade civil quanto à 
responsabilidade socioambiental de cada cidadão, das instituições, e do poder público para a efetiva 
sustentabilidade urbana. E ainda, em um paralelo à Jacobs (2000) que em seu livro seminal trata da natureza 
do espaço urbano, defende a diversidade e a interação entre diferentes usos, tipologias, de classes e as 
relações sociais como o principal ativo das metrópoles, devemos incluir nesse hall as condicionantes 
ambientais dos territórios nas quais as cidades se desenvolvem. 
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O ARROIO A RUA O VERDE A VIDA – UMA CARTOGRAFIA DAS BORDAS: 
APROXIMAÇÕES ENTRE MEIO SOCIAL E MEIO NATURAL NO ARROIO 

PEPINO. 

THE STREAM THE STREET THE GREEN THE LIFE - A CARTOGRAPHY OF THE RIMS: APPROXIMATION 
BETWEEN SOCIAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN THE PEPINO CREEK. 

EL ARROYO LA RUA EL VERDE LA VIDA - UNA CARTOGRAFÍA DE LAS BORDAS: APROXIMACIONES 
ENTRE MEDIO SOCIAL Y MEDIO NATURAL EN EL ARROYO PEPINO. 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este trabalho desenvolvido na linha de pesquisa urbanismo contemporâneo pretende, a partir da aproximação entre 
as teorias do urbanismo ecológico e da filosofia da diferença, realizar um estudo sobre as bordas do Arroio Pepino na 
cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A pesquisa entende, a partir do marco teórico, que é preciso lançar um olhar à 
cidade contemporânea que considere a inter-relação entre as instâncias do meio social e do ambiente natural. A 
fragilidade do planeta e de seus recursos deve ser encarada como uma oportunidade para investigar novas 
possibilidades, explorando realidades de pessoas que vivem nestes locais como uma dimensão adicional para a 
compreensão da cidade. Procura por outro tipo de informações sobre o sítio, não visíveis nos mapas tradicionais, com 
foco nos espaços onde urbanismo e ecologia se cruzam. Tem-se como objetivo geral analisar as relações entre os 
indivíduos e a natureza residual nas bordas de um arroio urbano através do método da cartografia. Esta pesquisa em 
desenvolvimento busca contribuir para inserir a relevância das questões descobertas através da cartografia sensível 
nos futuros projetos de planejamento e desenho urbano, demonstrando como as interações entre o meio social e 
meio natural em bordas molhadas afetam as possibilidades de criação nestes territórios. 

PALAVRAS-CHAVE: cartografia; arroio urbano; urbanismo ecológico; borda urbana. 

ABSTRACT: 
This work, developed in the line of contemporary urbanism research, intends to study the edges of the Pepino Creek in 
the city of Pelotas, Rio Grande do Sul from the approximation of ecological urbanism and the philosophy of difference. 
From the theoretical framework, it is necessary to cast a glance at the contemporary city that considers the 
interrelation between the instances of the social environment and the natural environment. The fragility of the planet 
and its resources should be seen as an opportunity to investigate new possibilities, exploring realities of people living in 
these places as an additional dimension to understanding the city. It looks for other type of information about the site, 
not visible in the traditional maps, with focus in the spaces where urbanism and ecology intersect. The general 
objective is to analyze the relationships between individuals and the residual nature at the edges of an urban stream 
through the cartography method. This research seeks to contribute to insert the relevance of the issues discovered 
through sensitive cartography in future urban design and planning projects, demonstrating how the interactions 
between the social environment and the natural environment in wet edges affect the possibilities of creation in these 
territories. 
KEYWORDS: cartography; urban stream; ecological urbanism; urban border.   

RESUMEN: 
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Este trabajo desarrollado en la línea de investigación urbanismo contemporáneo pretende, a partir de la aproximación 
entre las teorías del urbanismo ecológico y de la filosofía de la diferencia, realizar un estudio sobre los bordes del 
Arroyo Pepino en la ciudad de Pelotas, Rio Grande do Sul. La investigación entiende, a partir del marco teórico, que hay 
que echar una mirada a la ciudad contemporánea que considere la interrelación entre las instancias del medio social y 
del ambiente natural. La fragilidad del planeta y de sus recursos debe considerarse como una oportunidad para 
investigar nuevas posibilidades, explorando realidades de personas que viven en estos lugares como una dimensión 
adicional para la comprensión de la ciudad. Búsqueda por otro tipo de informaciones sobre el sitio, no visibles en los 
mapas tradicionales, con foco en los espacios donde urbanismo y ecología se cruzan. Se tiene como objetivo general 
analizar las relaciones entre los individuos y la naturaleza residual en los bordes de un arroyo urbano a través del 
método de la cartografía. Esta investigación en desarrollo busca contribuir a insertar la relevancia de las cuestiones 
descubiertas a través de la cartografía sensible en los futuros proyectos de planificación y diseño urbano, demostrando 
cómo las interacciones entre el medio social y medio natural en bordes mojados afectan las posibilidades de creación 
en estos territorios 
PALABRAS-CLAVE: cartografía; arroyo urbano; urbanismo ecológico; borde urbano. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da aproximação entre as teorias do urbanismo contemporâneo e da filosofia da diferença, propõe-
se um estudo sobre as bordas do Arroio Pepino na cidade de Pelotas – RS (Figura 1), tal estudo pretende, 
através dos conceitos do urbanismo ecológico e do método da cartografia sensível, entender as relações 
existentes entre indivíduos e meio natural. Compreende a busca por outro tipo de informações sobre o 
sítio, não visíveis nos mapas tradicionais e visa contribuir para a compreensão do que existe e do que 
(re)existe nas bordas deste arroio localizado em uma das bacias (Figura 2) mais densamente urbanizadas do 
município. 

Pelotas é um exemplo da importância dos cursos hídricos para a formação da cidade, a prosperidade local 
se deu muito em razão disso. Foram os rios e arroios que possibilitaram a sua riqueza e desenvolvimento, 
deste modo se faz necessário lançar um olhar especial a estes recursos. Alguns aspectos relevantes levaram 
à escolha do Arroio Pepino dentre os outros cursos d’água existentes na cidade como objeto de pesquisa: a 
localização estratégica; área de conexão entre diversos bairros da cidade; avenida marginal ao arroio 
considerada um importante eixo estruturador urbano; presença de uma forte diversidade socioeconômica 
ao longo da borda. No que diz respeito aos aspectos histórico-culturais destaca-se a proximidade do centro 
cultural de importância histórica; Zona de Preservação do Patrimônio Cultural – Área Especial do Interesse 
do Ambiente Cultural conforme o artigo 71 do III Plano Diretor de Pelotas; Foco Especial de Interesse 
Cultural Zona portuária; inserida entre duas áreas de influência na formação urbana do município, a oeste o 
centro histórico e a leste o sítio charqueador, ambos reconhecidos como patrimônio cultural do município.  
 

                    

                              Figura 1: Limite Urbano do Município de Pelotas                                        Figura 2: Limites entre as bacias hidrográficas e localização 
                                    com delimitação da bacia do Arroio Pepino                                                                do arroio dentro da bacia do Pepino. 
                                                       Fonte: Autora, 2017.                                                                                                    Fonte: Autora, 2017.                                                                                     

Esta área se apresenta como um lugar de multiplicidade, pluralidade, diversidade e complexidade, com 
características bem definidas tanto no alto curso do arroio quanto no baixo curso. A linha do arroio 
apresenta em seu entorno realidades socioeconômicas distintas, o que traz uma maior riqueza para a 
realização do estudo. 

No alto pepino observa-se uma zona de alto poder aquisitivo (Figura 3), considerada uma área nobre da 
cidade, com pouca ou nenhuma poluição do curso d’água, inserção de árvores exóticas e ornamentais, 
estabelecimentos comercias voltados à população de alta renda (Figura 5). 
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                             Figura 3: Residências alto curso do arroio.                                                         Figura 4: Residências baixo curso do arroio. 
                                            Fonte: Autora, 2017.                                                                                                       Fonte: Autora, 2017. 

Na área do baixo pepino se localizam ocupações irregulares (Figura 4) realizadas por famílias de baixa 
renda. Possui graves déficits de infraestrutura urbana e na qualidade do espaço público (Figura 6). Está 
inserida na área especial de interesse cultural da cidade, é parte integrante do sítio charqueador pelotense 
e se localiza em uma zona de preservação da ambiência. Esta área guarda uma importante parte da 
memória cultural da cidade. 
 

                         

                  Figura 5: Estabelecimento comercial alto curso do arroio.                     Figura 6: Estabelecimento comercial baixo curso do arroio. 
                                           Fonte: Autora, 2017.                                                                                              Fonte: Autora, 2017. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral é analisar as relações entre os indivíduos e a natureza residual nas bordas de um arroio 
urbano através do método da cartografia. 
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Visando reaprender, reexperimentar o habitat por meio de caminhadas, explorando realidades das pessoas 
que vivem neste local como uma dimensão adicional para a compreensão da cidade, fornecendo 
informações para os processos de projeto e planejamento urbano. Criando um novo mapa por meio de 
historias e imagens nos espaços onde urbanismo e ecologia se cruzam. Conhecer e desvendar aspectos 
ainda não explorados deste território tão diverso, complexo e antagônico se apoiando na teoria Deleuziana, 
não é na semelhança, mas na diferença que se encontra a “lei” mais profunda da natureza, considerando 
que as bordas deste curso d’água se caracterizam como um lugar de grande potencial assim como ao 
mesmo tempo se configura como um espaço abandonado e negligenciado. 

Para a realização deste estudo, de como se dão as relações e interações entre o meio social e meio natural 
nas bordas do arroio Pepino e como isso afeta as possibilidades de criação neste território, se apresentam 
questões específicas: é uma paisagem da qual se pode usufruir? é acolhedora para esta população que vive 
as suas bordas? é um local voltado à celebração? Ou a negação? Como os recursos naturais são 
entendidos? É preciso ver além das imagens dos mapas existentes, ver a profundeza desconhecida que 
reside dentro destas relações. É a busca por uma paisagem que existe fora da linguagem do mapa 
tradicional. O que esta sendo vivido ali? O que está sendo não vivido? 

A partir destes questionamentos se apresentam ações relevantes na busca pelas respostas: identificar os 
diversos pontos de vista que habitam uma mesma experiência (viver na borda); captar as sensações e 
sentimentos; desvendar relações; descobrir significados; conhecer cotidianos; fazer visível o não visível. 

Portanto, tem como objetivos específicos: compreender se existem vínculos entre meio social e natural, e 
quais são eles; experimentar por cartografias sensíveis as bordas do arroio; descobrir quais são as potências 
que permeiam as relações descobertas; 

O trabalho pretende inserir a relevância das questões descobertas através da cartografia sensível nos 
futuros projetos de planejamento e desenho urbano, assim como contribuição metodológica para o 
urbanismo contemporâneo no que concerne ao estudo das bordas urbanas relacionadas às aguas. 

URBANISMO ECOLÓGICO 

É preciso lançar um olhar à cidade contemporânea que considere a inter-relação entre as instâncias do 
meio social e do ambiente natural, onde seja possível promover o equilíbrio entre meio natural e meio 
urbano e, dessa forma, estabelecer novos parâmetros da ocupação humana sobre o planeta. Sendo assim, 
o urbanismo ecológico surge como uma forma de reconciliar a paisagem com a ocupação urbana na 
contemporaneidade. Segundo os conceitos de MOSTAFAVI (2009) “o urbanismo ecológico pode ser visto 
como um instrumento que proporciona práticas e sensibilidades capazes de apurar nossas perspectivas em 
relação ao desenvolvimento urbano. A cidade não pode mais ser pensada como apenas um artefato físico.” 

A fragilidade do planeta e de seus recursos deve ser encarada como uma oportunidade para investigar 
novas possibilidades. Imaginar um novo urbanismo, através de uma nova sensibilidade. O planejamento 
urbano deveria reconhecer o lugar e as dinâmicas naturais, essenciais à evolução da vida humana. Para 
BHABHA (2009) “o urbanismo ecológico deve refletir profundamente sobre o não construído”. Sendo o 
urbanismo ecológico uma corrente contemporânea, se concentra em questões da atualidade, onde 
processos naturais e sociais estão entrelaçados e não podem mais ser ignorados pelos planejadores. 
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De acordo com FAINSTEIN (2009) “um dos ramos inserido dentro do urbanismo ecológico é a ecologia que 
vê os seres humanos como parte integrante dos sistemas ambientais e volta-se para as interações humano-
naturais”. Sugere pensar a ecologia urbana de modo que a interação entre pessoas e lugares naturais (ou 
semi-naturais) seja intensificada. 

FORMAN (2009) afirma que “as interações ou os efeitos recíprocos entre as pessoas e a natureza são 
essenciais para entender e planejar regiões urbanas. É preciso estudar a dinâmica das pessoas afetando a 
natureza e da natureza afetando as pessoas”. 

BORDA URBANA 

A borda se refere ao extremo ou margem de algo. É um confim no qual se verifica um limite geralmente 
delimitado por elementos envolventes. ARROYO (1995) afirma que “no campo disciplinar da arquitetura, o 
termo borda se associa não só com a ideia de um fechamento que deslinda campos com precisão, como 
também com um estado ou situação intermediária entre duas áreas ou regiões adjacentes”.  

No meio urbano a borda se caracteriza como uma área ou espaço predominantemente linear, 
caracterizando um espaço diferenciado, e de acordo com ARROYO (2007), “geram uma fenomenologia que 
se registra tanto na ordem física da cidade como na simbólica: uma via marginal não só implica o limite 
entre a terra firme e a passagem da água como também um encontro entre cidade e natureza”.  

Estas áreas se configuram como limites e ao mesmo tempo são espaços de transição, podem ser 
consideradas como territórios únicos, um lugar entre lugares. Unem ou separam, são elementos potentes e 
ambíguos do espaço urbano. 

MÉTODO DA CARTOGRAFIA SENSÍVEL 

Segundo DELEUZE E GUATTARI (1995) “a cartografia é uma forma de produzir conhecimento”. Através da 
utilização do método da cartografia se pretende acessar as experiências dos indivíduos, fazer conexões, 
descobrir tudo o que é vivido neste cruzamento entre homem e natureza, a partir de entrevistas coletivas e 
individuais, na geração de imagens, na captação de momentos, histórias e memorias. Os mapas resultantes 
dessa cartografia buscam a expressão dos diversos cotidianos, das vivências locais.  

A palavra cartografia remete a mapas, que representam um espaço, um lugar e para HARLEY (1991) “os 
mapas sempre existiram, ou, pelo menos, o desejo de balizar o espaço sempre esteve presente na mente 
humana”. O método da cartografia se constitui como um modo de conhecer que se dedica a acompanhar 
os processos. As pistas (PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA, 2009) “respondem a um desafio de desenvolver 
formas de pesquisar que se dediquem ao estudo de processos e que elas próprias se efetuem por uma 
processualidade”. 

“A cartografia urbana é como uma forma exploratória das sensações, dos sentimentos e dos desejos que 
fluem e escorrem na cidade contemporânea. Uma das tarefas do cartógrafo é trazer à tona acontecimentos 
que, em outras formas de análise urbana, não são considerados”. (ROCHA, 2008). 

Procedimentos metodológicos 
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Os procedimentos metodológicos contemplam revisão bibliográfica a respeito das teorias do urbanismo 
contemporâneo, da filosofia da diferença e das relações entre indivíduos e o meio natural em bordas intra-
urbanas, por meio do método da cartografia, utilizando imagens fotográficas e fílmicas, descrições em 
caderno de campo, entrevistas e mapas; juntamente com uma pesquisa dos dados: estatísticos, históricos, 
geográficos da área de estudo. Cartografar “implica alguma coisa que violenta o pensamento, que o tira de 
seu natural estupor, de suas possibilidades apenas abstratas”. (DELEUZE. 1998) 

Caminhada Exploratória 

“Fazer a cartografia a partir da experiência itinerante, como forma de compreensão e apreensão da cidade” 
(PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA, 2009). A proposta de se colocar “à deriva” corresponde a um método que 
busca entender a cidade como um espaço dinâmico que se atualiza cotidianamente a partir das interações 
sensíveis, consiste em uma apropriação do espaço urbano através da ação do caminhar. 

Conforme JACQUES (2012) “o conceito de deriva foi utilizado desta forma pela primeira vez em 1953 por 
Ivan Chtcheglov no ensaio "Formulaire pour un Urbanisme Nouveau", posteriormente na "Théorie de la 
dérive" da Internacional Situacionista ele seria definido basicamente como o "deixar-se ir"”. 

Para DEBORD (1958) “a deriva se apresenta como uma técnica de passagem através de diversos ambientes, 
O conceito de deriva está ligado indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos da natureza 
psicogeográfica, e à afirmação de um comportamento lúdico-construtivo”. 

Análise da Cartografia 

“O conhecimento a ser produzido e compartilhado pela pesquisa cartográfica abrange as 
zonas de ambiguidades, acolhendo a experiência sem desprezar nenhuma de suas faces, 
seja a da objetividade, seja a da subjetividade. O método analítico na cartografia consiste 
em dar visibilidade às relações que constituem uma dada realidade, na qual o pesquisador 
se encontra enredado. Em cartografia, não há como separar a análise das demais fases da 
pesquisa. Ela não é uma etapa a ser realizada apenas ao final do processo, na qual o 
material de campo poderia ser, enfim, compreendido. A atitude de análise acompanha 
todo o processo, permitindo que essa compreensão inicial passe por transformações” 
(BARROS e BARROS, 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa encontra-se em estado inicial, na fase de revisão teórica e bibliográfica, para posterior 
experiência em campo e desenvolvimento da pesquisa. Para JACOBS (2011) “as cidades são um imenso 
laboratório de tentativa e erro, fracasso e sucesso. É nesse laboratório que o planejamento urbano deveria 
aprender, elaborar e testar suas teorias”. Desta forma é fundamental a busca pelo entendimento do que 
habita nesta borda urbana.  

Uma aproximação que pode ser feita neste estágio da pesquisa, traz como referência o trabalho do grupo 
Asociación Cooperativa Hackitectura, juntamente com o Colectivo Entránsito, Trayectos Multimedia y el 
Centro Social Casa de Iniciativas; Cartografiando el territorio de Málaga (Figura 7) que se configura como 
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um processo cartográfico similar ao desenvolvido nas bordas do Arroio Pepino. Trata-se de um processo 
participativo, com material gerado a partir de derivas urbanas, documentação visual e entrevistas.  

 
Figura 7: Imagem mapa cartográfico Málaga. 

Fonte: Arquivo online Cartografiando el territorio de Málaga, 2011. 
Hackitectura S.C. disponível em: http://hackitectura.net Acesso em: 05/06/2018 

Espera-se que os futuros resultados dessa pesquisa possam auxiliar no progresso de estudos sobre as 
relações entre indivíduos e meio natural, fornecendo ferramentas que auxiliem arquitetos e urbanistas a 
compreenderem de outra forma estes espaços distintos a fim de que, os resultados obtidos tragam 
melhorias para os processos de projeto e planejamento urbano. 
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O ASPECTO FÍSICO-AMBIENTAL NO ESPAÇO PERIFÉRICO: ANÁLISE DE 
ÁREA DE BORDA URBANA NO MUNICIPIO DE TIMON-MA 

THE PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL ASPECT IN THE PERIPHERICAL SPACE: ANALYSIS OF AN 
URBAN FRINGE AREA IN THE MUNICIPALITY OF TIMON-MA 

EL ASPECTO FÍSICO-AMBIENTAL EN EL ESPACIO PERIFÉRICO: ANÁLISIS DE ÁREA DE BORDE URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE TIMON-MA  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Cidades protagonizaram durante século XX processos de expansão acelerados e desarticulados, suprimindo sua 
qualidade ambiental. O presente estudo volta-se para os espaços resultantes destes processos: as áreas de borda 
urbana. Busca-se, analisando aspectos físico-ambientais de uma área de borda, compreender problemáticas inter-
relacionadas, focando na caracterização de espaços livres e áreas verdes, e contrastes entre assentamentos e o 
parcelamento do solo urbano. Discute-se acerca das áreas de borda, espaços livres, áreas verdes urbanas, Código 
Florestal Brasileiro (2012), e da legislação pertinente ao município analisado. Fundamentou-se o estudo numa área da 
zona Norte do município de Timon, estado brasileiro do Maranhão, diagnosticando o cenário local através da 
observação de condicionantes ambientais, mapeamento da área e sobreposição de mapas. A pesquisa buscou fornecer 
aparatos teórico-metodológicos para posteriores estudos na área do planejamento urbano, com foco em seus aspectos 
físico-ambientais, fornecendo conceitos e um método de análise espacial para áreas periféricas. 
PALAVRAS-CHAVE: áreas de borda urbana; espaços livres; áreas verdes urbanas; legislação ambiental; planejamento 
urbano.  

ABSTRACT: 
Cities have starred during the 20th century urban sprawling processes precipitated and disarticulated, suppressing 
environmental qualities. This study turns attention to the spaces which resulted from these processes: urban fringe areas. 
It aims, analyzing physical and environmental aspects from a fringe area, to comprehend interrelated issues, focusing to 
characterize open spaces and urban green areas, and contrasts between settlements and urban land division. It discusses 
concepts about urban fringe areas, open spaces, urban green areas, the Brazilian Forest Code law (2012), and the 
legislation concerning to the city of study. It is developed about a North area from the city of Timon, Brazilian state of 
Maranhão, diagnosing the local context through the observation of environmental conditions, mapping of the area, and 
overlaying of maps. The research aims to provide theoretical and methodological tools for further studies in urban 
planning area that focuses on environmental and physical aspects, through concepts and space-analyzing methods for 
urban fringe areas.  
KEYWORDS: urban fringe areas; open spaces; urban green areas; environmental law; urban planning.   

RESUMEN: 
Las ciudades protagonizaron durante el siglo XX procesos de expansión acelerados y desarticulados, suprimiendo su 
calidad ambiental. El presente estudio se vuelve hacia los espacios resultantes de estos procesos: las áreas de borde 
urbano. Se busca, analizando aspectos físico-ambientales de un área de borde, comprender problemáticas 
interrelacionadas, enfocando en la caracterización de espacios libres y áreas verdes, y contrastes entre asentamientos y 
la parcelación del suelo urbano. Se discute sobre las áreas de borde, espacios libres, áreas verdes urbanas, Código 
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Forestal Brasileño (2012), Ley de Parcelación Urbanística (1979), y de la legislación pertinente al municipio analizado. El 
estudio se fundó en un área de la zona Norte del municipio de Timon, estado brasileño de Maranhão, diagnosticando el 
escenario local a través de la observación de condicionantes ambientales, mapeamiento del área y superposición de 
mapas. La investigación buscó proporcionar aparatos teórico-metodológicos para posteriores estudios en el área de la 
planificación urbana con foco en sus aspectos físico-ambientales, a través de conceptos y un método de análisis espacial 
para áreas periféricas. 
PALABRAS-CLAVE: áreas de borde urbano; espacios libres; áreas verdes urbanas; legislación ambiental; planificación 
urbana. 
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INTRODUÇÃO 

Cidades protagonizaram, principalmente durante século XX, processos de expansão acelerados e 
desarticulados, concebidos de maneira secundária sob a ótica do planejamento urbano ambiental, 
suprimindo dinâmicas naturais e qualidade ambiental urbana. Progrediram problematizações quanto a 
proteção do meio ambiente, promovendo, principalmente na segunda metade do século XX, a concepção de 
políticas de gestão urbana sustentável (SILVEIRA, 2015; PELLEGRINO, 2014; HERZOG, ROSA, 2010; CHACEL, 
2001). Cenário que se reflete no Brasil em instrumentos da legislação ambiental, a exemplo do Código 
Florestal Brasileiro (1965; 2012), da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto das Cidades (2001) (CHACEL, 
2001; DI SARNO, 2004). 

Emerge um urbanismo sustentável, aspirando à melhor qualidade de vida, com demandas para a inserção de 
áreas verdes e espaços livres pensados para o pedestre e integrados à malha urbana, e ferramentas de 
mobilidade mais eficientes e menos poluentes (RIBEIRO; SILVEIRA; SILVA, 2014). Argumenta-se a 
indispensabilidade destes recursos para se obter cidades capazes de se desenvolver em consonância com as 
dinâmicas naturais e antrópicas, provendo qualidade de vida para suas populações. Esta qualidade torna-se 
diretamente relacionada à presença e extensão de áreas verdes urbanas e à acessibilidade de espaços 
públicos, visto a ausência desses aspectos contribuir diretamente para “a degradação urbana e consequente 
perda da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico [das cidades]” (GHILHON e ROMERO, 2012, p. 82). 

Nesta perspectiva, o presente estudo volta-se aos espaços resultantes da expansão urbana: as áreas 
periféricas ou de borda. Compreendendo que irão incorporar-se gradualmente às zonas urbanas 
preexistentes, torna-se fundamental o entendimento das áreas de borda, suas características e 
problemáticas, visto que seu estudo proporciona compreensão dos processos as originaram. Constituem-se 
laboratórios de experimentação de teorias e análises para o aperfeiçoamento do planejamento e gestão 
urbanos (SILVEIRA, SILVA, SILVA, 2015; MAUTNER, 1999). 

O presente estudo busca, a partir da análise dos aspectos físico-ambientais de área de borda num município 
de médio porte, compreender as dinâmicas que se inter-relacionam nestes espaços e as problemáticas 
inerentes ao aspecto ambiental, com foco na caracterização de seus espaços livres e áreas verdes, e 
contrastes entre assentamentos e o parcelamento do solo urbano. Discute-se as consequências da não 
valorização dos espaços livres intersticiais pelo planejamento urbano, pautando sobre os benefícios da 
inserção e qualificação destas áreas e as consequências negativas da desobediência à legislação de 
ordenamento territorial. Para isso, é construído um referencial teórico acerca das áreas de borda urbana, 
espaços livres, áreas verdes urbanas, Código Florestal Brasileiro (2012) e da legislação pertinente ao 
município em estudo. 

Fundamentou-se na análise de uma área periférica da Zona Centro-Norte do município de Timon, estado 
brasileiro do Maranhão, através de observações in loco, seguida da identificação de problemas pelo 
diagnóstico do cenário presente. Usou-se de dados históricos, documentos públicos e entrevistas com 
usuários da área; consultas ao corpo técnico das secretarias e departamentos relacionados ao planejamento, 
infraestrutura, obras e habitação do município, e à legislação urbanística municipal, planos e levantamentos 
disponibilizados pelos órgãos públicos. 

A compreensão da área desenvolveu-se através da análise de condicionantes ambientais, como topografia, 
hidrografia, massas vegetais, e de sistemas urbanos e assentamentos, seguido do mapeamento para 
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diagnóstico através da metodologia de sobreposição de mapas (McHARG, 1992): diagnóstico de usos; relação 
de cheios e vazios; topografia e áreas de alagamento; sistema viário, pontos de conflito entre modais e estado 
de conservação de vias; áreas de risco e/ou ocupação habitacional irregular. 

A pesquisa buscou fornecer aparatos teórico-metodológicos para o desenvolvimento de posteriores estudos 
na área do planejamento urbano, com foco em seus aspectos físico-ambientais, construindo conhecimento 
pelo fornecimento tanto de conceitos quanto de um método de análise espacial para as áreas urbanas 
periféricas. 

DISCUSSÕES SOBRE O ESPAÇO URBANO PERIFÉRICO 

Silveira (2015) descreve que as áreas de borda refletem um produto urbano, estética e socialmente 
resultante de processos de expansão fragmentados e desestruturados, caracterizados pela conexão 
modernidade-pobreza, logradouro de ambientes urbanos precários e com disposição desigual de 
infraestruturas, bens e serviços públicos. Por outro lado, a compreensão dos instrumentos de gestão urbana 
se faz imprescindível para a criação de parâmetros de análise, assimilando como parcelamento, uso e 
ocupação do território, acessibilidade aos ambientes urbanos, saneamento, características da circulação, 
entre outros, regulamentados por estes instrumentos, viabilizam o bem-estar coletivo, sendo necessários 
para um planejamento urbano eficiente (DI SARNO, 2004). 

Entende-se a elevação da qualidade ambiental urbana objetivo basilar. Para tal, características dos espaços 
urbanos necessários a esta devem ser compreendidas, junto às diretrizes de planejamento pertinentes. 
Expõe-se adiante o entendimento sobre áreas de borda urbana, o papel estrutural dos espaços livres e das 
áreas verdes urbanas na morfologia e melhoramento das cidades, e a referência do Código Florestal Brasileiro 
(2012) enquanto gestor destas áreas verdes e protetor do espólio natural urbano. 

A natureza da Área de Borda Urbana 

O conceito de área de borda urbana dispõe de vasto leque de nomenclaturas símiles. Área de transição rural-
urbana, espaço de borda, espaço periférico limítrofe, espaço periurbano, franja urbana, fronteira intraurbana 
ou borda intraurbana, são alguns dos exemplos (MIRANDA, 2008; SILVEIRA, 2015; SILVEIRA; SILVA; SILVA, 
2015). Os primeiros trabalhos brasileiros em que se analisa estas áreas são desenvolvidos por Miranda 
(2008), que faz profunda análise conceitual, de interpretações, origens, consequências, dinâmicas e padrões 
de uso e ocupação destes espaços. 

Segundo Miranda (2008), frente ao entendimento de que o desenvolvimento das cidades brasileiras se 
estabeleceu sob uma dinâmica de diferenciação socioespacial e de direcionamento dos vetores da expansão 
urbana para os limites municipais, constituiu-se um modelo centro-periferia onde as periferias acomodam 
diversos interesses e processos conflituosos dos agentes modeladores do espaço, destacando a 
indispensabilidade de compreendê-las para o fomento do planejamento e gestão rural e urbano. 

A materialização das consequências do espraiamento urbano brasileiro tem como exemplares, entre outros, 
as discordâncias na organização territorial, a insuficiência de equipamentos, redes e serviços urbanos, déficits 
habitacionais, a especulação fundiária e imobiliária, e o alto custo e dependência dos meios de transporte 
motorizados (MIRANDA, 2008, p. 17). Esta realidade resulta no contínuo avanço da ocupação do solo para 
além dos limites administrativos municipais, desamparada pelas ferramentas de regulamentação técnicas 
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necessárias para tal processo. Assim, fronteiras urbanas constituem “um cenário extremamente 
fragmentado, onde espaços habitacionais, exclusivos, naturais, produtivos, industriais, etc., se avizinham, 
mas não necessariamente se conectam ou se relacionam” (MIRANDA, 2008, p. 27). Cria-se uma dicotomia de 
realidades entre meios rural e urbano, a partir da qual a autora estabelece uma primeira definição para estes 
espaços urbanos: 

As áreas de transição rural-urbana são espaços plurifuncionais, em que coexistem 
características e usos do solo tanto urbanos como rurais – presença dispersa e fragmentada 
de usos e ausência de estrutura urbana coerente que proporcione unidade espacial, 
submetidos a profundas transformações econômicas, sociais e físicas, com uma dinâmica 
estreitamente vinculada à presença de um núcleo urbano. (MIRANDA, 2008, p. 28) 

Constituídas como resultado do processo de espraiamento, somam transições no uso do solo aos problemas 
recorrentes da urbanização espraiada – como favelização, especulação imobiliária, segregação espacial e 
migrações pendulares. Entende-se uma improbabilidade de demarcação administrativa de onde fisicamente 
seriam os limites da área de borda, em função de um processo ativo (MIRANDA, 2008). Presenciam, ainda, 
empecilhos para a ação administrativa pública, visto natureza burocrática da estrutura legislativa, pelo 
paralelo estabelecido entre os poderes municipais e os interesses econômicos sobre a organização do 
território urbano, percepção discutida por Sparovek, Leonelli e Barretto (2004) e Silveira (2015). Entende-se 
uma demarcação territorial que representa uma diversidade de interesses dos atores sociais modeladores 
do espaço urbano, especialmente do capital imobiliário, suas ações e projetos, nem sempre refletindo 
funcionalidades e dinâmicas reais do território, prejudicando o desenvolvimento municipal pela resultante 
não objetividade da ação pública no espaço de borda. 

Quanto ao caráter fragmentado destes espaços, Silveira, Silva e Silva (2015) discutem a estrutura funcional 
da área de borda, a partir da relação de sujeição a um núcleo urbano central proporcionada pelo modelo de 
espraiamento baseado na dependência dos meios de transporte motorizados. Constituem-se espaços 
marcados pelos deslocamentos pendulares, seja de forças de trabalho, mercadorias, serviços ou consumo 
(SILVEIRA; SILVA; SILVA, 2015). 

As dinâmicas e conflitos observados pelos autores já apresentados, frente à fragmentação e às 
descontinuidades resultantes do processo de expansão urbana refletem a cidade como um sistema 
complexo, muitas vezes desordenado. Frente ao uso do solo indeterminado e espaços desconectados, 
ascende a relevância dos espaços livres constituídos na área de borda pelo papel de conector e loco destes 
deslocamentos. 

O papel dos Espaços Urbanos Livres 

Segundo Silveira, Silva e Silva (2015, p. 35), “os espaços livres públicos são um dos principais elementos 
morfológicos de articulação entre percursos e evolução urbana. A articulação desenvolve-se através da 
acessibilidade e da mobilidade, onde a variável espaço é um elemento ativo no processo”. Entende-se que é 
nos espaços urbanos livres que se observam as consequências físico-ambientais resultantes do espraiamento 
das cidades (MIRANDA, 2008), pois neles se inserem infraestruturas para a reversão de sua degradação 
(CORMIER; PELLEGRINO, 2008), buscando condições adequadas ao convívio social e ao deslocamento seguro 
e autônomo da população (DUARTE; SÁNCHEZ; LIBARDI, 2012). Expõem-se conceitos referentes aos espaços 
urbanos livres essenciais para o desenvolvimento deste estudo. 
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Rodrigues (1986) aborda o espaço urbano livre como loco de convergência dos interesses citadinos, das 
consequências da evolução histórica da cidade e de sua população, sendo, portanto, continuadamente 
transformado ao longo de sua existência. Macedo et al. (2012) definem estes ambientes como elementos 
morfológicos de caráter fundamental para a cidade, visto sua função indispensável na determinação da 
forma, revelando mobilidade, acessibilidade e deslocamentos urbanos característicos, além da conformação 
territorial e dos antagonismos e divergências da população local. Macedo et al. (2009) expõem que: 

Miranda Magnoli (1982) define os espaços livres urbanos como os espaços livres de 
edificação: quintais, jardins públicos ou privados, ruas, avenidas, praças, parques, rios, 
florestas, mangues e praias urbanas, ou simples vazios urbanos. Kevin Lynch (1984) se 
refere a espaços abertos em contraposição aos espaços fechados das edificações. Segundo 
Silvio Macedo et al. (2007), enquanto sistema, os espaços livres urbanos apresentam 
relações de conectividade e complementaridade, mesmo que estes não tenham sido 
planejados ou implantados como tal. (MACEDO et al., 2009, p. 243) 

Tratando espaços livres enquanto componentes de um sistema urbano, outro conceito é abordado por 
Tardin (2008, p. 17), ao trabalhar espaços livres em sistema e projetos territoriais, afirmando que "os espaços 
livres são vistos, a partir de sua estrutura espacial e funcional, como partes do território não ocupadas pelos 
assentamentos e pelas infraestruturas viárias". Distinguindo-se de definições anteriormente expostas, Tardin 
(2008) assume a importância estrutural dos espaços livres na forma urbana, e como valorosos elementos de 
projeto, porém não os reconhece enquanto espaço ocupado pelo sistema viário, uma definição que exclui 
muito das oportunidades de intervenção do projeto urbano, portanto, não abraçada completamente pelo 
presente estudo. Destaca que o trabalho sobre os espaços livres deve ser desenvolvido articuladamente, 
compondo a rede de espaços como um "elemento vertebrador do território, centrada na atuação sobre 
unidades territoriais em vias de consolidação da ocupação urbana" (TARDIN, 2008, p. 17). 

Entende-se, desta forma, que os espaços urbanos livres se justapõem, compondo a trama urbanizada da 
cidade, assim definindo a própria forma urbana – como destacado por Cormier e Pellegrino (2008) –, 
determinando diferenciações no tecido da forma e conferindo níveis distintos de atenção para o 
planejamento e projeto destes por parte da gestão pública (MACEDO et al., 2009). Os espaços, ao 
diferenciarem-se, adquirem atributos diversos, não necessariamente recorrentes, para o desempenho de 
funções tais qual “[...] a circulação e a drenagem urbanas, atividades de lazer, conforto, preservação, 
conservação, requalificação ambiental e convívio social” (Ibid., p. 243). 

Compreende-se a essencialidade de espaços livres de qualidade para a provisão de um ambiente urbano 
também de qualidade. Ao passo que a conformação de dinâmicas urbanas integradoras é basilar para 
processos de expansão que conectem as áreas de borda aos centros urbanos, os espaços livres têm papel 
estrutural ao caracterizarem elementos vertebradores do território, como já exposto. 

As Áreas Verdes Urbanas e as referências do Código Florestal Brasileiro 

No contexto de expansão das cidades, além da dicotomia urbano-rural da área de borda, desenvolvem-se 
outras relações de oposição: centro-periferia; espaço livre-espaço edificado; natural-artificial (EUCLYDES, 
2015; MIRANDA, 2008). As áreas verdes urbanas emergem neste trabalho enquanto objeto constituinte das 
duas últimas relações – objeto natural e pertencente ao espaço livre urbano. Herzog e Rosa (2010) comentam 
o papel basilar da arborização urbana para o alcance de cidades com qualidade, ao especificarem que ela 
pode, entre outras funções: 
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[...] contribuir significativamente para prevenir erosão e assoreamento de corpos d’água; 
promover a infiltração das águas das chuvas, reduzindo o impacto das gotas que 
compactam o solo; capturar gases de efeito estufa; ser habitat para diversas espécies 
promovendo a biodiversidade, mitigar efeitos de ilhas de calor, para citar algumas. 
(HERZOG; ROSA, 2010, p. 97) 

Macedo et al. (2012) comentam a ascensão da arborização de rua como ferramenta de embelezamento e a 
progressiva inserção de vegetação na cidade visto seu papel enquanto elemento de configuração da 
paisagem urbana, tanto quanto as próprias edificações. Entretanto, é observado que, ainda diante desta 
percepção, muitas áreas verdes remanescem como bolsões de reserva vegetal, intocados, e à margem das 
ações do poder público e das atividades da sociedade. 

Euclydes (2015) discute que os modelos de espaços urbanos dotados de área verde alteraram suas formas e 
constituições no decorrer da história, principalmente após os intensos processos de urbanização ocorridos 
no século XX, onde a ideia da futura supressão da natureza urbana fez emergir políticas, tratados e legislações 
para a proteção destes ambientes. Este cenário contribuiu para conceituar as distintas categorias de áreas 
verdes encontradas na cidade contemporânea: as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as Áreas 
Verdes Urbanas. 

A Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e estabelece o 
Código Florestal Brasileiro, em seu Art. 3°, II e XX, define: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; 

XX - Área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 
preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de 
Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de 
moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental 
urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de 
bens e manifestações culturais. (BRASIL, 2012) 

Constituídas em sua maioria pelas faixas marginais de cursos d’água, lagos e lagoas naturais, as Áreas de 
Proteção Permanente representam áreas ambientalmente frágeis e vulneráveis, em especial quando 
localizadas no perímetro urbano (ANJOS et al., 2015; BRASIL, 2012). A importância desta delimitação dentro 
do ambiente citadino reflete a atenção às margens ribeirinhas, num contexto de recorrentes impactos 
negativos a estas em função do processo de expansão da cidade, com avanço urbano sobre o ambiente 
natural (SILVA; SILVA; SILVEIRA, 2015). 

Já as Áreas Verdes Urbanas atribuem valor ecológico e qualidade de vida ao espaço intraurbano em função 
de suas contribuições ambientais (ANJOS et al., 2015). Como já descrito por Herzog e Rosa (2010), Macedo 
et al. (2012) e Cormier e Pellegrino (2008), a preservação e inserção de massas vegetais nas cidades possui 
consequências das mais variadas escalas. Seja através unicamente da arborização, ou de ferramentas como 
a infraestrutura verde, a qualidade ambiental proferida é de suma importância. Assim: 
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A preservação dessas massas arbóreas contribui na estabilização climática, redução da 
poluição atmosférica e diminuição de temperaturas e ruídos. Além disso, a presença de 
cinturões e corredores verdes no tecido urbano colabora no equilíbrio biológico dos 
ecossistemas e relaciona-se com a qualidade urbana e ambiental da cidade. (SILVA; SILVA; 
SILVEIRA, 2015, p. 92) 

Anjos et al. (2015) observam que, frente aos benefícios proporcionados pela inserção de áreas verdes na 
cidade, cresceram as interpretações deste conceito. Os autores discutem a classificação das áreas verdes 
urbanas quanto a suas dimensões e traçados enquanto espaços urbanos livres. Destaca-se que: 

Hartman et al. (1995) identificam dois tipos de áreas verdes urbanas: os nós e as conexões. 
Segundo os autores, os nós são espaços livres de diferentes categorias, que servem de 
atração de pessoas para contemplação e usos recreativos, como parques, praças, áreas 
vegetadas livres, jardins comunitários, entre outras. Enquanto conexões são áreas verdes 
que possibilitam as ligações da paisagem urbana e suas variadas florestas, através dos 
corredores e cinturões verdes. Trata-se de áreas que, ao mesmo tempo em que preservam 
os recursos hídricos, também podem favorecer múltiplos usos, a exemplo das ligações de 
transportes. (ANJOS et al., 2015, p. 149) 

A interpretação de Hartman et al. é similar à de Forman, Dramstad e Olson (1996), que discutem a 
estruturação do território através de nós e conexões de espaços livres verdejados que qualifiquem a cidade. 
Ante estas e outras interpretações, Anjos et al. (2015) relatam áreas verdes como espaços livres 
impermeáveis, não edificados, vegetados arbustiva ou arboreamente, públicos ou privados, com funções 
ecológicas, estéticas e de lazer. 

Corroborando a esta perspectiva, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, define que: 

Áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas que 
apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira 
(gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio 
ambiental nas cidades. Essas áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de 
situações: em áreas públicas; em áreas de preservação permanente (APP); nos canteiros 
contrais; nas praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos jardins 
institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. (BRASIL, 2017) 

O Ministério expõe, ainda, o entendimento do CONAMA acerca do tema, o qual, diferentemente dos 
previamente expostos, trata o caráter público da área verde: 

De acordo com o Art. 8°, § 1°, da Resolução CONAMA N° 369/2006, considera-se área verde 
de domínio público o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 
paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 
ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 
(BRASIL, 2017) 

Nota-se, para o entendimento da massa vegetal como área verde urbana frente aos conceitos expostos pelos 
órgãos públicos, a atribuição de funções ecológicas, estéticas e de lazer, também requerendo o papel de 
promotor do desempenho ecológico, da qualidade de vida e do equilíbrio ambiental, enquanto partes 
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constituintes da cidade. Assim, “o que é consenso entre os estudiosos é a importância da manutenção dessas 
áreas, por proporcionarem uma melhor interação das atividades humanas com o meio ambiente, e por serem 
indicadores de qualidade ambiental de uma cidade” (ANJOS et al., 2015, p. 151-152). 

Quanto ao Código Florestal Brasileiro (2012), sua lei definidora apresenta as Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Áreas Verdes Urbanas, como já exposto. Aprofunda-se quanto a delimitação das Áreas 
de Preservação Permanente, visto uma porção do objeto de estudo deste trabalho enquadrar-se nesta 
categoria, vendo que: 

Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012 
Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do 

leito regular, em largura mínima de: 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 
(BRASIL, 2012) 

Apesar da atenção à proteção das margens ribeirinhas e da delimitação de vastas porções de áreas verdes 
dentro do perímetro urbanizado das cidades, como destaca Euclydes (2015), a gestão destes espaços e sua 
efetiva proteção permanecem enfraquecidas. A autora comenta que este cenário promove, apesar de tudo: 

[...] o avanço da degradação ambiental em espaços teoricamente já abrangidos por áreas 
protegidas, o que leva a novas demandas pela criação de áreas em sobreposição às 
existentes, revelando um processo de obsolescência das áreas verdes urbanas. (EUCLYDES, 
2015, p. 409) 

Ainda que a atual legislação ambiental permita o usufruto das áreas de proteção, notam-se entraves à sua 
utilização (EUCLYDES, 2015). Seja pelo desconhecimento de sua importância e benefícios por parte da 
população; pela ineficiência dos órgãos de fiscalização para sua proteção; pela valorização intensa do caráter 
protecionista e, portanto, ambiente de indireta permanência das atividades humanas; ou da criação de 
percursos e equipamentos pouco atrativos para a sociedade, morfologicamente padronizados, que 
colaboram apenas parcialmente para a interação humana. 

Apesar da possibilidade por parte da legislação de uso da área de preservação, estas se tornam ineficientes 
para as atividades de lazer e, consequentemente, para sua função de qualificadoras do ambiente, visto a não 
apropriação deste espaço por parte da população urbana (EUCLYDES, 2015). Dirige-se, portanto, para a 
necessidade do alinhamento da legislação ao entendimento social do benefício ecológico das mesmas 
contribuindo para a apropriação das áreas de preservação permanente por parte da população e, assim, a 
eficácia dos mecanismos de proteção (ANJOS et al., 2015; EUCLYDES, 2015). 

IMPRESSÕES SOBRE O ESPAÇO PERIFÉRICO NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA 

A cidade de Timon-MA e a Área de Borda Urbana 

O município de Timon apresentou crescimento demográfico de mais de 28% nos últimos 17 anos, passando 
de 129.692 habitantes no ano de 2000 para 166.295 habitantes em 2016. O contingente populacional urbano, 
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detalhado pela Tabela 01, demonstrou processo recente e ativo de crescimento, acarretando a expansão da 
malha urbanizada (PACHECO JUNIOR, 2017; IBGE, 2000; 2010; 2016). A constatação é corroborada pela 
análise de imagem aérea na qual se observa o perímetro urbanizado nos anos de 2005 e 2017 (Figura 01). 

 

Indicadores 2000 2010 2016 

População Total (hab) 129.692 155.460 166.295 

População Urbana (hab) 113.066 135.133 144.543 

Dens. Demográfica (hab/km²) 74,39 89,18 94,23 

Área Territorial (km²) 1.743,20 1.743,20 1.764,61 

Tabela 01: Indicadores populacionais do município de Timon - MA: Evolução segundo censos do IBGE (2000, 2010, projeção 2016). 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000; IBGE, Censo Demográfico 2010; IBGE, Portal IBGE Cidades, 2017. Adaptador por PACHECO JUNIOR, 2017. 

 
Figura 01: Perímetro urbanizado do município de Timon nos anos de 2005 (preto) e 2017 (vermelho). 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Timon está situada à beira do Rio Parnaíba, na mesorregião do Leste Maranhense, microrregião geográfica 
de Caxias, integrante da Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE Grande Teresina, onde é o segundo 
maior município (MIN, 2011; PSB, 2012). Possui área territorial de 1.764,610 km² no ano de 2015, e densidade 
populacional de 89,18 hab/km² (IBGE, 2010; 2016). Configura-se portal de entrada do estado do Maranhão 
através das rodovias BR-316, BR-226 e MA-040. São três as conexões com o estado vizinho, Piauí: Ponte 
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Engenheiro Antônio Noronha (Ponte Nova, BR-316 e BR-226), situada na zona sul do município, Ponte João 
Luiz Ferreira (Ponte Metálica ou Ponte Velha) e Ponte José Sarney (Ponte da Amizade), estas na zona norte. 

Em função das maiores disponibilidade e variedade de serviços e produtos em Teresina, em especial nas 
zonas Centro e Leste desta, estabeleceu-se um permanente fluxo populacional entre as duas cidades, 
principalmente através das pontes João Luiz Ferreira e José Sarney, as quais conectam os Centros de ambas 
cidades. Timon combina oferta de lotes mais baratos, abastecimento de energia regular e menos oneroso, e 
proximidade com as zonas teresinenses supracitadas, tornando cada vez mais comum a imigração de 
teresinenses, principalmente para a zona Sul do município maranhense. Todos estes fatores contribuíram 
para o aumento populacional da cidade e, consequentemente, surgimento de problemas relacionados à 
mobilidade urbana e especulação imobiliária (PACHECO JUNIOR, 2017). 

Segundo Pacheco Junior (2017), a recente e acelerada expansão da zona Sul timonense promoveu uma 
concentração de serviços e investimentos nesta zona, negligenciando necessidades urbanísticas da zona 
Norte do município, há muito dotado de problemas típicos de cidades interioranas: dimensões viárias 
reduzidas e sem sentido regulado; canteiros centrais, calçadas e mobiliário degradados; espaços livres 
carentes de manutenção regular e arborização adequada, influenciando negativamente na saúde, segurança, 
mobilidade e estética urbanas. Diante deste cenário, Timon presencia fluxo de serviços, mercadorias e 
capital, porém sem maiores atrativos para fixá-los devido, entre outros fatores, aos problemas urbanísticos 
citados. 

Tal situação se agrava na área de borda urbana objeto de estudo, zona Norte de Timon, localizada à beira do 
rio Parnaíba, vizinho ao Bairro Centro e muito próximo das principais vias municipais, além de espacialmente 
próximo do Centro de Teresina. O fragmento em estudo engloba, ainda, parte da linha férrea São Luís-
Teresina, abrangendo sua área de influência não-edificável, encontrando-se dentro dos bairros Parque Piauí 
e Parque São Francisco, com perímetro de 4,87 km e área total de 1,24 km² (Figura 02). 
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Figura 02: Delimitação da área de borda urbana objeto de estudo. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Sua localização demonstra que, apesar de próxima dos centros econômicos das cidades de Timon e Teresina, 
encontra-se fisicamente próxima do limite do perímetro urbanizado da cidade maranhense e funcionalmente 
dependente das atividades dos Centros citados (PACHECO JUNIOR, 2017) (Figura 03). 
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Figura 03: Localização da área de borda urbana objeto de estudo no contexto municipal. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

A identidade de borda urbana da área objeto de estudo advém da confluência entre sua característica física 
– a localização geográfica no tecido da cidade; suas características qualitativas – condições ambientais; e 
funcionais – a dependência de serviços do centro da cidade. Segundo Vescina (2010): 

A noção de periferia teria então uma tripla dimensão: por um lado física, determinada pela 
distância do centro; por outro, qualitativa, diferenciada pela carência de infraestrutura e 
em geral com uma qualidade urbana pobre; e uma relacional, fortemente marcada pela 
dependência e dominação do centro. (VESCINA, 2010, p. 32) 

Sob estes aspectos, geograficamente, a área é adjacente ao Rio Parnaíba, limite leste do município, e lindeira 
ao perímetro urbano norte municipal. Tal fato a caracteriza como zona periférica, limite fronteiriço. Também 
se identifica como área de borda urbana por apresentar baixa qualidade ambiental e carência de serviços e 
infraestrutura adequada, características observadas in loco, resultado de um processo de urbanização que, 
em escala municipal, direcionou atenção para outras fronteiras de expansão da cidade (PACHECO JUNIOR, 
2017). 

Quando da proposição do estudo de áreas periféricas na cidade de Timon, para efeito de escolha da área de 
análise, buscou-se uma porção territorial com localização categórica para um primeiro entendimento das 
especificidades da área de borda. Esta característica se dá pelo caráter de borda, ainda que com proximidade 
aos bairros Centro das cidades de Timon e Teresina. 
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O planejamento urbano na cidade de Timon-MA: parcelamento do solo e áreas não edificáveis 

O município apresentava enquanto legislação urbanística de maior relevância a Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano, Lei n° 934 de 11 de dezembro de 1991. Desde a sua publicação até o desenvolvimento do presente 
estudo (dezessete anos), inexistia legislação atualizada acerca do tema. Em função de publicação da nova lei 
de parcelamento (Lei Municipal n° 2121, de 21 de março de 2018) apenas após o desenvolvimento deste 
trabalho, a análise seguirá versando sobre a lei anterior. 

As quase duas décadas sem atualização na lei de parcelamento e contemporânea inexistência de lei para 
zoneamento, uso e ocupação do solo refletem a deficiência no planejamento urbano por parte da gestão 
pública municipal. A Lei n° 934/1991 determina dimensões de vias de circulação, de lotes urbanos, de vias e 
lotes para loteamentos de interesse social e características necessárias para a apresentação de planos de 
arruamento, loteamento, desmembramento e remembramento de lotes. Única lei nesta área, faz-se 
importante destacar suas diretrizes para o parcelamento do espaço urbano, visto sua vigência durante o 
processo de expansão da cidade. O texto da lei absorve as determinações da legislação federal no que 
confere à preservação e, ou, restrição para intervenção em áreas de especial interesse ambiental, como a 
margem do rio ou a área não-edificável por influência de linha férrea ao determinar as áreas em que o 
parcelamento do solo não é permitido. 

Art. 5° - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I – nas áreas com declividade superior a trinta por centro (30%); 
II – em áreas marginais aos cursos d’água, em conformidade com o Código Florestal 

Brasileiro; 
III – em áreas de domínio ou servidão, relativas a rodovias, ferrovias e redes de alta 

tensão; 
IV – em terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas, pelo 

requerente, as providências para assegurar o escoamento adequado das águas; 
V – em áreas aterradas com materiais nocivos à saúde pública, sem que já estejam 

comprovadamente sanadas; 
VI – em áreas com condições geológicas não aconselháveis à implantação de 

edificações. 
Parágrafo Único – Nestas Zonas, não será permitida a implantação de arruamentos 

(TIMON, 1991, p. 02-03). 

A atualização da lei de parcelamento (Lei n° 2121/2018) adiciona ao Art. 5° da lei anterior a restrição de 
parcelamento em áreas de proteção ambiental e valor patrimonial e de ocupações irregulares: 

Art. 5° - Não será permitido o parcelamento do solo: 
IV – em áreas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural 

e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 
VIII – em áreas de invasão ou de ocupação irregular. 
(TIMON, 2018, p. 02) 

Ambos textos buscam a preservação da morfologia dos corpos hídricos ao somente permitir a modificação 
por aterro ou desvio de lagoas e cursos d’água mediante prévia autorização da gestão pública municipal. 
Quando da proposição de planos de arruamento ou loteamento, esta legislação determina uma reserva para 
áreas verdes (10%), áreas de uso institucional (5%) e vias de circulação (20%), em porcentagem da área total 
da intervenção. Já em caso de loteamentos de interesse social, as porcentagens de área reservadas para 
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áreas verdes e áreas de uso institucional constituem-se 10%, cada, não havendo percentual mínimo de área 
a ser ocupada pelo sistema viário. 

Apesar das atenções, a ausência de fiscalização por parte do poder público permitiu que parcelamento 
irregulares se constituíssem dentro de áreas impróprias (PACHECO JUNIOR, 2017). Ainda, loteamentos e 
bairros se constituíram sem áreas verdes regulamentadas, onde os espaços livres existentes são intersticiais 
remanescentes, não ocupados durante a expansão da malha, recorrentemente por problemas topográficos. 
As afirmativas são corroboradas pela análise da área em estudo no tópico seguinte. 

Devido a existência de assentamentos irregulares à beira de linha ferroviária, recorre-se à legislação 
municipal, que não permite o parcelamento do solo “em áreas de domínio ou servidão, relativas a rodovias, 
ferrovias e redes de alta tensão” (TIMON, 1991; 2018), e a própria legislação federal. Em observância à Lei 
Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a qual dispõe sobe o parcelamento do solo urbano, tem-se: 

CAPÍTULO II 
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento: 
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 
III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 

rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) 
metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. 

(BRASIL, 1979) 

Compreende-se, a partir desta, a necessidade de reserva de superfície de solo, com a amplitude total de 30 
metros, a qual deverá se manter sem edificações. Tal recomendação contrasta com a situação diagnosticada 
pelo presente estudo. 

A Área de Borda Urbana Timonense 

O fragmento territorial apresenta duas grandes avenidas, São Luís e Boa Vista, e comporta os trilhos de linha 
ferroviária da Companhia Ferraviária do Nordeste (CFN) – Linha São Luís-Teresina e o edifício da Estação 
Ferroviária de Timon, hoje fechado. A infraestrutura ruim de ambas avenidas, com pavimentação asfáltica 
desgastada, calçadas e mobiliário urbano degradados ou ausentes, somados ao avançado nível de desgaste 
das demais ruas do bairro, dificulta a mobilidade e o acesso por bairros vizinhos, conformando uma zona 
evitada quando do deslocamento intramunicipal por muitos dos transeuntes (PACHECO JUNIOR, 2017). 

A área de borda é atualmente cenário de um processo de expansão em direção ao Rio Parnaíba, visível pela 
abertura de vias e construção de habitações, em sua maioria irregulares, a leste da Avenida Boa Vista, em 
direção à beira do rio (PACHECO JUNIOR, 2017). Ainda, tem-se ocupação irregular de um trecho da zona não 
edificável da linha férrea que local, a qual já teve a desapropriação ordenada por ordem judicial1, porém não 
executada. 

                                                           

1 BRASIL. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Subseção Judiciária de Caxias. Sentença. Processo N° 0002170-
41.2014.4.01.3701 - VARA ÚNICA DE CAXIAS. Caxias, MA, 27 de julho de 2016. A autenticidade desta decisão poderá ser verificada 
em: <http://www.trf1.jus.br/autenticidade>, mediante código 1535493702237. 
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Ambientalmente, tem-se nos espaços livres do fragmento territorial campos abertos e pequenas praças, 
carentes de reparo e arborização adequada, refletindo aspiração a espaços adequados ao lazer. Chácaras e 
grandes lotes de terra são constantemente afetados por alagamentos quando do período de cheia do Rio 
Parnaíba (PACHECO JUNIOR, 2017). Este cenário dificulta a ocupação regular e, portanto, adensamento 
adequado de uma região a qual poderia gozar dos benefícios da paisagem ribeirinha e de sua localização 
próxima dos bairros Centro das cidades de Timon e Teresina. 

A problemática ambiental é reflexo, também, da ausência de zoneamento municipal, não determinando a 
viabilidade ou não de implantação e ocupação do solo nesta área, por usos específicos (PACHECO JUNIOR, 
2017). Além, ainda, da não obediência às áreas de proteção permanentes (APP) estabelecidas pelo Código 
Florestal Brasileiro (2012), visto sua localização numa área de margem ribeirinha. 

Frente ao crescimento tanto urbano municipal, a cidade careceu de legislação específica2 para ordenamento 
do território urbano, devido a inexistência de leis de Zoneamento e de Uso e Ocupação do Solo ou 
obsolescência da lei municipal de parcelamento. Se tratando de uma municipalidade com população na 
ordem de 160 mil habitantes, com taxas de crescimento populacional e urbano elevadas, a ausência de 
legislação direcionada ao ordenamento do território se constitui uma característica requerente de atenção. 

Importante aspecto a ser analisado quando da análise da área em estudo é a margem ribeirinha e os 
processos antrópicos que se desenvolvem nesta. Observa-se a formação de vetores de expansão da malha 
urbana em direção à margem do rio (Figura 04). O processo é constituído por um assentamento irregular de 
população de baixa renda, com habitações de pequeno porte e sistema construtivo geralmente em alvenaria 
de tijolos ou, em alguns casos, taipa. Destaca-se um lote utilizado para exploração vegetal (extração de 
madeira em pequena escala para oficinas), geograficamente com o mesmo nível de avanço do assentamento 
(PACHECO JUNIOR, 2017). 

 

                                                           

2 Até a elaboração do presente estudo, o município de Timon apresentava, em termos de legislação direcionada aos temas da 
arquitetura, do urbanismo e do planejamento e gestão territorial: Lei de Delimitação do Perímetro Urbano da Cidade (2016); Lei de 
Construção, Reconstrução e Conservação de Muros e Calçadas (2015); Código de Obras e Edificações (2015); Código Municipal de 
Posturas (2014); Lei de Denominação e Delimitação dos Bairros do Município (2014); Lei do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social (2013); Código Sanitário (2010); Lei de criação de Zonas de Especial Interesse Social e do Plano Habitacional de 
Interesse Social (2009); Plano Diretor Participativo do Município (2006); e Lei de Parcelamento do Solo Urbano (1991). Informação 
obtida junto a Câmara Municipal de Vereadores de Timon, em visita no mês de novembro de 2016, e no portal eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Timon – Menu: Leis Municipais. Disponível em: <http://timon.ma.gov.br/site/?page_id=256>. Acesso em: 21 
abr. 2017. No mês de março do presente ano (2018), uma nova lei para o parcelamento do solo urbano foi implementada pela gestão 
municipal (Lei Municipal n° 2121, de 21 de março de 2018). 
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Figura 04: Principais ocupações da área de borda urbana. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Outro assentamento irregular se constituiu ao longo da linha férrea, na área não-edificável. Esta ocupação 
apresenta cerca de 50 habitações edificadas na encosta lindeira aos trilhos. Irregular pela implantação 
próxima aos trilhos, também se localiza próxima da margem do rio, avançando sobre a vegetação ribeirinha 
nativa, locada, portanto, dentro de área protegida pela legislação florestal. São também encontradas 
propriedades de caráter rural, refletindo a característica irregular de uso do solo de áreas de borda, como 
pequenas chácaras e sítios. Estas estimulam a criação de novos imóveis ao avançarem em direção à margem 
ribeirinha, área de preservação permanente (PACHECO JUNIOR, 2017). 

O não reconhecimento de uma Área de Proteção Permanente em nível municipal, que resguarde a área 
protegida pelo Código Florestal Brasileiro, enfraquece a efetividade deste ao não prover, por exemplo, 
fiscalização de ocupações e, ou, atividades na margem do rio ou em direção a esta (PACHECO JUNIOR, 2017). 
Identificadas ocupações próximas às margens ribeirinhas, torna-se clara a necessidade de atenção e 
intervenção nesta região. 

Ao tratar das ocupações próximas da margem ribeirinha, outro aspecto a ser analisado é a topografia local. 
Por se conformar a menos de 1 km da margem do rio, é previsível a constituição de um relevo ascendente 
em direção à porção mais adensada. A topografia, portanto, se eleva no sentido Leste-Oeste, constituindo 
área de cota topográfica inferior próximo às margens e mais alta ao longo da área já urbanizada, no eixo das 
Avenidas São Luís e Boa Vista (Figura 05). 
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Figura 05: Topografia da área de borda urbana. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Uma das problemáticas da área estudada é a constituição de assentamentos irregulares em áreas suscetíveis 
a inundações. Segundo Costa (2010), a cota de inundação da cidade de Teresina para o Rio Parnaíba é, 
geralmente, do nível de 60 metros, exceto em casos específicos onde relevo apresenta acidentes pontuais. 
Isto implica dizer que porções territoriais de cota topográfica igual ou inferior a 60 metros encontram-se 
suscetíveis a inundações pelo extravasamento do corpo d’água em períodos de cheia. 

Considerando esta cota como referência para a margem piauiense do rio, o mesmo pode ser assimilado para 
a margem maranhense. Assim, observa-se, a partir de uma análise das ocupações em relação a topografia 
local (Figura 06), que essas se localizam no limiar da porção territorial não sujeita a inundações. 

7519



 

 
Figura 06: Relação entre ocupações dentro da área analisada e a topografia local. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Pacheco Junior (2017) observa que a margem ribeirinha carece de regulamentação para sua proteção, tal 
qual determina o Código Florestal, e de instrumento urbanístico que impeça a implantação de novos 
assentamentos ao longo da área suscetível a inundações. Enquanto a porção urbanizada da área de borda, o 
eixo das avenidas São Luís e Boa Vista, apresenta adensamento, à medida em que os níveis topográficos 
passam a diminuir, aproximando-se do nível da margem do rio Parnaíba, o adensamento da área reduz 
consideravelmente. Percepção que pode ser melhor analisada também na leitura de cheios e vazios da área 
(Figura 07). 

7520



 

  
Figura 07: Relação de Cheios e Vazios. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

A análise torna clara a saliência que os assentamentos irregulares promovem na constituição da malha 
urbana. Esta percepção compreende que a zona Norte municipal possui ainda considerável área próxima ao 
rio Parnaíba preservada, face às poucas aglomerações avançando em direção à margem ribeirinha. 
Entretanto, a não regulamentação de legislação e atuação fiscalizadora em atenção à esta área permite a 
continuação da expansão destes assentamentos, contribuindo para a redução do espólio ambiental da 
margem do rio e da qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos estabelecidos, seja pela sujeição a 
inundações, seja pela condição de habitação em área irregular (PACHECO JUNIOR, 2017). 

Outro importante aspecto analisado quando do estudo é a caracterização da sua porção adensada. A área 
de borda se estrutura sobre cinco eixos principais – dois eixos viários, um eixo ferroviário e dois naturais 
(PACHECO JUNIOR, 2017) (Figura 08). Eixos viários, tem-se as avenidas São Luís e Boa Vista, que cortam o 
fragmento territorial no sentido Noroeste-Sudeste. Eixo ferroviário, tem-se a linha férrea, a qual contorna 
toda a extensão dos limites sudoeste e sudeste do fragmento territorial. Como eixo natural tem-se a margem 
do Rio Parnaíba, eixo linear que define todo o limite leste da área, com extensão de aproximadamente 1,70 
km, e o eixo verde que percorre o canteiro central da avenida São Luís. 
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Figura 08: Eixos da área de borda urbana. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

A Avenida Boa Vista possui duplo sentido e é o eixo viário que atualmente apresenta o maior fluxo, em função 
da localização de uma instituição de ensino superior no mesmo. A via possui cerca de 8,00 metros de largura 
e sua extensão contida na área em estudo corresponde a 1,36 km. A pavimentação encontra-se bastante 
desgastada e buracos são frequentemente identificados (Figura 09). As calçadas não são regulares e, em 
alguns trechos, resumem-se a superfície arenosa, não havendo tipo algum de pavimentação. Ocorre 
pavimentação asfáltica somente em parte da avenida, outra parte é recoberta por piçarra e paisagens como 
esgoto a céu aberto e vegetação arbustiva e, ou, rasteira invadindo o espaço da via tornam-se constantes 
(Figura 10). 
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Figura 09: Pavimentação desgastada e buracos ao longo da avenida Boa Vista. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

 
Figura 10: Ausência de pavimentação em trecho da avenida Boa Vista. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 
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A avenida São Luís representa o eixo viário de maior atenção dentro da análise da área de borda, por três 
distintas razões. 1. A avenida constitui-se o espaço livre urbanizado de maior dimensão dentro da área. Ainda 
que identificado com diversos traços de degradação, possui a maior dimensão tanto em extensão, 1,37 km, 
quanto em largura, variando entre 24,00 e 47,00 metros. Composta por duas pistas, apresenta generoso 
canteiro central, com cerca de 15 metros de largura, em média. Cada pista possui características de 
pavimentação distintas. A porção da pista leste apresenta maior parte de sua extensão (1,37 km) com 
pavimentação asfáltica, e um trecho, a partir de onde a avenida deveria seguir apenas com esta pista, onde 
nunca foi executada a pavimentação (Figura 11). 

 
Figura 11: Diagnóstico de conservação da pavimentação nos eixos viários da área em análise. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Já a pista oeste possui um trecho pavimentado com calçamento, outro, com pavimentação também em 
calçamento, mas bastante desgastada, outros dois onde a pavimentação nunca foi executada. O canteiro 
central da avenida São Luís acomoda os dois outros motivos de atenção a este espaço: 2. os trilhos da linha 
férrea São Luís-Teresina e 3. um longo eixo verde lindeiro a estes trilhos (Figura 12). 

Ao longo do canteiro central da avenida se conformou um eixo verde composto por árvores de porte médio 
a grande, na área correspondente ao passeio da via. Ora com árvores em ambos lados do canteiro, ora 
somente em uma pista, é necessário expor que a avenida, apesar de arborizada, não apresenta 
sombreamento contínuo nem uma faixa de circulação que permita o deslocamento seguro ao longo do 
trecho arborizado (Figura 13), como um calçadão, levando o pedestre a, na busca por sombra, transitar ou 
sentar-se na pista, próximo do tráfego de veículos, em desacordo à proposta de espaço livre seguro, 
adequado ao deslocamento de seus usuários (Figura 14). 

7524



 

 
Figura 12: Canteiro central da Avenida São Luís. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

 
Figura 13: Ausência de passeio regular sob porção arborizada da Avenida São Luís. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 
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Figura 14: Modelo de uso do espaço da avenida São Luís por moradores. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Este mesmo espaço sombreado foi, ao longo do tempo, apropriado pelos moradores, tanto para atividades 
de lazer, quanto para comércio e serviços informais. É comum observar a instalação de bancos e outros 
mobiliários improvisados, espaço para venda de bebidas ou lavagem de veículos (Figuras 15 e 16). 

 
Figura 15: Mobiliário urbano improvisado instalado na porção central da avenida São Luís. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 
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Figura 16: Área para lavagem de veículos instalado na avenida São Luís. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Já na porção interna do canteiro central, entre as árvores, se encontram os trilhos da linha férrea que costura 
1,95 km do perímetro da área de borda em estudo. O traçado da linha férrea orientou boa parte da 
implantação da malha urbana atual, como pode ser visto ao analisar as Figuras 04, 06 e 07 (PACHECO JUNIOR, 
2017). Em atenção a este espaço, o eixo arborizado cede lugar, em porção sudeste da área, onde a avenida 
já não mais acompanha a ferrovia, ao assentamento irregular adjacente aos trilhos (Figura 04). 

As demais vias da área apresentam dimensões reduzidas e, ou, sem sentido viário regulado, muitas vezes 
com pavimentação deficiente, em algumas, inexistente (Figura 17). O mobiliário urbano, quando existente, 
encontra-se degradado, sendo muitos trechos não sinalizados. Espaços livres são carentes de manutenção 
regular e arborização adequada. A vegetação arbustiva cresce de forma inapropriada, desvalorizando a 
estética e paisagem local, não cumprindo sua função ecológica e de aumento da qualidade ambiental 
(PACHECO JUNIOR, 2017) (Figura 18). Em geral, fora a avenida São Luís, a arborização se restringe aos recuos 
frontais dos lotes habitacionais, não havendo estes componentes vegetais nas demais vias em função da 
própria dimensão das mesmas (Figura 19). 
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Figura 17: Ausência de pavimentação em via de pequeno porte. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

 
Figura 18: Vegetação arbustiva autóctone sobre trecho de calçamento da avenida São Luís. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 
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Figura 19: Perfil de via e arborização presente nos lotes. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

Numa visão geral do espaço de borda, tem-se que a maioria das ruas internas, perpendiculares às avenidas, 
apresentam pavimentação bastante degradada, enquanto poucas ruas dentro do trecho apresentam 
calçamento em boas condições (PACHECO JUNIOR, 2017) (Figura 20). Quanto às vias de acesso à área, a 
maioria possui pavimentação em calçamento e largura reduzida. 

 
Figura 20: Diagnóstico de conservação da pavimentação da área de borda. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 
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Segundo Pacheco Junior (2017), as características da conservação da pavimentação das vias, tanto internas 
quanto de acesso, tornam o fragmento territorial em estudo uma zona a ser evitada quando do 
estabelecimento do fluxo viário intramunicipal. A partir da análise da locação dos principais pontos de 
conflito do trânsito e pontos de atração de fluxo do entorno (Figura 21), entende-se que o trecho se encontra 
bastante subutilizado se comparado às grandes vias próximas. 

  
Figura 21: Locação dos pontos de atração de fluxo e congestionamento viário. 

Fonte: PACHECO JUNIOR, 2017. 

A locação de bancos e correspondentes bancários na avenida Francisco Carlos Jansen e, principalmente, do 
Terminal Rodoviário Municipal, na mesma avenida, gera grande fluxo de veículos. O mesmo ocorre no 
entorno da Ceasa, em função de caminhões, principalmente de médio porte, os quais circulam para 
distribuição de alimentos. Já o entorno imediato da Rodoviária é local de estacionamento de ônibus de linha 
interestadual, vans e carros particulares que realizam viagens de curta distância, taxis, além de carros 
particulares que estacionam próximo ao local para embarque e desembarque de passageiros. 

O entorno do edifício também possui diversos equipamentos comerciais e de serviços, como casas lotéricas 
e comércio de varejo, que atraem fluxo de veículos e pedestres durante todo o horário comercial. Tem-se 
que a avenida Francisco Carlos Jansen é atualmente a via em melhores condições de pavimentação para o 
deslocamento mais rápido entre a zona Norte da cidade e os Centros de Timon e Teresina, visto sua conexão 
com a Ponte Metálica João Luiz Ferreira (PACHECO JUNIOR, 2017). Entretanto, a via acomoda a BR-316, 
portanto, com tráfego de veículos de grande porte durante todo o dia. 
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Diante deste cenário, más condições de pavimentação das vias da área de borda estudada, ainda que com 
grande dimensão e conectividade às zonas Norte e facilidade de acesso aos referidos Centros, as torna 
subutilizadas, constituindo grande problemática para a mobilidade da cidade, visto a saturação da avenida 
anteriormente descrita (PACHECO JUNIOR, 2017). 

De modo geral, a área de borda urbana possui, sob uma perspectiva ambiental, grande porção de margem 
ribeirinha ainda intacta, porém sob ameaça de ocupação em função da expansão de ocupações irregulares. 
Já quanto a sua porção adensada, a baixa qualidade do ambiente é provocada especialmente pelo estado de 
degradação de seus espaços livres e não conformação de áreas verdes urbanas qualificadas, que não 
cumprem com suas funções ecológicas e funcionais. Destacam-se as ruas com pavimentação desgastada e 
arborização pouca ou inadequada. A ausência de infraestrutura para melhor aproveitamento do eixo verde 
presente em uma de suas avenidas também merece atenção. O cenário da área de borda promove reflexos 
negativos para a apropriação humana, mobilidade e elevação da qualidade ambiental local, constitui-se uma 
zona de grande potencial de uso, mas degradada e subutilizada. 

REFLEXÕES 

Compreende-se o papel dos espaços livres como elementos determinadores da forma da cidade, provedores 
de serviços ambientais (drenagem, captura de carbono, criação de microclimas), e estruturadores de 
conexões de percursos e dinâmicas urbanas. Em se tratando de espaços livres conectados a áreas periféricas, 
proporcionam conexões entre estas e áreas centrais, potencializando deslocamentos em macroescala, 
favorecendo acessibilidade e mobilidade. Quando bem planejados, elevam a qualidade ambiental por meio 
de ambientes esteticamente valorizados, promovendo maior apropriação por parte de seus usuários. Neste 
contexto, as áreas verdes emergem como espaços livres fornecedores de valoração ecológica com 
contribuições em campos como: estética da paisagem, conforto ambiental, equilíbrio biológico, proteção dos 
recursos hídricos, entre outros. 

As áreas de borda urbana são de importante interesse ao planejamento urbano pois, enquanto áreas 
resultantes do processo de expansão urbana, permitem compreender as características deste processo e 
permitir a elaboração de estratégias para o planejamento de um desenvolvimento mais equilibrado, social e 
ambientalmente. Num contexto de busca por um urbanismo mais sustentável, um planejamento que 
proponha a expansão das cidades buscando a formação de periferias dotados de espaços livres e áreas verdes 
qualificados vai de encontro às aspirações daquela corrente. 

Análises de áreas de borda urbana, a exemplo deste trabalho, são válidas ao demonstrarem a relação direta 
entre o diagnóstico de baixos níveis de qualidade ambiental advindos de uma expansão urbana fragmentada, 
conformadora de espaços livres e áreas verdes urbanas degradadas. O não cumprimento das funções 
ecológicas, paisagísticas e recreativas por estes espaços, não contribuindo para a melhoria da qualidade 
ambiental, como determinado em sua constituição, reflete esta degradação. O exemplo deste diagnóstico, 
portanto, fornece aparatos teórico-metodológicos para posteriores estudos na área do planejamento urbano 
que foquem em seus aspectos físico-ambientais, construindo conhecimento pela provisão de conceitos e de 
um método de análise espacial para as áreas urbanas periféricas. 

Em se tratando de cidades de médio porte, em ativo processo de crescimento, a validez se configura maior 
pela possibilidade de implantação de soluções em meio ao processo e a tempo da consolidação do tecido em 
expansão. Estima-se suporte para o desenvolvimento de estratégias que pautem sobre o equilíbrio entre 
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desenvolvimento e proteção ambiental, com uma urbanização que qualifique o espaço citadino, preservando 
áreas verdes e mantendo as dinâmicas preexistentes. Além disso, mitigando a segregação social que se 
conforma espacialmente nas periferias, alcançando cidades com maior qualidade. 
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O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO UTILIZADO COMO MÉTODO PARA A 
LEITURA DA PAISAGEM ATRAVÉS DE VIVÊNCIAS DE BIOCONSTRUÇÃO 

 
THE COLLECTIVE SUBJECT DISCOURSE USED AS A METHOD FOR THE LANDSCAPE READING 

THROUGH BIOCONSTRUCTION EXPERIENCE 
 
EL DISCURSO DEL SUJETO COLECTIVO UTILIZADO COMO MÉTODO PARA LA LECTURA DEL PAISAJE A 

TRAVÉS DE VIVENCIAS DE BIOCONSTRUCCIÓN 

 EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma metodologia integrada que utilizou a Pesquisa - Ação Participativa, que 
tem como premissas básicas a vivência, práxis e conscientização para a realização das vivências de bioconstrução, 
abordando assuntos como permacultura e bioconstrução de forma co-laborativa e o método do Discurso do Sujeito 
Coletivo. A partir da coleta de entrevistas, tratamento dos dados e formulação de um discurso coletivo, remonta a 
leitura da paisagem do objeto de estudo segundo a ótica dos seus participantes.  Para isso, estudaram-se três casos de 
vivências de bioconstrução realizadas em Bauru e Campinas, de forma participativa, em três escalas urbanas, com três 
tipos de organização social e diferentes graus de participação, no período de 2009 a 2017. A metodologia utilizada 
poderá auxiliar outras pesquisas em casos semelhantes. 

PALAVRAS-CHAVE: vivência de bioconstrução; leitura da paisagem; pesquisa-ação participativa; discurso do sujeito 
coletivo. 

ABSTRACT: 

This article aims to present an integrated approach which used Participatory Action Research, which has as basic 
premises the experience, practice and awareness to carry out the bioconstruction experiences, addressing issues such 
as permaculture and bioconstruction collaborative form and collective subject discourse method.  From the collection 
of interviews, data processing and formulation of a collective discourse, goes back to landscape reading the object of 
study  from the perspective of the participants. For this, they studied three cases of bioconstruction experiences carried 
out in Bauru and Campinas, in a participatory manner, in three urban scales,whith three types of social organization 
and different degrees of participation, from 2009 to 2017. However, the methodology used may assist other research 
in similar cases. 
KEYWORDS: bioconstruction experience; landscape reading; participatory action research; discourse of the collective 
subject.   

RESUMEN: 

Este artículo tiene por objetivo presentar una metodología integrada que utilizó la Investigación - Acción Participativa, 
que tiene como premisas básicas la vivencia, praxis y concientización para la realización de las vivencias de 
bioconstrucción, abordando temas como permacultura y bioconstrucción de forma cooperativa y el método del 
Discurso del Sujeto Colectiv. A partir de la recolección de entrevistas, tratamiento de los datos y formulación de un 
discurso colectivo, remonta la lectura del paisaje del objeto de estudio según la óptica de sus participantes. Para ello, 
se estudiaron tres casos de vivencias de bioconstrucción realizadas en Bauru y Campinas, de forma participativa, en 
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tres escalas urbanas, con tres tipos de organización social y diferentes grados de participación, en el período de 2009 a 
2017. Sin embargo, la metodología utilizada puede ayudar a otras investigaciones en casos similares. 

PALABRAS-CLAVE: vivencia de bioconstrucción; lectura del paisaje; investigación-acción participativa; discurso del 

sujeto colectivo. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta a utilização do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para a leitura da 
paisagem através dos estudos de caso de vivências de bioconstrução realizados nas cidades paulistas de 
Bauru e Campinas de forma participativa durante o período de 2009 a 2017. As vivências resultaram da 
busca de uma metodologia de trabalho/ensino, visando um aprendizado mais autônomo, que derivasse 
não só em conhecimento técnico e prático de como executar técnicas de bioconstrução, mas também 
gerasse reflexão e, consequentemente, conscientização sobre o impacto que as sociedades humanas 
causam ao planeta, motivando, assim, uma busca por formas de viver atendendo aos parâmetros de 
sustentabilidade ampliados por Sachs (2004) para cinco dimensões: a social, propiciando o crescimento 
qualitativo, reduzindo as desigualdades sociais e proporcionando um trabalho humanizado; a econômica, a 
partir do gerenciamento dos recursos disponíveis com maior eficiência e da garantia de um fluxo regular de 
investimentos públicos e privados; a ecológica, com a intensificação do uso dos recursos potenciais dos 
ecossistemas para garantir o respeito aos sistemas de sustentação da vida e a substituição do consumo de 
combustíveis fósseis e de recursos naturais esgotáveis para o de recursos renováveis e ambientalmente 
inofensivos, reduzindo a geração de resíduos e a poluição; a espacial, a partir do equilíbrio entre cidade e 
campo, evitando a concentração populacional excessiva nas metrópoles e a destruição de ecossistemas 
frágeis; e a cultural, através do respeito das especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada 
localidade, segundo suas particularidades. 

Para atender aos parâmetros de sustentabilidade - nas dimensões social, econômica, ecológica, espacial e 
cultural – foram empregados os conceitos de permacultura e bioconstrução. 

A Permacultura foi criada na década de 1970 por Bill Mollison e David Holmgren. O termo é formado pela 
fusão das palavras permanente agriculture (agricultura permanente). Inicialmente consistia no 
desenvolvimento de uma estrutura de trabalho, evoluindo para um sistema de agricultura sustentável. Com 
o passar do tempo, passou a abranger um significado mais amplo na esfera cultural, sendo seu significado 
redefinido para "cultura permanente" (MOLLISON, 1994). Sua definição varia entre fontes e apresenta uma 
expansão de assuntos ao longo do tempo. Em 1979, para Bill Molisson: 

Permacultura é principalmente um sistema agrícola conscientemente projetado, um 
sistema que combina design da paisagem com plantas e animais perenes para criar um 
recurso seguro e sustentável para a cidade e o país. Uma tecnologia verdadeiramente 
apropriada que proporciona altos rendimentos para insumos de baixa energia e usa 
apenas habilidade humana e intelecto para alcançar um recurso estável de grande 
complexidade e estabilidade (MOLLISON, 1979, p.1). 

Para Holmgren (2013), a permacultura pode ser definida por 

[...] paisagens conscientemente planejadas que imitam os padrões e as relações 
encontrados na natureza, enquanto produzem uma abundância de alimento, fibra e 
energia para prover as necessidades locais. As pessoas, suas construções e os modos 
como elas se organizam são centrais para a permacultura. Assim, a concepção de 
permacultura como agricultura permanente (sustentável) evoluiu para uma de cultura 
permanente (sustentável). [...] a permacultura não se resume apenas à paisagem, ou 
mesmo às técnicas de agricultura orgânica, ou às formas de produção sustentáveis, às 
construções eficientes quanto ao uso de energia, ou ao desenvolvimento das eco-vilas, 
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mas ela pode ser usada para projetar, criar, administrar e aprimorar esses e todos outros 
esforços feitos por pessoas, famílias e comunidades em busca de um futuro sustentável. 
(HOLMGREN, 2013, p.33). 

Segundo Ferguson & Lovell (2014), a permacultura tem suas principais influências conceituais na literatura 
britânica e norte-americana sobre práticas agrícolas do início dos anos 1900, o que sugere que a palavra 
"permanente" tenha sido usada de forma análoga ao atual termo “sustentável”, utilizando o termo 
“agricultura permanente” para contrastar com “agricultura sedentária”. O trabalho do ecologista Howart T. 
Odum1 também foi uma referência, pois desenvolveu a influente estrutura de Sistemas de Ecologia, na qual 
se tem uma perspectiva de que os ecossistemas funcionam como redes através das quais a energia flui, é 
armazenada e transformada, podendo ser comparados aos circuitos eletrônicos, justificando a ênfase da 
permacultura no projeto de sistemas inteiros (FERGUSON & LOVELL, 2014). 

Holmgren (2007) afirma que os princípios devem proporcionar uma orientação na escolha e 
desenvolvimento de aplicações úteis, e por isso, devem incorporar conceitos mais gerais de design de 
sistemas, ser expressos numa linguagem que seja acessível a pessoas comuns e em consonância com fontes 
tradicionais de sabedoria e bom senso. A permacultura também prevê estratégias para o meio urbano, 
sendo chamada de Permacultura Urbana. Nesse sentido, é proposta a utilização de terrenos ociosos nas 
cidades para produção de alimentos; da terra de modo cooperativo, como clubes de horticultores e 
jardineiros; de esquinas e edifícios desocupados para produção de alimento; também se propõe buscar o 
auxílio das autoridades, que podem ser receptivas e oferecer recursos e parcerias entre idosos e jovens 
para plantio em áreas urbanas (MOLLISON & HOLMGREN, 1983).  

Contudo, a permacultura, seja no espaço rural ou urbano, encoraja a prática de seus princípios éticos e de 
design em busca por sociedades humanas sustentáveis. Neste trabalho, foi utilizada a permacultura nos 
três estudos de caso realizados em centros urbanos. 

A bioconstrução é definida por Brasil (2008) como a “construção de ambientes sustentáveis por meio do 
uso de materiais de baixo impacto ambiental, adequação da arquitetura ao clima e tratamento de 
resíduos”. O termo “Bioarquitetura”, uma “arquitetura com vida”, foi criado por Johan Van Lengen, nascido 

na Holanda e autor do livro “Manual do arquiteto descalço”, pela associação com o termo “Bioarte”. Lengen 

“fixou residência na região serrana do Rio de Janeiro (1987), onde construiu o Tibá, lugar de encontros e 

estudos voltados para o desenvolvimento humano e a realização de uma consciência ambiental mais plena” 

(YUAN, 2013, p.2). Tibá, que, em língua tupi, quer dizer “lugar onde muita gente se encontra”, é a sigla do 

Instituto de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. 

Para Minke (2006), a bioconstrução considera e analisa o ciclo de vida dos materiais, todos os processos 

pelos quais os materiais utilizados na construção são submetidos, sua extração, manejo da matéria-prima, 

distâncias percorridas até chegar ao local de uso, durabilidade, degradação e sua reintegração e impactos à 

natureza, à saúde humana, possibilitando escolhas conscientes e responsáveis ambientalmente e 

preservando o futuro das próximas gerações. Nesse sentido, a bioconstrução une a ecologia, a arquitetura e 

                                                           
1
Odum propõe uma abordagem para o design de ecossistemas novos e produtivos, em que as espécies são consideradas como 

componentes de sistemas distintivos, mas intercambiáveis que devem ser selecionados de um “pool” global, independentemente 

do lugar de origem. Nessa visão, os insumos e saídas distintivos de cada espécie se conectarão em novas montagens, e o 

intercâmbio de energia e recursos entre os componentes do sistema substituirá o trabalho humano e os insumos materiais. Ver 

mais em ODUM, 1994. 

7540



 

o urbanismo, priorizando a utilização de materiais naturais (a terra, madeira, bambu, pedras) e da região, 

visando a soluções de construção com o mínimo impacto ambiental possível e maior integração com a 

natureza, identificando o edifício como um organismo vivo, com seu tempo de vida, transformações e 

necessidades.  

Da mesma forma que a permacultura, a bioconstrução se apresenta como uma alternativa consciente e 

sustentável para minimizar o impacto que a construção civil causa atualmente no meio ambiente. Assim 

sendo, para a seleção dos casos a serem estudados, foram analisados três parâmetros, detalhados a seguir.  

O primeiro refere-se à representação de diferentes escalas urbanas – a praça (escala da cidade), a creche 
(escala do bairro), a casa (escala do lote) – relacionadas à dimensão humana ilustrada por Gehl (2013) 
através do campo social de visão que tem seu limite em 100 metros de distância e trata da relação entre 
sentidos, comunicação e dimensões, parâmetros importantes para o planejamento urbano. O autor 
informa que muito pouco ocorre à distância de 100 a 25 metros, que a partir de 25 metros começamos a 
decodificar emoções e expressões faciais e que, de 7 a 0 metro, todos os sentidos podem ser usados (GEHL, 
2013).  

Gehl (2013) relaciona também o campo social de visão à dimensão da maior parte das praças nas cidades 
antigas:  

A distância de 100 metros permite que os observadores fiquem em um canto e tenham 
uma visão geral do que acontece na praça. Ao caminhar alguns passos para dentro da 
praça, a 60-70 metros, já podem começar a reconhecer as pessoas e ver quem mais está 
lá. [...] Numa praça desse tamanho, é possível observar todas as atividades. Ao se 
atravessar a praça, pode-se ver a maioria dos rostos dentro de 25 metros, o que permite 
perceber expressões faciais. As dimensões do espaço oferecem o melhor de dois mundos: 
visão geral e detalhes. (GEHL, 2013, p. 38) 

O segundo parâmetro é relacionado à organização social de cada caso estudado, que, conforme Thiollent 
(2007), pode ser distinguida em uma associação ou agrupamento ativo, organizado para realizar objetivos 
práticos de um ator social homogêneo dispondo de suficiente autonomia para encomendar e controlar a 
pesquisa (Ecocasa Kripa Madhu); uma empresa ou escola, uma organização na qual existe hierarquia ou 
grupos cujos relacionamentos são problemáticos (CEISA); e  um bairro popular, comunidade rural, 
organizada em meio aberto e frequentemente organizada em função de instituições exteriores à 
comunidade (Praça Val Rai-Projeto Praça Cultura Viva), conforme Quadro 1. 

Estudos de caso Escala Urbana Organização Social 
(THIOLLENT, 2007) 

Graus de Participação 

Ecocasa Kripa Madhu Escala do lote 
 

associação ou 
agrupamento ativo 

de passividade a 
autodesenvolvimento 

CEISA – Centro de Educação 
Infantil Santo Antônio 

Escala do bairro 
 

empresa ou escola de passividade a 
autodesenvolvimento 

Praça Val Rai - Projeto Praça 
Cultura Viva 

Escala da cidade bairro popular, 
comunidade rural 

de passividade a 
autodesenvolvimento 

Quadro 1: Estudos de caso 
Fonte: elaborado pela autora 
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O terceiro parâmetro analisado para a escolha dos estudos de caso foi o fato de possibilitarem a 
observação de diferentes graus de participação (Figura 1). 

A participação não é um estado fixo: é um processo no qual as pessoas podem ganhar 
mais ou menos graus de participação no processo de desenvolvimento. A escada da 
participação indica como é possível passar gradualmente de uma passividade quase 
completa (ser beneficiário) ao controle de seu próprio processo (ser ator do 
autodesenvolvimento). Na escada proposta o que determina realmente a participação das 
pessoas é o grau de decisão que tem no processo. Isto é valido tanto nas relações entre os 
membros da comunidade e as instituições de desenvolvimento, como dentro das 
organizações comunitárias. (GEILFUS, 2009, p.1). 

 

 

Figura 1: Escada da participação 
Fonte: Adaptado pela autora, baseado em Geilfus ( 2009, p.1) 

A seguir apresentamos as vivências nas três escalas adotadas: Praça Val Rai (escala da cidade), CEISA (escala 
do bairro) e Ecocasa (escala do lote). 

Vivência Projeto “Praça Cultura Viva” – Praça Val Rai 

O projeto “Praça Cultura Viva”, foi contemplado pelo Programa Municipal de Estimulo à Cultura de Bauru 
por três vezes, com a realização de sua primeira fase em 2009, a segunda fase em 2013, e a terceira fase 
em 2015. Teve como proposta a intervenção cultural e conscientização ambiental através de manifestações 
artísticas, como vivências de bioconstrução e aulas de teatro com a comunidade do entorno da Praça Val 
Rai, localizada no Jardim das Orquídeas em Bauru – SP. As atividades visavam à apropriação do espaço 
público, por considerá-lo fundamental para desencadear um processo de reflexão sobre questões artístico-
culturais, sociais, econômicas e políticas, resultando em um projeto paisagístico participativo para a praça, 
sua execução e inauguração. Seu nome foi dado em homenagem ao artista bauruense Valdir Aparecido 
Raimundo - “Val Rai”, falecido em 2008, que teve sua atuação e trajetória artística voltada para a técnica 
Butoh. A Figuras 2 ilustra o antes e depois das vivências de bioconstrução.  
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Figura 2: Praça Val Rai (2009, antes da vivência; e 2017, depois) 
Fonte: a autora, 2009 

Vivência Centro de Educação Infantil Santo Antônio (CEISA) 

O CEISA (Centro de Educação Infantil Santo Antônio) é um centro de educação infantil que funciona com 
uma parceria entre a Indústria Plasútil2 e a Prefeitura Municipal de Bauru, atendendo à comunidade 
próxima à empresa, como também alguns filhos de funcionários da referida indústria. 

O projeto iniciou-se com as reuniões e visitas ao CEISA, com conversas com a coordenação, professores e 
crianças, identificando-se a necessidade de uma nova caixa de areia e casa de bonecas.  

Em seguida, aconteceram oficinas com as crianças, para que elas expressassem o que entendiam por “casa 
de bonecas” através de atividades com argila e desenho. Ao mesmo tempo, a realização de uma dinâmica 
com a equipe da coordenação resultou em uma maquete de estudo coletiva que esboçou as intenções do 
projeto.  

A partir dessas atividades, elaborou-se um plano de ação que compreendeu um projeto arquitetônico3 das 
estruturas básicas da cobertura da caixa de areia e da casa de bonecas inspirado no tema Apoena Zá-hê4, 
que estava sendo trabalhado pelos alunos naquele ano, e as suas fases de execução coletiva, que 
culminaram nas vivências de bioconstrução.  

As vivências de bioconstrução foram realizadas no período de abril a dezembro de 2012. Iniciou-se com as 
vivências para a bioconstrução da “Caixa de Areia”, com uma cobertura em formato de abóboda, com 
círculos vazados ao centro, representando as fases da lua, sendo utilizadas garrafas de vidro embutidas na 
estrutura para passagem de luz.  

A Figura 3 ilustra o antes e depois das vivências de bioconstrução. 

                                                           
2
Empresa fabricante de utilidades domésticas em plásticos do Brasil 

3
Ver Projeto arquitetônico CEISA em capitulo Anexos. 

4
Em língua indígena significa “aquele que vê a lua de longe”. 
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Figura 3: Vistas da paisagem antes e depois das vivências de bioconstrução 

Fonte: autora, 2012 

Vivência Ecocasa Kripa Madhu  

A Ecocasa Kripa Madhu5 foi um projeto de implantação de uma casa colaborativa voltada para divulgar e 
praticar os conceitos da permacultura urbana através de vivências de bioconstrução, práticas de 
meditação6, yoga7 e alimentação vegetariana8 em Barão Geraldo, distrito de Campinas – SP.  Teve início em 
fevereiro de 2016 e término em junho de 2017.  

Pode-se dizer que a casa teve três momentos principais de transformação. O primeiro, inicial, foi uma fase 
exploratória, de adaptação com a casa, com a rotina dos moradores, para conhecer o entorno, a dinâmica 
da cidade, abrigando pessoas novas que tinham afinidade com o projeto e poderiam ser parceiros, 
entendendo desafios a serem enfrentados para a elaboração de um plano de ação e um delineamento mais 
claro da proposta e dos objetivos do projeto para que pudessem ser colocados em prática em um segundo 
momento, de muito trabalho, aprendizagem e compartilhamento de saberes que possibilitou uma 
transição para o terceiro momento, de amadurecimento da idéia e da logística das práticas e estratégias 
para a sustentabilidade da casa, permitindo resultados cada vez mais significativos. Todos esses momentos 
foram permeados por vivências de bioconstrução que configuraram ciclos curtos dentro de um ciclo mais 
longo.  

A Figura 4 ilustra o antes e depois das vivências de bioconstrução. 

                                                           
5
Significa “a graça mais doce”, em sânscrito.  

6
A meditação é uma prática que, através de um conjunto de técnicas, busca treinar a focalização da atenção. Sua origem é muito 

antiga, remontando às tradições orientais 
7
Yoga (yuj) é um conjunto de conhecimentos de mais de 5 mil anos que, em sânscrito, significa unir ou integrar. É harmonizar o 
corpo com a mente e a respiração, através de técnicas de respiração (pranayamas), posturas de yoga (ásanas) e meditação. 
8
Uma alimentação vegetariana segue o objetivo não se consumir alimentos obtidos a partir do sacrifício de animais, existindo os 
ovolactovegetarianos, que restringem apenas a carne, incluindo laticínios e ovos em seu plano alimentar. Geralmente, os motivos 
que levam a essa dieta são a preocupação com questões ecológicas, devido a crenças religiosas ou filosóficas, ou por achar esta 
uma opção de vida mais saudável. 
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Figura 4: Vistas da paisagem antes e depois das vivências 
Fonte: autora (2016 e 2017) 

PESQUISA-AÇÃO PARTICIPATIVA (PAP)  

A metodologia utilizada para a realização das vivências de bioconstrução9 foi a da pesquisa-ação 
participativa - PAP, pois valoriza a busca de compreensão e de interação entre pesquisadores e membros 
das situações investigadas, resultando em um plano de ação. Esta também é conhecida como pesquisa 
participante, apresentando algumas divergências quanto à sua denominação e conceituação. Nesse 
sentido, Thiollent (2007) esclarece que 

[...] as expressões “pesquisa participante” e “pesquisa-ação” são frequentemente dadas 
como sinônimas. A nosso ver, não são, porque a pesquisa-ação, além de participação, 
supõe uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que 
nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante. Seja como for, 
consideramos que pesquisa-ação e pesquisa participante procedem de uma mesma busca 
de alternativas ao padrão de pesquisa convencional. (THIOLLENT, 2007, p.9-10). 

Para o autor, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é “concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 2007, p. 16). 

A participação possibilita uma nova perspectiva nos trabalhos desenvolvidos em organizações, sobretudo 
em organizações populares. Nesse sentido, Brandão (1985, p.11-13) identifica que a pesquisa participante 
surge da relação de “participação da prática científica no trabalho político das classes populares”, 
desafiando o pesquisador “a ver e compreender tais classes, seus sujeitos e seus mundos, tanto através de 
suas pessoas nominadas, quanto a partir de um trabalho social e político de classe que, constituindo a 
razão da prática, constitui igualmente a razão da pesquisa”.  

Sendo assim, Brandão (2006) define a pesquisa participante como 

                                                           

9Ver Capitulo Vivencias de Bioconstrução 
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[...] uma nova ciência capaz de pensar-se, de pensar o mundo social e de pensar as 
transformações sociais de uma maneira dialética realizada a partir da presença, da posição 
e dos interesses das classes populares. Nesta perspectiva, afinam-se outros atributos 
como a reciprocidade entre sujeito e objeto e relação dialética entre teoria e prática. 
(BRANDÃO, 2006, p. 36). 

Percebe-se em comum no discurso desses autores que essa metodologia é uma alternativa à pesquisa 
convencional, possibilitando uma pesquisa mais voltada a entender a realidade estudada (vivência) em 
parâmetros qualitativos, tentando desvendá-la em um primeiro momento e, em seguida, modificá-la 
através da práxis e conscientização. Desta forma, procurou-se, através das vivências de bioconstrução, 
compartilhar momentos com as pessoas (participantes), reduzindo a distância não só do pesquisador e 
pesquisado, mas de conviver com o outro e todos entre si, podendo-se ver e compreender seus sujeitos 
(participantes das vivências) e seus mundos, trabalhando os conceitos de vivência, práxis e conscientização.  

Glassman (2014), por sua vez, utiliza o termo Pesquisa-Ação Participativa (PAP) e sugere que esta também 
seja reconhecida através de suas premissas básicas e inseparáveis – vivência (V), práxis (P) e 
conscientização (C), sugerindo PAP/ VPC como o acrônimo mais apropriado para se referir à pesquisa 
participativa no mundo em desenvolvimento, tendo suas bases com fortes vínculos no contexto 
sociopolítico das sociedades em desenvolvimento e sua luta pela libertação. 

Desta forma, trabalhar na perspectiva libertadora, conforme afirmou Freire (1986, p. 35), em que a 
“pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de um lado, os pesquisadores 
profissionais, de outro, os grupos populares, e, como objeto a ser desvelado, a realidade concreta” 
constitui-se um desafio para a PAP.  

Glassman (2014) explica que a vivência/ participação pode ser definida como a plena experiência de um 
evento com todas as suas possibilidades, ou seja, não pode ser observada, só pode ser vivida e sentida com 
a experiência.  

A práxis/ ação contém elementos de dinamismo e mudança, transformando ideias em ações, ou seja, 
consiste em um ato de engajamento, exercitando e praticando ideias, possibilitando que as massas 
oprimidas critiquem, problematizem e reivindiquem sua condição, permitindo superá-la, conforme 
Glassman (2014). 

A conscientização/ pesquisa, segundo Freire (1970 apud GLASSMAN, 2014, p.213, tradução da autora), é o 
processo pelo qual os homens, não como receptores, mas como sujeitos, adquirem cada vez mais uma 
consciência profunda da realidade sócio-cultural que molda as suas vidas e sua capacidade de transformar 
a realidade.  

O contato com as técnicas e conceitos da bioconstrução, inseridos no contexto da permacultura, assim 
como a sua execução realizada de forma co-laborativa, não só incentiva a reflexão sobre os materiais 
utilizados na construção civil, seu impacto sobre o meio ambiente, a possibilidade de reutilização de 
materiais de forma criativa e uso de materiais naturais, mas também possibilita o “desvelamento do 
mundo” (FREIRE, 1987, p. 167), ao perceber que é possível modificar o espaço a nossa volta, realizando 
algo nunca antes pensado/ experimentado e transformando “a visão de mundo antes mitificada”, 
conforme o mesmo autor.  
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[...] ao contrário do que ocorre com a conquista, na teoria antidialógica da ação, que 
mitifica a realidade para manter a dominação, na co-laboração, exigida pela teoria 
dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade mediatizadora que, 
problematizada, os desafia. A resposta aos desafios da realidade problematizada é já a 
ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la. Problematizar, porém, não é 
sloganizar, é exercer uma análise crítica sobre a realidade problema. Enquanto na teoria 
antidialógica as massas são objetos sobre que incide a ação da conquista, na teoria da 
ação dialógica são sujeitos também a quem cabe conquistar o mundo. Se, no primeiro 
caso, cada vez mais se alienam, no segundo, transformam o mundo para a liberdade dos 
homens. Enquanto na teoria da ação antidialógica a elite dominadora mitifica o mundo 
para melhor dominar, a teoria dialógica exige o desvelamento do mundo. Se, na 
mitificação do mundo e dos homens há um sujeito que mitifica e objetos que são 
mitificados, já não se dá o mesmo no desvelamento do mundo, que é a sua desmitificação 
(FREIRE, 1987, p.167).  

Desta forma, a conscientização é um meio de criar novos processos de resolução de problemas e não é 
apenas um modo de escapar de uma comunidade opressiva. Assim, qualquer pessoa pode participar de 
uma vivência de bioconstrução (diferentes faixas etárias, gêneros, ocupações, formações, classes sociais, 
nacionalidades, pensamentos, conhecimentos), pois quanto maior a diversidade de vivenciadores10, mais 
rica será a troca de experiências.  

Os estudos de casos tiveram a identificação de um problema coletivo que foi resolvido com envolvimento 
dos participantes representantes da situação e dos pesquisadores, de modo cooperativo e/ou participativo, 
através de um plano de ação que orientou a sua execução, o que configura a pesquisa-ação participativa.  

Para melhor entendimento das vivências, utilizou-se o roteiro de concepção e organização da pesquisa 
apresentado por Thiollent (2007, p.52-77), que sugere as seguintes fases: “fase exploratória, “tema da 
pesquisa”, “colocação dos problemas”, “lugar da teoria”, “hipótese, “seminário, “campo de observação”, 
“coleta de dados”, “aprendizagem”, “saber formal / saber informal”, “plano de ação” e “divulgação 
externa” (THIOLLENT, 2007, p. 52-77).  

Nº Fases(THIOLLENT, 
2007, p.52-78). 

Praça Val Rai – Projeto 
Praça Cultura Viva 

CEISA – Centro de 
Educação Infantil Santo 
Antônio 

Ecasa Kripa Madhu 

1 Fase exploratória 
(THIOLLENT, 2007, 
p.52). 

Visita ao local da Praça 
Val Rai e entorno (Escola, 
comércios, moradores). 

Visita ao CEISA, conversa 
com a coordenação, 
atividades com as crianças 
e professores. 

Alugar uma casa, reuniões e 
vivências iniciais (1º 
momento). 

2 Tema da pesquisa 
(THIOLLENT, 2007, 
p.55). 

Vivências de 
Bioconstrução. 
 

Vivências de 
Bioconstrução. 

Vivências de Bioconstrução. 

3 Colocação dos 
problemas 
(THIOLLENT, 2007, 
p.57). 

Projeto participativo e 
execução colaborativa da 
Praça Val Rai, 
participação da 
população. 

Projeto participativo e 
execução colaborativa de 
um parquinho para as 
crianças. 

Implantação de Casa Co-
laborativa voltada para 
vivências de bioconstrução 
e permacultura urbana.  

                                                           
10

O termo vivenciadores utilizado, aqui, no lugar de usuários, resulta de empréstimo da tese de doutorado de Raul Pereira, 

“considerando que expressa melhor a ideia de um agente participante na paisagem” (PEREIRA, 2006, p.2). 
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4 Lugar da teoria 

(THIOLLENT, 2007, 

p.60). 

Conceitos de leitura da 

paisagem, pesquisa-ação, 

pedagogia do oprimido, 

fenomenologia da 

percepção, 

bioconstrução, 

permacultura, etc. 

Conceitos de leitura da 

paisagem, pesquisa-ação, 

pedagogia do oprimido, 

fenomenologia da 

percepção, bioconstrução, 

permacultura, etc. 

Conceitos de leitura da 

paisagem, pesquisa-ação, 

pedagogia do oprimido, 

fenomenologia da 

percepção, bioconstrução, 

permacultura, etc. 

5 Hipótese 

(THIOLLENT, 2007, 

p.60). 

A participação nas 

vivências de 

bioconstrução levou a 

uma mudança de 

percepção e apropriação 

do espaço público por 

parte dos participantes. 

A participação nas 

vivências de bioconstrução 

levou a uma mudança de 

percepção do espaço de 

intervenção por parte dos 

participantes. 

A participação nas vivências 

de bioconstrução levou a 

uma mudança de percepção 

e consciência em relação 

apermacultura urbana, 

bioconstrução e atividades 

co-laborativas. 

6 Seminário 

(THIOLLENT, 2007, 

p.63). 

Reuniões com a 

coordenação do projeto e 

a população do entorno 

da praça. 

Reuniões com a 

coordenação do CEISA. 

Reuniões periódicas com os 

moradores da casa e rodas 

de início e finalização das 

vivências de bioconstrução. 

7 Campo de 

observação, 

amostragem e 

representatividade 

qualitativa 

(THIOLLENT, 2007, 

p.66). 

9 participantes 

entrevistados. 

8 participantes 

entrevistados. 

10 moradores entrevistados 

e 13 participantes 

entrevistados. 

8 Coleta de dados 

(THIOLLENT, 2007, 

p.69). 

Metodologia do DSC, 

Coleta das entrevistas e 

compilação em discursos 

coletivos 

Metodologia do DSC, 

Coleta das entrevistas e 

compilação em discursos 

coletivos 

Metodologia do DSC, Coleta 

das entrevistas e 

compilação em discursos 

coletivos 

9 Aprendizagem 

(THIOLLENT, 2007, 

p.71). 

Aprendizagem conjunta 

através da ação (aprender 

fazendo) e de troca de 

experiências. 

Aprendizagem conjunta 

através da ação (aprender 

fazendo) e de troca de 

experiências. 

Aprendizagem conjunta 

através da ação (aprender 

fazendo) e de troca de 

experiências. 

10 Saber 

formal/saber 

informal  

(THIOLLENT, 2007, 

p.72). 

Compartilhamento dos 

saberes nas vivências. 

Compartilhamento dos 

saberes nas vivências. 

Compartilhamento dos 

saberes nas vivências. 

11 Plano de ação 

(THIOLLENT, 2007, 

p.75). 

Projeto Paisagístico 

Participativo e suas fases 

de execução. 

Projetos Arquitetônicos da 

Cobertura da Caixa de 

Areia e Casa de Bonecas e 

suas fases de execução. 

Vivências de Bioconstrução; 

Incorporação de conceitos e 

práticas de permacultura 

urbana; Projeto 1:1 de Casa 

Viva (aprender fazendo). 

12 Divulgação 

externa 

(THIOLLENT, 2007, 

p.77). 

Publicação de artigos, 

conferências, mídias 

sociais. 

Publicação de artigos, 

conferências, mídias 

sociais. 

Publicação de artigos, 

conferências, mídias sociais. 

Quadro 2: Fases da organização da pesquisa (THIOLLENT, 2007) e aplicação nos estudos de caso 
Fonte: elaborado pela autora 
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LEITURA DA PAISAGEM  

[...] Uma roda de madeira posta no chão não é, para a visão, aquilo que é uma roda 
carregando um peso. Um corpo em repouso porque nenhuma força se exerce sobre ele 
não é para a visão aquilo que é um corpo em que forças contrárias se equilibram. A luz de 
uma vela muda de aspecto para a criança quando, depois de uma queimadura, ela deixa 
de atrair sua mão e torna-se literalmente repulsiva. A visão já é habitada por um sentido 
que lhe dá uma função no espetáculo do mundo, assim como em nossa existência. O puro 
quale só nos seria dado se o mundo fosse um espetáculo e o corpo próprio um mecanismo 
do qual um espírito imparcial tomaria conhecimento. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 83). 

O conceito de paisagem permeia diversos campos do conhecimento, incluindo o conhecimento não formal 
e o conhecimento de populações tradicionais, assumindo significados diferentes, dependendo da área do 
conhecimento, autor e enfoque da pesquisa. É objeto de estudo de várias áreas do saber e seu sentido 
alterou-se no âmbito dos paradigmas que se foram impondo no contexto científico.  

Desta forma, a paisagem assume um caráter interdisciplinar podendo ser entendida por um geólogo de 
maneira diferente daquela vista por um historiador, pintor, sociólogo, antropólogo, filósofo, paisagista, 
jardineiro ou arquiteto, embora, neste trabalho, a consideremos dentro de uma abordagem que ultrapassa 
os campos disciplinares. 

De acordo com Magnoli (1982), a paisagem pode ser entendida não só pelo seu aspecto natural (rios, lagos, 
bosques, matas, campos), mas também como o resultado do equilíbrio entre múltiplas forças e processos 
temporais e espaciais, sendo considerada como uma resultante das relações entre os processos sociais e os 
processos naturais, considerando-a uma simbiose entre o homem e suas relações com a sociedade e com o 
mundo natural (elementos físicos naturais). 

Para Leite (2006), a paisagem “é resultado do equilíbrio entre múltiplas forças e processos temporais e 
espaciais”, sendo “um reflexo da visão social do sistema produtivo”, transformando-se constantemente, 
acompanhando a “evolução dos padrões culturais”; assim, “a paisagem modificada pelo homem não é uma 
paisagem antinatural, mas uma paisagem cultural que deve atender a critérios tanto funcionais quanto 
estéticos” (LEITE, 2006). 

Pode ser vista também como uma dimensão sensorialmente perceptível do espaço e a expressão física, 
morfológica da interação da sociedade com os processos do suporte ecológico no tempo, incluindo não 
apenas os espaços livres e construídos, mas igualmente a dinâmica das relações sociais, o inerte e o vivo, os 
objetos e as pessoas (LIMA, 2004 apud QUEIROGA, 2007).  

Nesse sentido, Sandeville (2005) completa que a “paisagem, mais do que espaço observado, trata-se de 
espaço vivenciado, da sensibilidade das pessoas com seu entorno”, um espaço que vai além da observação, 
constituído a partir de vivências, sentidos e experiências compartilhadas, e pensado “como um vasto 
campo de significados, tensões e contradições sociais” (SANDEVILLE, 2005). 

Entender a paisagem em sua concretude é entendê-la como resultante da ação histórica 
dos homens em interação com a natureza, ou seja, como conformação em câmbio de 
processos naturais e humanos num sitio (lugar, região). É, portanto, um termo complexo, 
a implicar em sínteses diversas, posto que a realidade designada seja complexa e 

7549



 

interativa. Como arquitetos, creio que nos interesse um conceito operativo para nossas 
práticas, as quais envolvam a intelecção e a organização do espaço em escalas diversas. 
Portanto, na percepção da paisagem (sua imagem, aspecto e significado, que é cognição), 
interessa-nos sua materialidade em processo e significação. (SANDEVILLE, 2005, p.54) 

A paisagem é como “um texto humano a ser decifrado”, um “pensamento oculto”, um “lugar de memória”, 
um “ponto de vista”, segundo Besse (2014, p. 21 e 22), além de ser um “modo de pensar e perceber” do ser 
humano, sendo vista como uma interpretação, uma leitura, uma linguagem, uma apropriação cultural do 
mundo pelo sujeito individual ou coletivo.  

A paisagem fala-nos dos homens, dos seus olhares e dos seus valores, e não propriamente 
do mundo exterior. Na realidade, só haveria paisagens interiores, mesmo se essa 
interioridade se traduz e se inscreve “no exterior”, no mundo. (BESSE, 2014, p.13). 

Besse (2006a) define a paisagem como uma representação cultural, como um ponto de vista, uma maneira 
de pensar e perceber, uma dimensão da vida. Desta forma, entende-se que a paisagem não existe nem 
objetivamente e nem em si mesma, mas sim através de “uma interpretação”, “uma leitura”, necessitando 
que se estude uma forma de pensamento e de percepção subjetiva, informada por códigos culturais, 
retornando-a um estado anterior (a paisagem em si) para descobrir suas razões de ser, na cultura e na vida 
social (BESSE, 2006a). 

Assim, entende-se que a leitura da paisagem para uma pessoa não pode ser igual para a outra, ao perceber 
que duas pessoas não podem ter experiências de vida, percepções subjetivas e sinestésicas idênticas ao 
longo de toda a sua vida.  

Desta forma, podem-se obter várias leituras da paisagem diferentes para o mesmo lugar em um mesmo 
espaço e tempo, dependendo de quem lê e a vivência. 

Besse (2006a) explica que existem “cinco portas da paisagem”, “cinco problemáticas paisagísticas” que 
coexistem no pensamento contemporâneo e que não se superpõem exatamente: “a paisagem como 
representação cultural e social”, “a paisagem como território fabricado e habitado”, “a paisagem como 
meio ambiente material e vivo das sociedades humanas”, “a paisagem como experiência fenomenológica” 
e “a paisagem como projeto”. Para o autor, 

A paisagem é o espaço do sentir, ou seja, o foco original de todo o encontro com o 
mundo. Na paisagem, estamos no quadro de uma experiência muda, “selvagem”, numa 
primitividade que precede toda instituição e toda significação. Vê-se que a concepção 
desenvolvida por Strauss traz uma ruptura com a concepção “clássica” que faz da 
paisagem uma “extensão de território que se pode abarcar num lance de vista”. A 
paisagem significa participação mais que distanciamento, proximidade mais que elevação, 
opacidade mais que vista panorâmica. A paisagem, por ser ausência de totalização, é 
antes de mais nada a experiência da proximidade das coisas. (BESSE, 2006b, p.80) 

Merlau-Ponty (1994) exemplifica a perspectiva do homem encarnado em contraponto a perspectiva do 
sobrevoo:  

[...] posso sobrevoar o apartamento em pensamento, imaginá-lo ou desenhar sua planta 
no papel, mas mesmo então eu não poderia apreender a unidade do objeto sem a 
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mediação da experiência corporal, pois aquilo que chamo de uma planta é apenas uma 
perspectiva mais ampla: é o apartamento “visto de cima”, e, se posso resumir nela todas 
as perspectivas costumeiras, é sob a condição de saber que um mesmo sujeito encarnado 
pode ver alternadamente de diferentes posições (MERLEAU-PONTY, 1994, p.273). 

Percebe-se, tanto no texto de Besse (2006b) quanto no de Merleau-Ponty (1994), a valorização da 
experiência vivida “de perto”, percebendo detalhes e minúcias que a distância não permite enxergar, 
captar, sentir.  

Sendo assim, as vivências de bioconstrução, estudo de caso deste trabalho, trazem essa paisagem a ser 
vivida, experimentada pelos participantes, uma paisagem em movimento, sendo modificada pelos próprios 
expectadores/participantes através das suas ações, interações, reflexões, conscientização, enfim, sua 
vivência.  

Como toda experiência que passamos na vida, nenhuma das vivências de bioconstrução estudadas se 
repete, nenhuma é igual à outra, pois proporcionam uma imersão na paisagem que propõe e possibilita, na 
situação presente, a experiência de uma forma de fazer diferente do usual, costumeiramente feito no dia a 
dia.  

Utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para captar essa leitura, por possibilitar a 
generalização dos resultados numa escala coletiva, resultando em um depoimento sob a forma de discurso 
a partir da análise de conteúdo coletado em entrevistas individuais. 

Desta forma, considera-se o método do DSC como uma ferramenta fundamental para a leitura da paisagem 
das vivências de bioconstrução, possibilitando a captação e compreensão da realidade vivida nessas 
atividades, podendo-se obter enfoques, ângulos, pontos de vista diferentes, através de uma leitura 
coletiva, mais completa e concreta, desta paisagem.  

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC) 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é um método desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) para 
as pesquisas de atribuição de sentido que tenham como material de base depoimentos ou outros suportes 
de material verbal, possibilitando a análise de depoimentos com profundidade (qualitativo), mas também 
se chegando a resultados generalizáveis (quantitativos) (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Para isso, a coleta de opinião é muito importante e é obtida através de uma pergunta aberta que viabiliza a 
emissão de um depoimento. Como se trata de opiniões de indivíduos que vivem em coletividade, sociedade 
ou grupos, é necessária a coleta de atributos constitutivos da sociedade pesquisada, associando uma 
representatividade e uma generalização dos resultados (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Segundo Lefevre & Lefevre (2012, p. 25), “para a proposta do DSC o quantitativo e o qualitativo não são 
coisas distintas, mas pares, dimensões, aspectos da mesma coisa, [...] duas faces da mesma moeda”, não 
separando as duas metodologias, mas unindo-as em uma metodologia qualiquantitativa que expressa 
dimensões distintas de um mesmo fenômeno estudado.  

A opinião que emerge do DSC apresenta dupla pertinência: qualitativa e quantitativa. 
Qualitativa porque no DSC cada distinta opinião coletiva é apresentada sob a forma de um 
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discurso (e não, por exemplo, sob a forma de escolha de alternativas pré-fixadas de 
resposta, nem sob a forma de meras categorias) que recupera os distintos conteúdos e 
argumentos que conformam a dada opinião na escala social ou coletiva; quantitativa 
porque tais discursos têm, ademais, uma expressão numérica, considerando-se que as 
sociedades são coletividades de indivíduos que compartilham ideias e opiniões 
socialmente disponíveis. (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012, p. 18). 

Consiste em um conjunto de instrumentos destinados a recuperar e dar voz às Representações Sociais (RS), 
configurando um plano simbólico pelo qual a sociedade é constituída e permitindo a comunicação entre 
seus membros, conferindo-lhe coesão (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Para isso, o DSC propõe que o pensamento coletivo fale diretamente, podendo auto expressar-se, o que 
implica instituir um sujeito capaz de representá-lo, não podendo ser nem o sujeito individual puro, por ser 
individual, e nem o sujeito impessoal do conhecimento, por se expressar indiretamente, na terceira pessoa, 
tratando o pensamento do coletivo como objeto e não como sujeito (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Então, esse método emprega a primeira pessoa do singular, a “fala direta”, a “primeira pessoa coletiva do 
singular”, para expressar o pensamento das representações sociais, que são o social vivido individualmente, 
resultando na fala direta do pensamento coletivo (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Assim, é possível ilustrar o campo social pesquisado, resgatando nele o universo das diferenças e 
semelhanças entre as visões dos atores sociais ou sujeitos coletivos que o habitam, contemplando o todo, 
valorizando o múltiplo, o complexo, o diferente, considerando-o com o mesmo grau de importância, 
convivendo dialeticamente com o semelhante, o uno, o simples (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Elaboração do DSC 

Para elaboração de um DSC, foi preciso que o tema (vivências de bioconstrução) sofresse um processo de 
problematização assim como em uma pesquisa (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). Deste modo, formulou-se a 
seguinte pergunta relacionada ao tema: qual leitura da paisagem as vivências de bioconstrução 
proporcionaram a seus participantes em relação à metodologia da pesquisa-ação participativa?  

Outro ponto importante foi definir atores/agentes sociais, sujeitos ou conjuntos de sujeitos a serem 
entrevistados, capazes de emitir opiniões, posicionamentos, julgamentos sobre o tema e para os quais o 
problema a ser investigado fizesse sentido. Como esta pesquisa se refere às vivências de bioconstrução, os 
participantes das vivências estudadas foram definidos como os atores sociais a serem entrevistados, e o 
local onde se realizaram as vivências como o lugar escolhido. 

Segundo Lefevre & Lefevre (2012), uma pesquisa que usa o DSC pretende obter todo o espectro de 
opiniões possíveis sobre os problemas, qualificando uma ideia, ao mesmo tempo em que analisa o seu grau 
de compartilhamento entre os indivíduos pesquisados. 

Como as vivências do Centro de Educação Infantil Santo Antônio (CEISA) e Projeto Praça Cultura Viva 
aconteceram de cinco a oito anos atrás, houve uma dificuldade na localização de parte dos participantes 
dessas vivências, devido ao tempo que se passou desde suas realizações. No caso das vivências da Ecocasa 
Kripa Madhu, que aconteceram em torno de um ano atrás, a dificuldade em localizar os participantes foi 
menor, sendo que o número de entrevistas foi maior em comparação aos outros casos. Na Ecocasa, 

7552



 

observou-se uma particularidade em relação ao tempo de imersão das vivências, pois aconteceram dois 
tipos de imersão: longa (de duas semanas a 8 meses) e curta (alguns dias, finais de semana ou feriados). 

Todavia, buscou-se, em todos os casos, localizar e entrevistar o maior número e a maior diversidade de 
participantes encontrados, para que fosse possível emergir um leque mais abrangente das ideias presentes 
no campo estudado (qualificação de ideias), analisando a distribuição das ideias qualificadas entre a 
população estudada (grau de compartilhamento). Assim sendo, julgou-se que os dados coletados foram 
suficientes para a análise que o objetivo desta pesquisa se propõe, não tendo seu foco em apenas um caso 
específico de uma vivência de bioconstrução (uma parte), mas em um grupo de casos diferentes de 
vivências que aconteceram ao longo de oito anos (o todo).  

Lefevre & Lefevre (2012) alertam que o pesquisador deve ser muito cauteloso ao fazer generalizações 
quando não é possível pesquisar a totalidade da população. Nesses casos, os pesquisadores que fazem uso 
do DSC restringem suas análises ao conjunto de entrevistados, ou consultam um estatístico para que este 
possa estimar o grau de confiabilidade dos resultados e as possibilidades de generalização dos achados.  

Em relação à sistematização de discursos, o método do DSC possibilita a recuperação de todo o espectro de 
opiniões presente em uma dada formação social entrevistada, a partir de “procedimentos e processos 
sistemáticos e padronizados para a descrição dos sentidos de cada depoimento isoladamente e dos 
conjuntos de depoimentos de sentido semelhante” (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012, p. 46). 

Outro ponto importante para o DSC é a não utilização do critério de saturação (usado em pesquisas 
qualitativas), que consiste em considerar que o universo de ideias já está completo no momento em que as 
ideias/opiniões começam a se repetir. Isso porque o DSC, como Teoria das Representações Sociais, 
pretende o resgate das ideias socialmente compartilhadas e que naturalmente vão se repetir entre os 
sujeitos entrevistados, sendo necessária a coleta de todas as ideias existentes e não apenas das que são 
mais presentes em um campo. Assim, não se deixa de obter as respostas menos compartilhadas, que fazem 
parte do discurso coletivo também, permitindo que ideias diferentes ocorram, deixando o discurso coletivo 
mais rico (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). 

Para fins de análise dos sentidos dos depoimentos, foram feitas primeiramente todas as entrevistas com os 
participantes de cada vivência para depois processar e analisar os dados. Lefevre & Lefevre (2012) explicam 
que, desta forma, é possível agrupar ideias semelhantes presentes em depoimentos diferentes e revelar 
seus conteúdos ideativos, argumentos e justificativas de forma discursiva, indo do geral para o particular. 

Para a elaboração do formulário de entrevista (Figura 5), com perguntas eficazes, seguiram-se os nove 
pontos importantes na elaboração dos formulários, conforme apontados por Lefevre & Lefevre (2012): 1. 
“Redigir o(s) objetivo(s) que pretende atingir” e depois “elaborar a questão”; 2. “Verificar se a pergunta é 
compatível com a natureza do objetivo”; 3. “Fazer uma pergunta para cada objetivo a ser pesquisado”; 4. 
“Verificar se uma mesma questão não está conduzindo a objetivos diferentes”; 5. “Evitar induções”; 6. 
“Buscar questões que levem à produção de discursos explicativos do problema em questão” evitando 
“questões que conduzam a respostas do tipo sim e não. Caso isso seja necessário, acrescentar sempre “por 
quê”?”; 7. “Uma mesma questão deve atingir o mesmo objetivo para os diferentes estratos pesquisados” 
(“desde analfabetos a pós-graduados”); 8. “O DSC não trabalha com roteiros flexíveis”, pois parte-se “do 
pressuposto que modificações de pergunta, na maioria das vezes, levam a modificações de objetivos”; 9. “O 
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Pré-teste, para quem utiliza o DSC, é uma etapa considerada fundamental” (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012, p. 
53-55). 

 

Figura 5: Formulário de Entrevista 
Fonte: elaborado pela autora 
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Em relação ao tempo de imersão das vivências, foram produzidos dois tipos de formulários de entrevista 
diferentes, um para participantes de longa imersão (de semanas a meses) e outro para participantes de 
curta imersão (alguns dias, finais de semana ou feriados), todos mantendo o mesmo objetivo pretendido 
em cada pergunta.  

A forma de coleta de depoimentos escolhida foi a entrevista individual dos participantes das vivências, por 
sua abordagem permitir o resgate da opinião individual livre de qualquer tipo de interferência, o 
afloramento do discurso espontâneo e o resgate discursivo da opinião de populações que não têm sua voz 
ouvida (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012). Os gastos de tempo e o custo da pesquisa foram minimizados através 
de entrevistas, com respostas gravadas em áudio, através do aplicativo do “WhatsApp” (57%), não havendo 
prejuízos para os depoimentos por recorrer-se a esse recurso apenas em casos de participantes já 
habituados a utilizá-lo para comunicação. No entanto, deu-se preferência a entrevistas presenciais (43%), 
realizadas sempre que possível. 

Outra possibilidade sugerida pelos autores é o uso do “software QLQT On-line” não adotado neste trabalho, 
por considerar que “pesquisas que tenham como objetivo respostas mais sinceras e espontâneas perdem 
muito na descrição de vivências e experiências quando o entrevistado as responde por escrito”, também 
apresenta limitações significativas em relação à “abordagem ao entrevistado”, pois há “mais dificuldade em 
obter depoimentos escritos do que verbais”, acrescentando-se que ainda existem “populações que não 
têm acesso, não sabem usar internet ou não são alfabetizados” (LEFEVRE & LEFEVRE, 2012, p. 66-67). 

Após a coleta de entrevistas, gravadas e transcritas, foi realizada a tabulação de dados seguindo-se os 
passos recomendados pelos autores: as “questões devem ser analisadas isoladamente”, copiando, 
“integralmente, o conteúdo de todas as respostas à questão 1 no IAD 1 (Instrumento de Análise de discurso 
1) (Figura 6) na coluna: expressões-chave”; “identificar e sublinhar as expressões-chave das ideias centrais” 
e “as expressões-chave das ancoragens”; “identificar as ideias centrais e (quando for o caso) as 
ancoragens”, a partir das expressões-chave copiando essas ideias centrais e ancoragens nas caselas 
correspondentes”; “identificar e agrupar as ideias centrais e as ancoragens de mesmo sentido ou de 
sentido equivalente, ou de sentido complementar”, etiquetando “cada grupamento com letras: A, B, C, 
etc.”; e criando “uma ideia central ou ancoragem-síntese” que expresse “todas as ideias centrais e 
ancoragens de mesmo sentido” (LEFEVRE & LEFEVRE, 2005, p. 46-54). 
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Figura 6: IAD1 
Fonte: elaborado pela autora 

E, finalmente, utilizou-se o IAD 2 (Instrumento de Análise de Discurso 2) (Figura 7) para a construção de um 
DSC para cada grupamento identificado no passo anterior, representado com letras (A, B, C, etc.), utilizando 
quantos IAD 2 quantos foram os grupamentos. Sendo assim, copiaram-se todas as expressões chaves do 
mesmo grupamento, por exemplo, representado pela letra “A” do IAD1, para a coluna “expressões chaves” 
do IAD2, construindo-se o DSC propriamente dito, obedecendo a uma esquematização clássica do tipo 
começo, meio e fim, ou do mais geral para o menos geral e para o mais particular, proporcionando coesão 
e eliminando particularismos de sexo, idade, eventos particulares, etc., seguindo a metodologia proposta 
por Lefevre & Lefevre (2005). 

DSC – CEISA 
Pergunta 2: O que você achou da experiência / vivência? Trouxe alguma reflexão? Qual? 
INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DISCURSO 1 – IAD1 

IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDÉIAS CENTRAIS ANCORAGEM 

1 - T. – (...) a segunda delas (técnica do 
ferrocimento) a gente até chegou num senso 
crítico que não era tão ecológica como a gente 
gostaria que tivesse sido, não é? Usou muito 
cimento. (...) foi algo super rico essa troca essa 
possibilidade de construção coletiva, não é? De 
trocas de experiências, enfim, num ambiente 
colaborativo, não é? Foi bem nesse sentido assim, 
teve o conhecimento técnico agregado ao 
interpessoal, não é? (...) existe a possibilidade de 
você se capacitar tecnicamente e isso ser exercido 
de forma colaborativa, de forma conjunta, não é? E 
foi a principal mudança, assim, que eu senti, não 
é? A energia do ambiente é outra, não é? Quando 
você coloca a participação, coletivo, não é? Então 
foi muito bom. (...) nem sempre a gente consegue 
fazer diferente, não é? Por comodidade, por 
correria, não é? Por falta de disponibilidade de 
exercer de novo essa ação coletiva por que não é 
todo mundo que ainda está disposto, não é? (...) 
Foi realmente uma vivência de muita 
aprendizagem, muita, todas me marcaram sabe, o 
envolvimento a falta de envolvimento, assim todas 
as possibilidades e as dificuldades que nós 
enfrentamos. Foi bem marcante para mim, eu 
viveria tudo novamente com certeza.  

(1ª ideia) A técnica de ferrocimento 
não é tão ecológica como gostariam 
que tivesse sido por usar muito 
cimento. 

A 
(2ª ideia) Achou que a experiência da 
vivencia foi muito boa, uma troca 
super rica, muita aprendizagem, 
envolvimento,                            falta de 
envolvimento, dificuldades e bem 
marcante. Viveria tudo novamente, 
com certeza. 

B 
(3ª ideia) A energia do ambiente muda 
através da troca de experiências, 
construção/trabalho coletivo, 
participativo, colaborativo. 

C 
(4ª ideia) Nem sempre é possível fazer 
esse tipo de atividade diferente do 
usual seja por comodidade, correria, 
falta de disponibilidade e até por que 
não é todo mundo que está disposto. 

D 

As vivências 
abordam o 
conhecimento 
técnico 
agregado ao 
interpessoal. 

C 

2 - Je. - (...) E já na casa azul (...) precisava um do 
outro na construção, não tinha como fazer sozinho, 
não é? Tanto que as crianças deram o nome de 
casa azul porque a gente pintou de azul. (...) Foi 
muito legal, assim, participar (...) que a gente tinha 
o mesmo objetivo que era ter um espaço diferente, 
não é? Onde todos podiam participar nessa 
construção. (...) a experiência foi maravilhosa. De 
poder participar  

(1ª ideia) Todos podiam participar, 
tinham o mesmo objetivo que era ter 
um espaço diferente para as crianças, 
mesmo que não soubessem como ia 
ficar, estavam todos envolvidos, não 
tinha como fazer sozinho, precisavam 
um do outro na construção. 

C 
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Figura 7: IAD2 
Fonte: elaborado pela autora 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DISCURSO 2 – IAD2 
 

IAD2 
 

C – Houve uma reflexão intrapessoal e interpessoal sobre o trabalho em equipe, co-laborativo. 

EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

1 – T. – Essa possibilidade de construção coletiva, não é? 
De trocas de experiências, enfim, num ambiente 
colaborativo, não é? Foi bem nesse sentido assim, teve o 
conhecimento técnico agregado ao interpessoal, não é? 
(...) existe a possibilidade de você se capacitar 
tecnicamente e isso ser exercido de forma colaborativa, de 
forma conjunta, não é? E foi a principal mudança, assim, 
que eu senti, não é? A energia do ambiente é outra, não 
é? Quando você coloca a participação, coletivo, não é? 
2 – Je. – precisava um do outro na construção, não tinha 
como fazer sozinho, não é? (...) que a gente tinha o 
mesmo objetivo que era ter um espaço diferente, não é? 
Onde todos podiam participar nessa construção. (...) a 
experiência foi maravilhosa. (...) Que a gente precisava 
um do outro para que aquilo fosse, não é? Construído, 
mesmo que nós não soubéssemos, não é? A fundo mesmo 
como iria ficar mas a gente estava todo mundo envolvido, 
então, assim, a gente queria fazer algo diferente para as 
crianças, não é?  
3 – Ja. – Então, houve essa dedicação de empenhar, como 
eu falei, foi desafiador, então, se você não tivesse em 
contato com você mesmo de, não, eu vou conseguir, nós 
vamos conseguir talvez não teria saído esse resultado, não 
é? (...) porque é conexão com você mesmo, não é? E a 
matéria, não é? De você mexer, de você sentir. Com 
certeza todos os nossos sentimentos foram trabalhados 
ali, naquele momento, foi significativo. 
5 – C. – Foi uma interação de equipe acho que isso 
também é bem legal pontuar porque quem estava ali 
precisava da ajuda do outro, (...) essa interação em equipe 
eu acho que foi fundamental, que aí todos que 
participavam tinham que estar ligado, não é? Isso foi bem 
legal, trouxe essa reflexão do trabalho em equipe. 
6 – S. - Foi assim mais pela união mesmo, não é? Do 
momento, não é? A gente estando ali junto, rir juntos, 
brincar, não é? É muito gratificante a gente poder 
participar. (...) Sempre está buscando junto, não é? E 
aprendendo um com o outro, não é? A gente precisa 
mesmo, não é? Sozinha a gente não consegue nada, não 
é? 
7 – Sa. - E a vivência com todos os colegas que a gente 
estava ali juntos, foi uma ótima coisa. 

A gente tinha o mesmo objetivo que era ter um 
espaço diferente para as crianças, não é? Onde 
todos podiam participar nessa construção. A gente 
precisava um do outro para que aquilo fosse 
construído, não tinha como fazer sozinho.  
Então, houve essa dedicação de empenhar, como 
eu falei, foi desafiador, então, se você não tivesse 
em contato com você mesmo de, não, eu vou 
conseguir, nós vamos conseguir talvez não teria 
saído esse resultado, não é?  
Porque é conexão com você mesmo, não é? E a 
matéria, não é? De você mexer, de você sentir. 
Com certeza todos os nossos sentimentos foram 
trabalhados ali, naquele momento.  
Mesmo que nós não soubéssemos, não é? A fundo 
mesmo, como iria ficar mas a gente estava todo 
mundo envolvido. 
Foi assim mais pela união mesmo, não é? Do 
momento, não é? A gente estando ali junto, rir 
juntos, brincar, não é? É muito gratificante a gente 
poder participar. Sempre está buscando junto, não 
é? E aprendendo um com o outro, não é? A gente 
precisa mesmo, não é? Sozinha a gente não 
consegue nada, não é? 
Isso foi bem legal, trouxe essa reflexão do trabalho 
em equipe que eu acho que foi fundamental e bem 
legal pontuar porque todos que participavam 
tinham que estar ligado, não é?  Quem estava ali 
precisava da ajuda do outro. 
Essa possibilidade de construção coletiva, não é? 
De trocas de experiências, num ambiente 
colaborativo, não é? Foi bem nesse sentido assim, 
teve o conhecimento técnico agregado ao 
interpessoal, não é? Existe a possibilidade de você 
se capacitar tecnicamente e isso ser exercido de 
forma colaborativa, de forma conjunta, não é? E 
foi a principal mudança, assim, que eu senti, não é? 
A energia do ambiente é outra, não é? Quando 
você coloca a participação, coletivo, não é? 
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Ao final, a apresentação dos resultados (DSCs) foi feita por questão, apresentando-se quadros-síntese 
(Figura 8) com as ideias centrais para a análise de cada questão, comentando-se (Figura 9) os dados 
obtidos. 

Figura 8: Quadro síntese 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 9: Comentários sobre os dados obtidos na questão 2. 
Fonte: elaborado pela autora 

Contudo, o DSC se mostrou um método viável e interessante, que possibilitou a leitura da paisagem das 
vivências de bioconstrução, através de um discurso coletivo muito rico, e de atividades relacionadas aos 
temas permacultura e bioconstrução, conexão com a natureza e com as pessoas, realizadas de forma 
participativa e co-laborativa através da metodologia da pesquisa-ação participativa (ação, reflexão e 
conscientização).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A troca de saberes entre os participantes, com o intuito de buscar soluções resilientes levou ao 
atendimento adequado das necessidades e/ou alternativas para problemas ali apresentados e da 
sociedade, de acordo com as particularidades culturais de cada participante e das comunidades, 
revitalizando as relações humanas entre si e com o meio. 
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A ação, reflexão e conscientização sobre as experiências vividas, associadas à permacultura e técnicas de 
bioconstrução possibilitou aos participantes atuar como agentes planejadores, fiscalizadores e 
multiplicadores dos conceitos trabalhados, apresentando-se alternativas para que as pessoas e as cidades 
se reorganizem de maneira mais sustentável.  

Através da utilização conjunta das metodologias da Pesquisa-Ação Participativa, para a realização das 
vivências de bioconstrução, e do Discurso do Sujeito Coletivo, para a leitura da sua paisagem foi possível 
não só a criação de construções e soluções coletivas para os problemas propostos, mas também a 
revelação de diversos ângulos sobre o objeto estudado a partir da perspectiva dos participantes de forma 
concisa e coesa em um único discurso coletivo.  

Nesse sentido, a eficácia da utilização dos procedimentos metodológicos nos casos estudados indica sua 
aplicação em outros casos semelhantes. 
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O JARDIM DO BAOBÁ NO PARQUE CAPIBARIBE: UM PROJETO 

PAISAGÍSTICO PARA O BEM-ESTAR 

THE BAOBA GARDEN IN THE CAPIBARIBE LINEAR PARK: A LANDSCAPE PROJECT FOR THE HUMAN 

WELFARE 

EL JARDÍN DEL BAOBÁ EN EL PARQUE CAPIBARIBE: UN PROYECTO PAISAJÍSTICO PARA EL BIENESTAR 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 

RESUMO: 
A paisagem do Recife é marcada pela relações rio-mangue-mar, que são protagonistas na história de conformação do 
tecido urbano ao longo dos anos, e como tal, foram explorados como elementos estruturadores em alguns planos 
urbanísticos que apontavam a criação de espaços livres públicos. Neste sentido, tem destaque a proposta do Parque 
Capibaribe, apresentada publicamente em 2014 pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente e o InCiTi - Pesquisa e Inovação para as Cidades, rede de pesquisadores da Universidade 
Federal de Pernambuco. Neste artigo, são feitas considerações a respeito dos conceitos de projeto paisagístico e bem-
estar, buscando compreender como o projeto do Jardim do Baobá, enquanto projeto piloto do Parque Capibaribe, 
contribui para a sensação de bem-estar de seus usuários. Verifica-se que o projeto paisagístico leva em consideração as 
premissas do conceito de infraestrutura da paisagem, acentuando o potencial paisagístico local por meio de espaços 
que colaboram para o bem-estar da população, pelo estímulo à mobilidade ativa, pela prática de atividades físicas, e 
sobretudo, pela tecedura da malha urbana com a natureza. 
PALAVRAS-CHAVE: bem-estar; infraestrutura da paisagem; projeto paisagístico. 

ABSTRACT: 
The landscape of Recife is marked by river-mangrove-sea relations, which are protagonists in the history of the urban- 
fabric conformation over the years. Those were explored as structuring elements in some urban plans which considered 
the creation of free public spaces. In this sense, the proposal of Capibaribe Park, publicly presented in 2014 by the City 
of Recife, through the Sustainable Development and Environment Secretary and InCiTi - Research and Innovation for the 
Cities, a network of researchers from the Federal University of Pernambuco. In this article, considerations are made 
regarding the concepts of landscape design and the human welfare, seeking to understand how the Baobá Garden 
project, a pilot project of Capibaribe linear park, contributes to the sense of its users welfare. It is verified that the 
landscape project takes into account the premises of landscape infrastructure concept, accentuating the local landscape 
potential through spaces that collaborate for the population welfare by stimulating active mobility, physical activities, 
and above all, by the connection between urban-fabric with nature. 
KEYWORDS: welfare; landscape infrastructure; landscape design. 

RESUMEN: 
El paisaje de Recife está marcado por las relaciones río-manglares-mar, que son protagonistas en la historia de 
conformación del tejido urbano a lo largo de los años, y como tal, fueron explorados como elementos estructuradores 
en algunos planos urbanísticos que apuntaban a la creación de espacios libres públicos. De acuerdo con esto, se destaca 
la propuesta del Parque Capibaribe, presentada públicamente en 2014 por el Alcaldía de Recife, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y el InCiTi - Investigación e Innovación para las Ciudades, red de 
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investigadores de la Universidad Federal de Pernambuco. En este artículo se hacen consideraciones acerca de los 
conceptos de diseño paisajístico y bienestar, buscando comprender cómo el proyecto del Jardín del Baobá, como 
proyecto piloto del Parque Capibaribe, contribuye a la sensación de bienestar de sus usuarios. Se observa que el proyecto 
paisajístico toma en consideración las premisas del concepto de infraestructura del paisaje, acentuando el potencial 
paisajístico local, por medio de espacios que colaboran para el bienestar de la población, por el estímulo a la movilidad 
activa, por la práctica de actividades físicas, y sobre todo, por la tejeduría de la malla urbana con la naturaleza. 
PALABRAS-CLAVE: bienestar; infraestructura del paisaje; diseño paisajístico. 
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INTRODUÇÃO  

A ontologia da paisagem perpassa por diversos campos e adquiriu complexidade desde à sua atribuição 
enquanto pintura a partir do Renascimento. A paisagem foi desde então transformada em ferramenta de 
discussão da produção de cidades. Em debate sobre as significâncias do termo paisagem, Besse (2014) 
categoriza, no que denomina das cinco portas da paisagem, a teoria paisagística em representação cultural e 
social; território produzido pelas sociedades na sua história; complexo sistêmico; espaço das experiências 
sensíveis e um contexto de projeto. O entendimento dessas portas não se superpõe, mas se articulam tanto 
na compreensão de seus significados como nos campos da atuação profissional que lidam com a paisagem.  

A compreensão das cinco portas nos leva a entender que a paisagem possui, portanto, dimensões social e 
política e deve ser pensada por meio de soluções que promovam relações e experiências com o meio 
ambiente material e vivo, conforme discute Besse (2014). Esse meio ambiente constitui uma série de 
elementos presentes na realidade que se relacionam, ou não, com as ações humanas, mas das quais os 
humanos necessitam para garantia do bem-estar. A paisagem é, portanto, constituída por um sistema onde 
há intensa troca e fluxo de energia, matéria e informação, sendo o meio ambiente material e vivo, o local 
onde ocorrem essas trocas por meios de ciclos que “[...]ligam o ar, o solo, a água e os organismos vivos numa 
vasta rede” (SPIRN, 1995, p. 268). 

Dentro da compreensão das teorias paisagísticas apontadas por Besse, cabe destacar a paisagem como 
projeto - contexto de projeto - enquanto campo de atuação do arquiteto e paisagista. É nesse campo que a 
abordagem experimental da realidade da paisagem é permitida, dessa forma, o projeto da paisagem consiste 
em pensar a cidade “[...] a partir das suas relações e na sua integração com o solo, o território, o meio vivo.” 
(BESSE, 2014, p. 59). O solo representa a construção histórica simbólica e material; o território abarca as 
relações com o entorno; e o meio vivo é formado pela natureza, consequentemente, pelas questões 
ecológicas. Isso posto, o projeto da paisagem evoca o encontro entre o meio urbano e o meio natural e, se 
por um lado demanda uma ação de costura entre o solo, os aspectos visíveis e não visíveis do local, por outro 
lado pensar a paisagem suscita questões ecológicas essenciais à manutenção do bem-estar.  

Natureza e cidade aqui não são consideradas como partes excludentes, formam um elemento híbrido, pois 
a estrutura física do sistema urbano engloba a terra, a água, vegetais e a própria atividade humana. Spirn 
(1995) aponta que essa complexa relação compõe o ecossistema urbano, sendo esse conceito uma 
ferramenta importante para a compreensão das inter-relações e influências que fazem com que a ação sobre 
um sistema provoque mudanças no todo. Afinal, a inserção de componentes morfológicos no tecido urbano, 
sejam ruas, edifícios, praças ou parques, “[...] podem ser manipulados para melhorar a qualidade do ar e das 
águas, prevenir ou mitigar os riscos naturais, recuperar as áreas degradadas, conservar energia e recursos 
naturais” (SPIRN, 1995, p. 271). 

Há de se entender que as cidades movimentam enorme quantidade de energia e matéria-prima para o 
funcionamento dos seus serviços. Assim, os sistemas do ar, das águas, do solo e do meio vivo (fauna e flora) 
compõem uma rede que se comporta como suporte, denominada infraestrutura da paisagem, que é 
indispensável à manutenção ou ao funcionamento desses serviços, estrutura visível e percebida do tecido 
urbano, como praças, parques, jardins, ruas, dentre outros. A visão ecossistêmica deve fundamentar o 
projeto da paisagem, de modo a lançar um olhar articulador entre as atividades humanas e a infraestrutura 
da paisagem.  
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Compreender a dinâmica da cidade através do conceito de ecossistema “[...] produz uma apreciação 
diferente para os limites no espaço e no tempo do que a normalmente permitida nos objetivos do dia-a-dia 
[...]” (SPIRN, 1995, p. 269). Dessa maneira, cada edifício, praça, parque, rua e estrada “deve ser projetado 
não só como um sistema em si mesmo, mas como parte de um bairro maior, que é um subsistema da cidade, 
e como uma pequena peça do ecossistema metropolitano global.” (SPIRN, 1995, p. 271) ou do que é 
denominado de ecossistema urbano. Dessa forma, a abordagem ecossistêmica envolve discussões que 
permeiam desde a infraestrutura da paisagem, em seus aspectos mais técnicos, até em como esses 
elementos, manejados por meio do projeto paisagístico, contribuem para o bem-estar humano. 

Segundo Donadieu (2013) os sistemas do ar, das águas, do solo e a diversidade biológica são considerados 
bens dados pela natureza, os quais foram considerados por muito tempo como “bens de ninguém”. De 
acordo o autor, a natureza deveria ser considerada como um bem comum, capaz de produzir a sensação de 
bem-estar, sendo o arquiteto e paisagista aquele que detém a ferramenta para criar por meio do projeto de 
paisagem, espaços públicos como bens comuns paisagísticos. Em sua reflexão, Donadieu aponta duas 
posturas para proteger os bens comuns, a privatização dos bens como mercadoria ou o seu reconhecimento 
como bens públicos no sentido ético e político, sendo a principal missão dos profissionais da paisagem induzir 
o bem-estar a partir da proteção desses bens.  

Assim, o projeto de paisagem, seria pensado de modo a criar condições materiais para o lazer e, 
implicitamente o bem-estar humano. Afinal, uma estada num parque público, jardim público ou cena 
paisagística é capaz de gerar um estado psicológico agradável, de tranquilidade e conforto. Os efeitos 
curativos e psicológicos da natureza foram destacados na Teoria do Ambiente Restaurador (TAR), colocada 
por Frederick Law Olmsted no século XIX, que trata da capacidade dos cenários naturais de produzir efeitos 
inconscientes na mente das pessoas, no sentido de restaurar sua saúde através de um sentimento de prazer 
e bem-estar (MEDEIROS, 2014, p. 116-117). 

Ainda que seja difícil precisar em que termos se dá a interferência da natureza no sentimento de bem-estar 
dos utilizadores dos espaços verdes, é igualmente difícil refutar os benefícios que surgem da interação entre 
as pessoas e as águas, a vegetação e os animais.  De acordo com Donadieu (2013) a ideia do bem-estar ou da 
qualidade de vida, dificilmente é compatível com um nível de ação isolado no tecido urbano, mas deve ser 
estabelecida através de um projeto de paisagem a nível territorial por meio de políticas públicas. O autor 
encoraja a criação de continuidades paisagísticas que exploram a melhoria da biodiversidade de uma região 
através da atribuição de múltiplas funções ecológicas à espaços de natureza existentes do tecido urbano. 

A costura entre a perspectiva do projeto de paisagem, a visão ecossistêmica e o bem-estar fomenta a 
seguinte questão: Como o projeto paisagístico pode olhar o território existente e revolvê-lo a ponto de 
evidenciar o potencial, antes invisível da natureza, como promotor do bem-estar da população? Neste artigo 
o projeto do Jardim do Baobá, que faz parte da proposta do Parque Capibaribe na cidade do Recife, é 
abordado de forma a evidenciar tais preocupações sobre o projeto paisagístico e suas implicações no bem-
estar. A natureza e a demonstração do cuidado ao intervir nas margens do Rio Capibaribe é um dos pontos 
principais da proposta, viabilizando o desenvolvimento das funções ecológicas, sociais e de lazer, que 
segundo Spirn (1995) tornam essas áreas importantes e contribuem para a saúde e bem-estar dos indivíduos. 

RIO CAPIBARIBE COMO LINHA DE FORÇA DA PAISAGEM DO RECIFE 
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O sítio da cidade do Recife é marcado pela abundância das águas do mar e dos rios, mangues e maciços 
vegetais remanescentes da Mata Atlântica, delineados por morros em forma de semicírculos à oeste. 
Segundo Bezerra (2017) a água é a protagonista do substrato natural da paisagem recifense, demarcando 
inclusive duas das três linhas de força da paisagem, apontadas por Sá Carneiro e Mesquita (2000) como: a 
linha composta pelo litoral, o eixo do rio Capibaribe e o conjunto conformado por um cordão verde 
correspondente às unidades de conservação (figura 1). 

 

Figura 1: Linhas de força da paisagem do Recife. 

Fonte: Sá Carneiro e Mesquita, 2000 

A ocupação da cidade se deu através dessas linhas de força, o substrato natural foi determinante para a 
expansão do tecido urbano. A natureza na cidade e sua relevância histórica e cultural estimulou a criação de 
algumas propostas e planos, que consideravam sobretudo a linha de força estabelecida pelo rio Capibaribe 
e a articulação de um sistema de espaços livres públicos próximos às margens d’água. Em algumas destas 
propostas, é possível verificar a preocupação em definir uma estrutura para o lazer, baseada no contato da 
natureza, mas também atenta às questões técnicas relativas a princípios sanitários. 

A proposta desenvolvida no Projeto de Melhoramentos do Plano de Saneamento do Recife (1917) de 
Saturnino de Brito, é uma iniciativa pioneira na tentativa de favorecer a expansão da cidade do Recife, 
preconizando uma visão sistêmica com base nas condições físicas e naturais existentes. Saturnino defendia 
o crescimento da cidade apoiado num plano técnico, focado na expansão da estrutura de saneamento, no 
escoamento das águas, na ocupação do solo para garantir iluminação natural e ventilação das edificações e, 
ao mesmo tempo, com um cunho artístico na medida em que se apresentavam propostas concernentes aos 
aspectos topográficos locais, de traçado e estilísticos. 

As recomendações de Saturnino revelavam preocupações artísticas e sanitárias. O modo de implantar o 
traçado viário alinhando aos espaços livres, por meio de largas avenidas-parque e avenidas-canal também 
arborizadas, são características marcantes que certamente não teriam apenas razão utilitária, mas seriam 
contemplados com os aspectos estéticos oferecidos pela articulação de áreas verdes. Apesar do plano não 
ter sido totalmente realizado, foi de fundamental importância para a estruturação do Recife moderno. 

7566



 

Algumas indicações propostas no plano foram realizadas anos mais tarde, como a criação do Parque do Derby 
e do Parque 13 de Maio (MOREIRA, 2010, p. 66-68). 

Nas décadas entre 1930 e 1950 ocorreu um momento de profusão de planos urbanísticos para o Recife, os 
quais tinham como base as teorias modernas, desenvolvidos por Domingos Ferreira (1927), Nestor de 
Figueiredo (1932), Atílio Corrêa Lima (1936) e Ulhôa Cintra (1943). Nestes planos, engenheiros e urbanistas 
associavam a criação de espaços livres públicos e arborização como ações de embelezamento e higienização 
relacionadas sobretudo ao sistema viário. O sistema de espaços livres públicos estava presente em diversos 
planos da época como um estruturador do tecido urbano. Ainda assim, poucas ideias foram de fato 
consolidadas e, ao longo dos anos, a cidade do Recife foi crescendo de forma desordenada, sem valorizar as 
águas, que se tornaram poluídas. 

Grande parte das margens foram ocupadas indevidamente, o que provocou a perda da vegetação ribeirinha. 
Segundo Menezes e Sá Carneiro (2014), as cheias ocorridas na década de 1970 alertaram sobre o problema 
das ocupações e chamou atenção da prefeitura, que passou a investir em projetos de limpeza e dragagem 
das águas. Em 1981, a Prefeitura do Recife lançou o Projeto Recife e apresentou a proposta do Parque 
Capibaribe. O sistema de parques pretendia se instalar em 6,6 km nas margens do rio Capibaribe 
contemplando a criação de 11 parques: Jornal do Commercio, Santana, Poço da Panela, Monteiro, Apipucos, 
Olarias, Barbalho, Iputinga, Cordeiro I, Cordeiro II e Torre. De acordo com Sá Carneiro (2010), a consolidação 
do parque não se viabilizou devido a conflitos relativos à habitação, tanto por parte da população ribeirinha, 
quanto por pressão do setor imobiliário para construção de alto padrão. 

Menezes e Sá Carneiro (2014) apontam que outros projetos foram criados no intuito de desenvolver 
propostas relacionadas ao rio Capibaribe, como por exemplo, o Projeto Beira Rio (1996) e o Projeto 
Capibaribe Melhor (2001). No entanto, a maior parte das propostas não considerava uma visão sistêmica 
integrada em relação ao todo urbano, resultando na conformação de espaços desarticulados num tecido 
fragmentado. Em 2014, a perspectiva de pensar a infraestrutura da paisagem foi renovada pela apresentação 
da proposta Parque Capibaribe - Caminho das Capivaras. Diferentemente dos planos realizados no século XX, 
marcado pelos avanços da engenharia e por soluções de retificação, canalização e dessecamento de 
pântanos, a proposta de 2014 marca um momento de debate com foco na visão ecológica com atenção a 
infraestrutura da paisagem e suas funções ambientais. O uso da palavra “parque”, aparece mais uma vez 
associado ao rio Capibaribe, como uma forma de denotar a função social dessa linha de força da paisagem 
na produção do bem-estar, que pode ser explorada como espaço de conexão entre ambiente construído e a 
natureza, resgatando a relação de afeto entre o recifense e rio. 

O PARQUE CAPIBARIBE E O JARDIM DO BAOBÁ COMO PROJETO PAISAGÍSTICO 

A proposta de articulação dos espaços livres através das margens e das águas é o mote principal do projeto 
Parque Capibaribe. O projeto, fruto do convênio entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal de 
Pernambuco, representada pelo grupo de Pesquisa e Inovação para a Cidade- InCiTi, propõe a recuperação 
ambiental e articulação urbanística do rio Capibaribe com a cidade. A proposta, compreendida no âmbito do 
Plano Recife 500 anos, traz a perspectiva de tornar Recife uma Cidade Parque. Esse conceito envolve a 
articulação territorial com a malha hídrica da bacia do Capibaribe e a viabilização da mobilidade ativa em 
toda a extensão “[...] seja através de ciclovias, passeios para pedestres, navegação no leito do rio, além da 
conexão dos diversos modais” (INCITI, 2014). Além disso, propõe a expansão da área verde a partir do rio 
para o interior da cidade, seja por meio da incorporação de novos verdes urbanos para o espaço público, 
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conservação dos espaços existentes ou incrementando novas áreas. Trata-se, portanto, da criação da Zona 
Parque. 

Ao longo dessa zona são utilizadas estratégias para definição do desenho de ruas, vias, avenidas e praças - 
transformadas em passeio, rua parque, alamedas e vias verdes - que interagem direta e indiretamente com 
o rio Capibaribe conforme as diretrizes estabelecidas pelo projeto: percorrer, atravessar, chegar e abraçar. 
As estratégias definem formas de acesso e mobilidade pelo parque, tanto em via terrestre quanto pela água, 
ou o desenho de espaços urbanos de modo a priorizar a mobilidade ativa e aumento da área vegetada.  

 
Figura 2: Projeto do Parque Capibaribe. 

Fonte: INCITI, 2014 

Desse modo, a Zona Parque é demarcada segundo as potencialidades e qualidades naturais, urbanas e 
paisagísticas de cada área. Conforme aponta Besse (2014), as intervenções paisagísticas desenvolvem-se em 
três direções interdependentes, são elas: o solo, o território e o meio ambiente natural. A Zona Parque, 
assume então o papel de articular as três direções. Nesse sentido, o solo consiste na importância que o rio e 
suas margens desempenharam para o crescimento urbano, e consecutiva sobreposição de processos 
históricos e ocupações pela extensão das águas do Capibaribe. Segundo o autor, essa camada material e 
imaterial histórica se apresenta como reserva de energias futuras, compreende-se que a materialidade de 
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sítios e edificações históricas e a memória dos lugares na cidade ampliam a conexão do tecido urbano com 
as águas e, consequentemente, proporcionam a valorização dos aspectos da paisagem fluvial. 

Na segunda direção, Besse aponta para a reivindicação de uma nova relação com o território. O paisagista 
deve compreender a cidade não por meio de fragmentos isolados, mas a partir de uma visão que articula o 
detalhe ao todo, numa perspectiva transescalar, nesse sentido,  considerar o território para o autor “[...] é 
recolocar o espaço urbano dentro de alguns conjuntos morfológicos de escalas, de temporalidades e lógicas 
de funcionamento diversificadas, com os quais deve, entretanto, se coordenar.” (BESSE, 2014, p. 58). O 
estabelecimento da Zona Parque é o que compreende a dimensão transescalar do projeto, assim o parque 
se infiltra na cidade contribuindo para expansão da malha verde e das rotas clicáveis, considerando os 
conjuntos morfológicos e temporalidades de cada sítio, entrelaça antigas e novas territorialidades da cidade 
para compartilhar com ela, novamente, a paisagem do rio. 

A terceira direção compreende o meio ambiente natural, “[...] a paisagem é convocada de forma privilegiada 
quando se trata de imaginar soluções que permitam o “encontro”, por assim dizer, entre cidade e a 
“natureza”.” (BESSE, 2014, p. 58). Não há distinção, na intenção do autor, entre o que é natureza e cidade, 
em sua concepção a cidade é um meio natural híbrido. Spirn (1995) já defendia que a natureza é um 
continuum, a floresta em um polo e a cidade em outro, ou seja, os processos naturais que operam na floresta 
são os mesmos que operam na cidade. Neste ponto, esses dois autores trazem em comum a importância do 
projeto paisagístico enquanto meio que proporciona, por um lado, melhor qualidade dos elementos naturais 
presentes na cidade em forma de espaços públicos - jardins, parques, ruas, dentre outros. Por outro lado, 
proporciona a reflexão de experiências que se originam da diversidade vegetal e animal que podem compor 
esses espaços.  

Nessa terceira direção, o Parque Capibaribe age como um catalisador das relações entre cidade e natureza e 
de sua totalidade formada pela relação rio-mangue-cidade-mar, na qual Recife se desenvolve e na qual 
precisa voltar-se a “tecer com”. Isso posto, o Parque do Capibaribe projeta, segundo aponta Besse sobre o 
papel do paisagista, a criação de algo que já está presente, mas que de certa forma não é tão visto pela 
cidade. Estabelece o encontro do urbano com o não urbano e visa desenvolver a tecedura na malha da cidade 
(ruas, vias, avenidas e edifícios) através da compreensão sistêmica da infraestrutura da paisagem.   

A visão ecossistêmica de Spirn (1995) revela as funções ecológicas das massas arbóreas, do rio e seus 
afluentes no sentido de servir ao aumento da área de infiltração de águas pluviais e preservação dos recursos 
hídricos, estabilidade dos solos em áreas de declive, melhoria do microclima local, purificação do ar, 
fortalecimento da vida selvagem, dentre outras funções. Estas atribuições estão presentes nas colocações de 
Donadieu (2013) ao exemplificar projetos de paisagem que formulam continuidades paisagísticas no 
território. Para o autor, a multifuncionalidade das paisagens deve ser estabelecida através de suas funções 
ecológicas, mas também por meio de funções estéticas capazes de gerar atratividade pela oferta de passeios 
acessíveis à população e por funções econômicas, por exemplo, associadas a criação de animais e existência 
de locais para plantio. Portanto, o projeto Parque Capibaribe propõe a continuidade paisagística por meio do 
estabelecimento de conexões para a biodiversidade local, contribuindo para preservar, enriquecer e criar 
novos refúgios para a flora e fauna nas margens do rio.  

O projeto foi zoneado a partir das áreas de influência do Capibaribe com os bairros próximos ao rio. Os 
estudos das formas de ocupação, utilização do entorno do rio e vocação das margens sugeriram a divisão do 
curso fluvial em sete “territórios de água”. “Águas do Meio do Mundo” consiste no primeiro território com 
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projeto em desenvolvimento e com trecho já executado - projeto piloto Jardim do Baobá - esse território 
corresponde aproximadamente ao ponto médio do rio quando ele permeia a cidade. Trata-se de área 
urbanizada próxima a importantes equipamentos urbanos comunitários, os quais são ressaltados pela 
proposta através da articulação entre os equipamentos e a revelação do potencial paisagístico e ambiental 
das margens do rio. No Jardim do Baobá a infraestrutura da paisagem local cria espaços que colaboram para 
o incremento do bem-estar da população, estimulando a prática de atividades físicas, a interação social e o 
contato com o meio natural. 

BEM-ESTAR NO JARDIM DO BAOBÁ 

O Jardim do Baobá foi inaugurado em 2016 e se localiza no bairro das Graças, com acesso pelas ruas Madre 
Loyola e Antônio Celso Uchôa Cavalcanti, próximo a antiga estação Ponte D'Uchôa na Avenida Rui Barbosa. 
A escolha pelo termo “jardim” não foi feita ao acaso, ela transparece a ambiência íntima e aconchegante, 
traz à tona o sentimento de proximidade, cuidado e pertencimento. Mais interessante é perceber que este 
jardim foi definido em um terreno marcado pela presença de um baobá de 15 metros de altura, registrado 
pela Prefeitura do Recife como árvore de relevância histórica e ambiental em 1988. Significa então dizer, que 
este baobá demarca a origem da significação desse espaço para os recifenses e que é, portanto, um dos 
pontos principais do projeto, destacando a memória e a forte relação com natureza. 

 

  

Figura 3: (a) Projeto do Parque Capibaribe, Localização do Jardim do Baobá. Fonte: INCITI, 2014 

(b) Foto do baobá histórico. Fonte: Autores. 

A memória é um dos pontos considerados por Leenhardt (2008) ao definir o campo da paisagem por três 
registros semânticos: o território, que compreende o espaço e a amplidão; a tradição, relacionada com a 
história, as gerações e a herança; e a vida, vinculada à saúde e o bem-estar. É a construção dessas dimensões 
que definem a demanda social de jardim e de paisagem, como elemento relevante e fundamental para a 
população. O projeto de paisagem como bem comum é “elaborado de maneira corrente em cada território 
onde a história local deixou lugares de memória e constrói outros.” (DONADIEU, 2013, p.59)  
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Nesse sentido, através do Jardim do Baobá é possível perceber as relações com a história da paisagem do 
Recife, destacar a herança e o patrimônio nas figuras do Rio Capibaribe e do baobá, respectivamente, e 
discutir a função social da paisagem como elemento de bem-estar. Donadieu (2013) cita que o bem-estar é 
um estado psicológico individual que resulta da sensação de necessidades e desejos satisfeitos, os quais 
podem resultar do contato com meios naturais, estimuladas pela paisagem, por exemplo, ou por meios 
artificiais, pela audição de uma música agradável ou a contemplação de uma pintura. 

No Jardim do Baobá, a percepção da paisagem e o bem-estar se dá pela interação entre os bens materiais 
propostos e manipulados pelo arquiteto paisagista e os bens imateriais, as apropriações do espaço, os sons 
e ambiência local. Enquanto bens materiais o projeto do Jardim do Baobá pode ser compreendido por faixas 
de pavimentação que se alteram com a proximidade ao rio, transitando do caráter mais urbano até o caráter 
mais natural. Assim, a partir das ruas de acesso têm-se áreas mais pavimentadas com piso intertravado e 
alegretes para vegetação que ganham maior dimensão ao se aproximar do jardim. Neste, a área pavimentada 
se resume a uma faixa que conecta os dois acessos e se localiza próximo ao pomar e muros dos limites do 
parque. Neste percurso o transeunte estabelece uma interação mais visual com os elementos naturais. 

A segunda faixa do jardim é composta por áreas gramadas com massas arbóreas, onde são dispostos os 
bancos, mesas e balanços gigantes. As áreas gramadas são divididas por bancos de concreto em três grandes 
espaços que podem ser apropriados por diferentes grupos, abrigando desde pequenos encontros como 
festas de aniversário, que normalmente ocorrem nos fins de semana. A grande mesa de madeira próxima ao 
caminho do píer possibilita a realização de piqueniques e até mesmo o uso do jardim por grupos de estudo. 
A localização da área com balanços é estratégica, voltada para o baobá, como meio de incitar sua 
contemplação, além disso, a dimensão deles permite o uso por crianças e adultos que podem dividir o 
assento, gerando uma apropriação lúdica diferenciada. Trata-se, portanto, da faixa de maior permanência e 
uso na qual se garante maior área permeável e infiltração das águas pluviais. 

A terceira faixa compreende a área de mangue que permanece sem acesso devido ao seu caráter delicado, 
zona de refúgio para a fauna local, torna-se visível como instrumento de conscientização e preservação. A 
última faixa compreende o rio, o qual é possível ser avistado das demais faixas e acessado pelo píer flutuante, 
a partir deste se estabelece maior contato com as águas. A ideia do projeto é proporcionar o lazer intervindo 
o mínimo possível nas preexistências do local, possibilitando às pessoas usufruírem livremente do espaço. O 
gesto projetual presente no jardim vai de encontro ao que defende Besse ao dizer que “[...] o solo não é uma 
simples superfície plana que se oferece à ação, mas confronta a ação a um conjunto mais ou menos denso 
de marcas, de pegadas, de dobras e de resistências que a ação deve levar em conta.” (BESSE, 2014, p. 58) 

Donadieu (2013) coloca em evidência o reconhecimento desses bens materiais juntamente com os bens 
imateriais, pela comunidade, para transformar o espaço em um bem-comum paisagístico. Portanto, as 
pessoas têm papéis fundamentais nesse conjunto, são elas quem reconhecem e dão sentido à paisagem, 
através da experimentação. Segundo pesquisa de satisfação realizada pelo InCiTi a respeito da apropriação 
do Jardim do Baobá, a maioria das pessoas destacou os termos “tranqüilidade” e “aconchego” para 
caracterizar o espaço. Os usuários procuram o lugar para relaxar, recrear com as crianças e estar perto do rio 
Capibaribe e da natureza; afirmando que se sentem seguros no local. Essas práticas indicam que os bens 
materiais e imateriais foram reconhecidos pela comunidade e se traduzem em experiências que 
proporcionam um estado psicológico de bem-estar, evidenciado pelos valores éticos e estéticos, traduzidos 
em segurança, solidariedade, biodiversidade, lazer, prazer e beleza. 
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Em observação realizada no domingo 19/11/2017, entre 9h e 12h, foi possível identificar e mapear os 
seguintes usos: crianças brincando nas árvores; mães reunidas observando os filhos ou interagindo com os 
mesmos; piquenique utilizando-se do mobiliário; pessoas sentadas nos bancos; concentração no píer para 
contemplação do rio; pessoas caminhando e apreciando a natureza. A presença de comerciantes se 
estabelecia de modo a reunir ambulantes que vendem lanches e utilizam frequentemente o jardim na área 
próxima aos balanços. E vendedores de uso esporádico que utilizam o espaço para realização de feiras, que 
comercializam artesanato, jarros de plantas, roupas, discos e doces próximos ao passeio principal. 

As pessoas se utilizam dos recursos propostos pelo projeto fato que reforça a ideia discutida por Donadieu 
(2013) sobre a importância do paisagismo em seus aspectos materiais para a promoção do bem-estar. A 
satisfação resultante da apropriação do espaço, como explícito na pesquisa, enfatiza essa concepção. Cabe 
salientar que a presença da natureza no Jardim do Baobá também é fundamental para o bem-estar dos 
usuários. O “abrandamento do cérebro”, colocado na Teoria do Ambiente Restaurador, pode ser alcançado 
pela preservação da vegetação existente, incremento de novas espécies que favorecem a biodiversidade, por 
exemplo o plantio de árvores frutíferas, e o maior contato com o solo. As estratégias ecológicas se fortalecem 
por meio da sinalização com informações relativas ao projeto e aos componentes naturais presentes na 
paisagem, favorecendo a educação ambiental e patrimonial.  

 

 
Figura 4: Mapa comportamental fruto de observação realizada no domingo 19/11/2017 (9h -12h) no Jardim do Baobá. 

Fonte: Autores. 
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Figura 5: Fotos do Jardim do Baobá realizadas no dia 19/11/2017 (domingo) entre as 9h e às 12h. 

Fonte: Autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As águas têm história na paisagem da cidade do Recife, conformam linhas de mar e rio que revelam o modo 
de ocupação do tecido urbano, marcado por momentos de valorização, quando enquadrada nas janelas dos 
casarões e por momentos de descaso, quando tratadas como lixo, poluídas e degradadas. Pelas mãos de 
engenheiros, urbanistas, arquitetos e paisagistas, as águas do Rio Capibaribe já foram alvo de propostas e 
planos no sentido de restabelecer seu protagonismo na cidade, estimulando a aproximação da população 
por meio da oferta do lazer. 

Neste conjunto de propostas, o projeto do Parque Capibaribe - Caminho das Capivaras, se destaca no sentido 
de apresentar uma visão sistêmica que considera a história, as particularidades e relações entre os padrões 
de ocupação do território e o meio vivo, e no estímulo à biodiversidade da fauna e flora. As premissas da 
infraestrutura da paisagem são defendidas na proposta, no sentido de apresentar a relevância das estratégias 
para além das questões estéticas, envolvendo ações essenciais e necessárias ao funcionamento do 
ecossistema urbano. 

Quando transpostas para a escala local, podemos verificar na experiência do Jardim do Baobá, o impacto do 
projeto na vida cotidiana, relacionada à escala humana. As ações presentes no discurso do projeto territorial, 
como por exemplo a preocupação ecológica, se materializam na existência de um desenho urbano sensível 
à vegetação existente, preocupado com a herança dos elementos vivos como o baobá. É possível verificar 
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que ao abrir uma “janela” através do espaço público para o rio Capibaribe, o Jardim do Baobá resgata a 
memória das águas e fomenta o bem-estar dos seus usuários. 

O projeto paisagístico, neste caso, assume sua função enquanto costura de bordas, relações e limites, 
restabelecendo a experiência ativa da paisagem do rio. Essa experiência ativa é abordada por Besse por meio 
da caminhada, definida pelo autor como “[...] uma experimentação do mundo e dos seus valores.” (BESSE, 
2014, p. 55). Assim, pode-se dizer que o Jardim de Baobá, como resultado de uma visão ecológica numa 
escala territorial - Parque Capibaribe - é percebido, sentido e apropriado como bem comum paisagístico pela 
população. 

Partindo desse primeiro jardim como um vislumbre do que pode ser o Recife daqui alguns anos, se percebe 
o valor social da natureza. Vale lembrar o recado colocado por Spirn: “[..] a natureza na cidade precisa ser 
cultivada como um jardim, em vez de ser ignorada ou subjugada”. (SPIRN, 1995, p. 21) 
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RESUMO: 
Este artigo discute critérios a serem considerados na avaliação de edifícios que abrigam coleções de bens culturais 
móveis e integrados, como museus, arquivos, bibliotecas, como parte integrante de protocolos de diagnóstico de 
condições de conservação e de gestão, visando a conservação preventiva dos acervos. A análise proposta para o 
diagnóstico de condições de conservação de coleções de bens culturais em exposição ou armazenadas é estruturada 
por meio de quatro eixos conceituais que abrangem: aspectos de composição material das coleções, infraestrutura, 
políticas institucionais e segurança. O artigo destaca considerações sobre infraestrutura e gerenciamento ambiental, 
como partes integrantes da metodologia de diagnóstico. A pesquisa nesta área caracteriza-se como iniciativa de 
inovação tecnológica, na medida em que propõe compilar uma metodologia de diagnóstico apropriada, adaptada ao 
contexto museal brasileiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: conservação-restauração de bens culturais; conservação preventiva de coleções; diagnóstico de 
condições de conservação de coleções, arquitetura de museus, arquivos e bibliotecas, gerenciamento de riscos aplicado 
à preservação de bens culturais;  

ABSTRACT: 
This paper discusses criteria to be considered for evaluation of buildings housing collections of movable and integrated 
cultural assets, such as museums, archives, libraries, as part of protocols for assessment of conservation and 
management conditions, aiming preventive conservation of the collections. The proposed analysis method for 
assessment of collections in exhibitions or storages is structured through four conceptual axes: aspects of material 
composition of collections, infrastructure, institutional policies and security. The paper highlights considerations on 
infrastructure and environmental management as integral parts of the assessment method. The research in this field is 
an initiative of technological innovation, adapted to Brazilian museological context, since it proposes to compile an 
appropriate assessment method. 
 
KEYWORDS: conservation-restoration of cultural assets; preventive conservation of collections; collection conservation 
assessments, museums, libraries and archives architecture; risk management applied to cultural assets preservation 
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RESUMEN: 
Esta ponencia discute criterios para evaluación de edificios que albergan colecciones de bienes culturales móviles e 
integrados, como museos, archivos, bibliotecas, como parte integrante de protocolos de diagnóstico de condiciones de 
conservación y de gestión, visando la conservación preventiva de los acervos. El análisis propuesto para el diagnóstico 
de condiciones de conservación de colecciones de bienes culturales en exposición o almacenadas es estructurado por 
medio de cuatro ejes conceptuales que abarcan aspectos de composición material de las colecciones, infraestructura, 
políticas institucionales y seguridad. Se destacan consideraciones sobre infraestructura y gestión ambiental, como partes 
integrantes de la metodología de diagnóstico. La investigación en esta área se caracteriza como iniciativa de innovación 
tecnológica, en la medida en que propone compilar una metodología de diagnóstico apropiada, adaptada al contexto 
museológico brasileño. 
 
PALABRAS-CLAVE: conservación-restauración de bienes culturales; conservación preventiva de colecciones; diagnóstico 
de condiciones de conservación de colecciones; arquitectura de museos, archivos y bibliotecas; gestión de riesgos 
aplicada a la preservación de bienes culturales. 
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INTRODUÇÃO 

A preservação da memória e de seus fatos tangíveis e intangíveis é um dos elementos fundamentais da 
Cultura. A partir da segunda metade do século XVIII as atividades que ela abrange se tornam mais 
sistematizadas, atraindo gradativamente destaque, interesse, investimento e conformando, a partir do 
século XX, um campo de conhecimento autônomo e complexo. As demandas e desafios que se apresentam 
contemporaneamente como problemas para a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico nesta 
área, são igualmente complexos, requerendo abordagens plurais, em regime de trabalho e produção por 
meio de redes interdependentes e colaborativas.  

Este artigo destaca e discute alguns parâmetros relevantes para a avaliação integrada do desempenho de 
edifícios que abrigam coleções de bens culturais, com ênfase em aspectos de infraestrutura, sistemas e 
instalações prediais relevantes para a conservação preventiva dos acervos abrigados em museus, arquivos, 
bibliotecas e similares. 

Contextualização: a Ciência do Patrimônio como campo de conhecimento transdisciplinar em construção 

Os museus, bibliotecas e arquivos são locais privilegiados para o desenvolvimento de práticas educativas e 
de formação da cidadania. Sua concepção, planejamento, implantação, funcionamento e sustentabilidade 
constituem temas complexos de gestão, que interessam a diversas áreas do conhecimento, em interface 
transdisciplinar com as Ciências Sociais Aplicadas, destacadamente a Arquitetura e Urbanismo: Conservação-
Restauração, Museologia, Ciências da Informação, Arqueologia, Antropologia, Administração, dentre outras 
como Engenharias, Ciências Exatas (Química, Física), Ciências Humanas (História, Filosofia), Artes, Ciências 
Biológicas e da Saúde (Botânica, Entomologia, Microbiologia). 

A Ciência da Conservação é uma das áreas específicas que resulta da miscigenação entre as diversas áreas 
de conhecimento apontadas acima. Seus primeiros registros de aplicação sistematizada remontam ao século 
XIX, ou mesmo antes, se considerado o corpus multidisciplinar das Ciências Naturais. A Ciência da 
Conservação vem progressivamente construindo um status de instância validadora nos procedimentos de 
investigação científica que embasam e/ou justificam as propostas de conservação-restauração do Patrimônio 
Cultural tangível (FRONER, 2001; 2005; 2007). Um marco importante para a consolidação da Ciência da 
Conservação foi um seminário internacional promovido pelo Centro Internacional para o Estudo da 
Preservação e Restauração do Patrimônio Cultural (ICCROM) realizado em Bolonha, em 1999, cujo 
documento resultante conclui que 

(...) não é possível pensar sobre a conservação sem a sustentação das ciências naturais. 
Trabalhos de arte não têm somente valor estético e histórico, mas também uma natureza 
física que deve ser considerada. Compreendendo as propriedades dos materiais; o macro e 
o microambiente; o estado de preservação e os processos da deterioração; o 
desenvolvimento de materiais e de métodos de conservação, a área passa a consolidar um 
saber específico. Entretanto, enquanto os papéis dos curadores, conservadores e 
documentalistas parecem estar estabelecidos, o mesmo não se dá com o dos cientistas da 
conservação. A definição do termo, a abrangência de atuação e formação tornou-se 
imprescindível para a ocupação de um espaço social. (ICCROM, apud FRONER; ROSADO, 
2008, p. 19) 
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Os cruzamentos, superposições, conflitos e interfaces transdisciplinares dos diversos campos mencionados 
acima vem constituindo, de maneira mais clara no século XXI, um campo expandido que tem sido 
denominado Ciência do Patrimônio. O termo passou a ser mais frequentemente utilizado a partir de 2006, 
quando o Comitê de Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico (REINO UNIDO, 2006) propôs o seu uso 
para denominar um campo científico mais amplo, que inclui e configura uma extensão da Ciência da 
Conservação. (ROSADO et al., 2015; GONÇALVES; SOUZA, 2014b).  

Estariam aí contidos todos os aspectos da pesquisa realizada pelos cientistas da conservação, realizada em 
instituições museais, universidades e institutos de pesquisa, abrangendo não somente a investigação dos 
aspectos físicos e materiais que dão suporte à Conservação-Restauração, mas também a gestão, registro, 
documentação e interpretação do Patrimônio Cultural. 

Neste campo transdisciplinar em consolidação, as rotinas de diagnóstico de condições de conservação de 
coleções são práticas frequentes nas operações de conservação preventiva e gerenciamento de riscos das 
coleções. 

Conservação preventiva e gerenciamento de riscos às coleções 

A Conservação Preventiva de coleções envolve todas as possíveis medidas e atitudes indiretas para evitar ou 
minimizar a deterioração ou perdas futuras dos bens culturais (ICOM-CC, 2008). De natureza multi e 
transdisciplinar, própria da Ciência do Patrimônio, ela abarca aspectos institucionais, de infraestrutura, de 
segurança e da materialidade dos acervos, em interação com os microclimas nos quais eles estão expostos 
ou acondicionados (FERREIRA, 2017; GONÇALVES, 2013; 2017; GONÇALVES; SOUZA, 2014a). 

STANIFORTH (2013) faz um rastreamento das perspectivas históricas do desenvolvimento da Conservação 
Preventiva, abrangendo aspectos que envolvem teoria e prática no âmbito da Conservação-Restauração e 
busca explorar as relações entre práticas antigas de conservação e a problemática contemporânea da 
Sustentabilidade. Para STANIFORTH (2013, p. xiii) o termo preservação implica na “manutenção das coisas 
como estão”, o que seria, em realidade, impossível, uma vez que as alterações físico-químicas decorrentes 
do envelhecimento dos objetos são inexoráveis. Já o termo conservação poderia, para Staniforth, ser definido 
como “administração da alteração” e conservação preventiva como “desaceleração da taxa de alteração, 
deterioração ou envelhecimento” dos objetos. 

O Gerenciamento de Riscos trabalha com aspectos de previsão e proação procurando antecipar e priorizar 
as atitudes e procedimentos que possam minimizar os riscos diversos a que os bens culturais estão expostos 
(ASHLEY-SMITH, 1999; TAYLOR, 2005; WALLER; MICHALSKI, 2004; 2007). Trata-se de uma ferramenta que 
permite embasar tomadas de decisão e estabelecimento de prioridades considerando as opções de 
tratamento e minoração dos riscos com melhor relação custo/benefício. Assim como a Conservação 
Preventiva, essa metodologia também é interdisciplinar e permite uma visão integrada dos danos e perdas 
esperadas para os bens culturais, bem como da sua mitigação, proporcionando uma ferramenta útil para a 
elaboração de estratégias de conservação mais eficientes.  

O trabalho de Michalski (1994) já incluía considerações sobre estimativas de perda de valor nas coleções em 
função da deterioração, relacionando a suscetibilidade dos materiais componentes com a chance de 
ocorrência e intensidade de cada processo ou evento envolvido. Essa abordagem é a base do que veio a se 
constituir a metodologia de aplicação do Gerenciamento de Riscos à preservação do Patrimônio Cultural, 
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desenvolvida pelo Instituto de Conservação Canadense (CCI) em parceria com o ICCROM e a Agência 
Holandesa do Patrimônio Cultural (RCE), cujo estado da arte foi compilado em guias publicados 
recentemente (MICHALSKI et al., 2017; MICHALSKI; PERDERSOLI JR., 2016). 

A metodologia da gestão de riscos inclui as seguintes etapas, definidas na norma técnica NBR ISO 31000 
(ABNT, 2009): (i) estabelecimento de contexto; (ii) identificação de riscos; (iii) análise dos riscos; (iv) avaliação 
dos riscos; (v) desenvolvimento de opções para tratamento e mitigação dos riscos e (vi) comunicação e 
consulta. A etapa inicial dessa metodologia aplicada à conservação de bens culturais exige a aplicação de 
protocolos de diagnóstico de condições de conservação das coleções estudadas. 

PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico representa uma etapa inicial de planejamento estratégico, fundamental em qualquer ação de 
conservação preventiva, e é parte integrante indispensável na etapa de estabelecimento do contexto da 
metodologia de gestão de riscos aplicada à preservação do Patrimônio Cultural. O diagnóstico abrange uma 
análise de como os aspectos organizacionais/institucionais, de infraestrutura, da materialidade da própria 
coleção e, de maneira transversal, de segurança, impactam nas condições de preservação (Figura 1). O 
diagnóstico envolve ainda considerações sobre como estes aspectos se relacionam e possibilita estabelecer 
diretrizes e prioridades para a gestão da conservação das coleções. Além disso, é uma importante ferramenta 
auxiliar para as tomadas de decisões com respeito à gestão das coleções, ajudando a priorizar investimentos 
e mudanças necessárias, em conformidade com o cronograma e ciclos de planejamento de cada instituição 
(GONÇALVES et al., 2017). 

 

Figura 1: Eixos estruturantes do diagnóstico de condições de conservação. (Fonte: Autor). 
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Em geral, os protocolos de diagnóstico de condições de conservação das coleções mais conhecidos e 
utilizados consistem em questionários e listas extensas (check-lists). Algumas destas ferramentas entregam 
um conceito, por isso mesmo são chamadas conceituais e outras tem as duas funções, o que as classifica 
como híbridas (GONÇALVES, 2013, p.52).  

Como exemplo podemos citar o roteiro de diagnóstico proposto pelo Instituto Getty de Conservação (GCI, 
1999), tido como referência no Brasil. Esse roteiro consiste numa lista de aproximadamente 350 perguntas, 
demandando um levantamento extensivo de dados. Geralmente, dos diagnósticos resulta uma grande gama 
de informações difíceis de serem resumidas, interpretadas em seu conjunto e aplicadas posteriormente na 
prática. Com poucas exceções, os questionários deixam aos respondentes a difícil tarefa de compilar, 
interpretar criticamente e aplicar a grande gama de informações levantadas, que nem sempre impactam 
diretamente nas condições de conservação e, muitas vezes, deixam de fornecer resultados objetivos (KEENE, 
2012, cap. 9; TAYLOR; STEVENSON, 1999). A aplicação não consciente de um diagnóstico para conservação 
de acervos pode resultar apenas num acúmulo pouco útil de informações.  

Desenvolvimento de uma ferramenta simplificada para o diagnóstico de coleções 

Naiara Gonçalves (2017) estudou e comparou, por meio de mapas conceituais, diferentes protocolos de 
diagnóstico encontrados na literatura da área de Conservação-Restauração de bens culturais móveis, com 
vistas ao desenvolvimento de uma ferramenta simplificada, com metodologia apropriada às condições de 
instituições museológicas brasileiras. Foram estudadas minuciosamente os seguintes protocolos de 
diagnóstico: ICCROM RE-ORG (2017), GCI (1999), HCC (1999), NPS (1999), Patkus (2003) MLA (2011), De Tapol 
(2011), Ipert et al. (2001), SPECTRUM (2014), HERITY (s.d.), FRONER (2015).  

A ferramenta proposta pondera aspectos e critérios qualitativos e quantitativos. O roteiro de diagnóstico, 
baseado na revisão e compilação extensiva de dezenas de ferramentas semelhantes publicadas na literatura 
da área, está dividido em nove seções que avaliam instituição, entorno, edifício, sala da coleção, mobiliário, 
suporte de sustentação/embalagem, coleção, segurança e reserva técnica. Cada pergunta do roteiro gera 
uma pontuação que pode ser positiva (favorece a conservação da coleção) ou negativa (prejudica a 
conservação). O roteiro completo e um tutorial de preenchimento estão disponíveis no site do Laboratório 
de Ciência da Conservação da UFMG (Lacicor)1.  Cabe destacar que a ferramenta vem sendo desenvolvida 
com uma perspectiva evolutiva, que necessita ser permanentemente atualizada. Ela não é concebida em um 
formato final, mas deve ser continuamente adaptada e aperfeiçoada (GONÇALVES et al., 2017). 

As perguntas do roteiro de diagnóstico estão distribuídas em nove seções, a saber: (i) Instituição; (ii) Entorno; 
(iii) Edifício; (iv) Sala da Coleção; (v) Mobiliário; (vi) Suporte de Sustentação/Embalagem; (vii) Coleção; (viii) 
Segurança; (ix) Reserva Técnica (adicionado no presente projeto de pesquisa). Para efeito de ponderação, 
procurou-se classificar o peso em termo de influência nas condições de conservação, de cada resposta em 
três níveis: pequena (1 ou -1), média (2 ou -2) e grande (3 ou -3). É atribuído o valor 0 (zero) para respostas 
que não influenciam nem positiva nem negativamente nas condições de conservação da coleção. Para cada 
seção, é obtido um somatório da pontuação atribuída. Este somatório é expresso percentualmente em 
relação à pontuação máxima ou mínima possível em cada seção e já índica, se cada seção representa um 
ponto forte / oportunidade ou um ponto fraco / ameaça, problemas e riscos potenciais, vulnerabilidades ou 

                                                            
1 www.lacicor.eba.ufmg.br, link projetos, certificação de reservas técnicas. 
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aspectos que contribuem positivamente ou negativamente em termos das condições de conservação da 
coleção. 

Em seguida, o peso de cada seção a ser considerado para o cálculo da pontuação global, é determinado em 
função do número total de perguntas respondidas, uma vez que para algumas coleções, algumas perguntas 
não se aplicam. Por fim, a pontuação global que representa o resultado do diagnóstico das condições de 
conservação da coleção analisada é obtida como uma média ponderada positiva ou negativa. 

A pontuação global representa numericamente as condições de conservação da coleção estudada, por meio 
de uma média ponderada baseada nas diversas informações levantadas no diagnóstico, considerando as 
dimensões da materialidade da coleção, infraestrutura, segurança e aspectos institucionais. Essa expressão 
quantitativa permite a comparação das condições de conservação de duas ou mais coleções diferentes 
(SOUZA, 2015) ou também das modificações nessas condições ao longo do tempo para uma mesma coleção 
(GONÇALVES, 2016).   

Diagnóstico para certificação (acreditação) de instituições museais 

No cenário internacional, vários países já praticam processos de acreditação por meio de auditorias 
qualitativas e quantitativas de seus museus.  Tais processos abrangem uma ampla análise da instituição, sua 
missão, metas, política, equipe e acervo, em geral gerando uma classificação da qualidade dos serviços 
prestados pela instituição. Nesse sentido, merecem destaques os seguintes processos de 
acreditação/certificação: Arts Council (Inglaterra), Herity (Itália), American Alliance of Museums - AAM (EUA) 
e Direção Geral do Patrimônio Cultural (Portugal).  

No Brasil ainda há muitos passos a percorrer em termos de legislação e normatização no contexto da 
preservação do Patrimônio Cultural. Em 2003 foi lançada a Política Nacional de Museus. Em 2009, foram 
promulgados a criação do Instituto Brasileiro de Museus (Lei 11.906/2009) e o Estatuto de Museus (Lei 
11.904/2009), que regulam a regulamentação, as funções e as obrigações dos museus brasileiros. Dentre as 
obrigações institucionais destaca-se a elaboração e implementação de Planos Museológicos, contemplando 
aspectos de conservação e segurança dos acervos.  

O Decreto Presidencial 8.124/2013 prevê o diagnóstico institucional para a implementação do Plano 
Museológico e introduz a condição de Museu Associado ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, sem, 
contudo, definir critérios de qualidade na execução de atividades e serviços, para atribuição dessa condição. 
A Resolução Normativa IBRAM 01 de 14/12/2016 prevê etapas de avaliação institucional e documental e 
critérios de avaliação dos dados institucionais. Porém, não avança na definição de critérios para a acreditação 
das instituições pleiteantes, em termos de qualidade dos serviços prestados, inclusive no tocante à 
conservação dos acervos.  

A metodologia simplificada de diagnóstico apresentada por Gonçalves et al. (2017) pode contribuir no 
desenvolvimento de um “selo de qualidade” que venha a suprir essa lacuna. Cabe também destacar quanto 
ao cenário nacional, que apesar do Conservador-Restaurador ser um protagonista indispensável para 
melhorar as condições de conservação das coleções brasileiras, essa profissão ainda não foi regulamentada 
no país. 
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ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA RELEVANTES PARA O DIAGNÓSTICO DE CONDIÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES: O EDIFÍCIO COMO UMA ENVOLVENTE PROTETORA 

Um dos aspectos fundamentais a serem avaliados no diagnóstico de condições de conservação de coleções 
é a infraestrutura do edifício que abriga os bens culturais, incluindo tantos aspectos construtivos, quanto 
aqueles relativos aos sistemas e instalações prediais. Os aspectos a serem considerados nos protocolos de 
diagnóstico devem destacar as informações relevantes para as quais os profissionais que trabalham 
diretamente com as coleções devem atentar afim de detectar possíveis riscos relacionados à essa dimensão 
do diagnóstico, que mais amplamente remete também a questões institucionais e de materialidade das 
coleções. 

Danos aos acervos decorrentes de mecanismos de deterioração relacionados à infraestrutura podem ter 
origem em causas intrínsecas na própria edificação, como por exemplo má qualidade dos materiais utilizados 
ou problemas na execução. Mas podem também se originar de causas extrínsecas diversas, como por 
exemplo as catástrofes naturais (terremotos, erupções vulcânicas, enchentes, ente outras), ou sinistros como 
um incêndio. Qualquer aspecto que comprometa a estabilidade estrutural de uma edificação constitui uma 
ameaça potencial aos acervos nela abrigados. Fatores construtivos e relativos aos sistemas e instalações 
prediais, que envolvam negligências ou inadequações de rotinas de manutenção e inspeção também podem 
constituir riscos significativos. Telhas quebradas ou fora do lugar, vegetação no entorno do edifício que possa 
entupir calhas, colônias de insetos, ataque biológico por microrganismos diversos (mofo), eflorescências, 
fissuras, rachaduras, fendas, infiltrações, vazamentos, fiação elétrica ou tubulações hidráulicas, pluviais ou 
de esgoto danificadas, são algumas evidências que podem indicar riscos importantes à preservação das 
coleções. A conservação e manutenção do edifício se torna indispensável principalmente quanto o próprio 
edifício é um bem patrimonial, e no Brasil é recorrente que patrimônios edificados abriguem coleções. 

Romo (2007) destaca alguns aspectos que a infraestrutura de edifícios museais devem atender: (i) controle 
da umidade relativa; (ii) controle de temperatura; (iii) isolamento térmico; (iv) ventilação; (v) bloqueio da 
radiação solar direta; (vi) estanqueidade pluvial; (vii) bloqueio da umidade (proveniente do solo, do ambiente 
externo, de condensação interna ou de infiltrações).  

O protocolo de diagnóstico apresentado por Gonçalves et al. (2017) compreende uma análise da 
infraestrutura em diversos níveis: desde o entorno, implantação, vizinhança, sistemas, materiais e 
componentes construtivos, envoltórias, instalações prediais e equipamentos, até configurações e detalhes 
ao nível das salas, mobiliário e embalagens utilizadas para o acondicionamento ou exposição de acervos. 

Alguns aspectos importantes analisados no nível da sala são: técnica e materiais construtivos das envoltórias 
(paredes, teto e piso), características de vãos e aberturas, sistema de iluminação natural e artificial, controle 
e monitoramento ambiental e biológico, circulação, critérios de organização do acervo, entre outros. 

No nível do mobiliário considera-se a disposição dos móveis, se os mesmos são abertos ou fechados, a 
organização do acervo nas prateleiras (peso e volumetria do acervo), possíveis impactos nos materiais 
utilizados nos móveis na conservação da coleção, possibilidade de ataque biológico, sistema de identificação 
e distribuição da coleção no mobiliário, etc. 
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Na abordagem dos suportes de sustentação e embalagens, alguns pontos analisados são: se os itens da 
coleção estão devidamente embalados/ acondicionados em suportes e embalagens que não prejudicam a 
conservação, se os materiais utilizados são apropriados, se os itens são acondicionados individualmente. 

Diversos aspectos são analisados na dimensão transversal chamada de “segurança”, cabendo destacar: como 
funciona o controle de acesso, se existe um plano de emergência, detecção de intrusões, meios de prevenção 
e combate a incêndios, rotina de inspeção, etc. 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS COLEÇÕES: ASPECTO ESSENCIAL DA CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA E DO DIAGNÓSTICO DE COLEÇÕES 

Dentre as temáticas da Conservação Preventiva, destaca-se a necessidade de controle do microclima das 
coleções, envolvendo o monitoramento e o controle de variáveis umidade relativa, temperatura, qualidade 
do ar e incidência de radiação luminosa sobre as coleções, em diversas faixas espectrais, atividades 
agrupadas sob o conceito abrangente de Gerenciamento Ambiental. Nele se incluem todas as operações, 
etapas, serviços, equipamentos e instalações, recursos arquitetônicos, materiais e componentes construtivos 
utilizados para o monitoramento e o controle ambiental das coleções (MAEKAWA et al., 2015). 

Segundo Dardes e Druzik (2000, p. 5) o gerenciamento ambiental não se restringe somente ao controle de 
parâmetros ambientais, mas também envolve de maneira mais ampla outros riscos potenciais para as 
coleções, inclusive fenômenos como desastres naturais, ou de forma mais simples, o manuseio, transporte e 
acondicionamento das coleções. Também para Cassar (1995) o gerenciamento ambiental é uma temática 
pertinente ao planejamento estratégico institucional. Conforme destacam Gonçalves e Souza (2014a) o 
gerenciamento ambiental abrange questões complexas como o desempenho higrotérmico do edifício como 
primeiro envelope de proteção, e a performance de elementos construtivos e instalações no nível das salas, 
mobiliário e embalagem de acondicionamento dos objetos do acervo.  

O controle de microclimas pode ser realizado por meio de: (i) sistemas ativos, que necessitam do consumo 
de energia elétrica; (ii) sistemas passivos, que aproveitam dos recursos arquitetônicos não consumindo ou 
consumindo minimamente energia elétrica; (iii) sistemas híbridos (GONÇALVES; SOUZA, 2014a).  

Condições microclimáticas inadequadas, por exemplo, de temperatura ou umidade relativa do ar, podem 
causar deteriorações nos objetos colecionados, levando a alterações irreversíveis em alguns casos. O 
estabelecimento de faixas seguras dessas variáveis para o gerenciamento ambiental de coleções é uma 
temática complexa da Conservação Preventiva, abrangendo diversos aspectos das Ciências Exatas e 
Engenharias, no que diz respeito ao comportamento dos diversos materiais constituintes das coleções frente 
aos mecanismos de deterioração. Essa complexidade é ainda maior se consideradas as técnicas construtivas 
e materiais constituintes dos objetos, que frequentemente são híbridos, ou seja, são construídos com 
materiais que apresentam comportamentos físico-químicos distintos, perante as mesmas condições 
microclimáticas. 

Os parâmetros ambientais adotados para o gerenciamento ambiental de coleções devem se adequar a 
necessidades de conservação do acervo, mas também do próprio edifício, que muitas vezes também se 
caracteriza como um bem cultural, e aos requisitos de desempenho em uso, que incluem o conforto humano 
(GONÇALVES, 2016). Tais demandas são difíceis de conciliar simultaneamente, exceto em circunstâncias 
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raras. Gonçalves (2013, p. 53; 2016) revisa diversos trabalhos que correlacionam conforto ambiental humano 
e o gerenciamento ambiental de coleções.  

Os edifícios e seus sistemas apresentam-se como a dimensão física onde diversos problemas decorrentes 
desse conflito potencial se manifestam. Contemporaneamente, a questão aumenta em complexidade, uma 
vez que envolve também os aspectos da sustentabilidade ambiental e da eficiência energética dos edifícios 
e sistemas de climatização das coleções (GONÇALVES, 2016; GONÇALVES; SOUZA, 2014b), bem como outros 
aspectos igualmente problemáticos relacionadas com as funções simbólicas que a arquitetura 
contemporânea dos museus assume no contexto da indústria cultural (GONÇALVES, 2014). 

A pesquisa na área de gerenciamento ambiental e de riscos para coleções tem avançado com o 
desenvolvimento de métodos de avaliação integrada para lidar com essa complexidade (ANKERSMIT; 
STAPPERS, 2015; D´AGOSTINO et al., 2015; LUCCHI, 2016; MAEKAWA et al., 2015). 

Para criar ambientes internos confortáveis para os usuários e seguros ambientalmente para as coleções, 
podem ser utilizados recursos da própria construção (estratégias bioclimáticas passivas) ou por meio de 
sistemas mecânicos. Em edifícios adaptados para a função museal, dependendo do clima externo, não é 
possível dispensar o uso de equipamentos mecânicos para alcançar um microclima seguro para o 
acondicionamento do acervo, o que ocorre com frequência em climas quente-úmidos. Aspectos específicos 
da estrutura e dos materiais e componentes construtivos podem ser determinantes na proposição de 
soluções ou de medidas mitigadoras para os problemas do gerenciamento ambiental das coleções. 

Maekawa (apud TOLEDO, 2007, p. 2) coloca que edifícios passivos, especialmente os que utilizam ventilação 
natural, em geral são projetados para atender funcionários e visitantes, mas não às coleções, uma vez que 
essa abordagem permite a entrada de luz, poluentes e uma instabilidade climática dentro do edifício. Para 
controlar e estabilizar o microclima, áreas de reserva técnica necessitam ter a ventilação reduzida, 
dificultando a prevenção de ganhos térmicos e de umidade internos, sem o auxílio de equipamentos 
mecânicos. Por outro lado, sistemas convencionais ativos de climatização podem ter o desempenho 
comprometido por falhas, desligamentos, danos e problemas de manutenção, gerando flutuações climáticas 
indesejáveis nos ambientes, e comprometendo potencialmente a conservação do acervo. 

Henry (2016) questiona o uso do termo “passivo”, para os edifícios bioclimáticos, e de acordo com o autor, 
o termo “não mecânico” faria mais sentido, pois os sistemas passivos também requerem comissionamento 
e manutenção como os sistemas mecânicos (ativos): 

Estas estratégias não mecânicas podem ajudar a reduzir cargas térmicas e de umidade no 
ambiente interno, moderar flutuações e assim, permitir a um sistema predial operar 
próximo ao pico de eficiência com maior frequência. O emprego de estratégias não 
mecânicas nas envoltórias do edifício pode também reduzir o tamanho e a capacidade 
requeridos dos sistemas mecânicos. (HENRY, 2016, p.47, tradução do autor). 

A elaboração de um projeto arquitetônico adequado ao gerenciamento ambiental de coleções requer o 
diálogo entre diversos profissionais dos diversos campos de conhecimento da Ciência do Patrimônio 
(conservadores, museólogos, arquitetos, engenheiros, dentre outros) de modo a aumentar o desempenho 
do sistema de climatização no atendimento às necessidades do acervo, dos usuários e do próprio edifício, 
que, em muitos casos, é uma construção antiga adaptada para ser utilizada como museu, com suas próprias 
demandas de conservação.  
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Por mais desejável que seja a adaptação de edificações - em especial do ponto de vista da sustentabilidade 
ambiental – ela coloca questões delicadas para a preservação de coleções, tendo em vista os conflitos em 
potencial mencionados anteriormente. Cabe, portanto, ressaltar a necessidade do diálogo entre os 
profissionais envolvidos no projeto, pois frequentemente tais aspectos potencialmente conflitantes são 
desconhecidos pelo responsável técnico pelo projeto de climatização, que no Brasil, é o engenheiro 
mecânico. Outro ponto que quase sempre compromete o funcionamento dos sistemas de climatização é a 
falta de recursos ou problemas no planejamento financeiro por parte da instituição, que pode até estar ciente 
dos ajustes necessários, mas a falta de verba para instalação, manutenção, consertos e gastos com consumo 
de energia inviabilizam sua aplicação. 

O uso de sistemas passivos para o gerenciamento ambiental torna-se interessante também ao se pensar que 
atualmente, com a ocorrência de mudanças climáticas globais, surge a necessidade de repensar os 
procedimentos do consumo e readequá-los a um modo sustentável e as demandas do gerenciamento 
ambiental, no contexto da preservação do patrimônio cultural, não estão isoladas deste cenário. Gonçalves 
(2013, p.42) aborda como o conceito de “conservação verde” surge no contexto da Ciência da Conservação, 
como uma transposição do termo “arquitetura verde”, citando autores que investigam como este conceito 
vem permeando as práticas de gestão de patrimônio desde a década de 1970. O termo dá nome, por 
exemplo, ao livro de Brophy e Wilye (2008). 

O conceito de análise do ciclo de vida, desenvolvido originalmente para avaliação de impactos ambientais de 
produtos diversos vem cooperando, desde a década de 1990, para o desenvolvimento de metodologias de 
avaliação do desempenho ambiental dos edifícios. Tais metodologias em geral constituem sistemas de 
ranqueamento e certificação de sustentabilidade, e buscam analisar o nível de eficiência dos edifícios em 
relação ao consumo de recursos naturais e ao conforto ambiental, bem como à integração e eficiência de 
sistemas ativos. Gonçalves (2013, p. 38) relaciona estudos sobre os principais sistemas de ranqueamento de 
sustentabilidade em nível internacional e comentam sobre o estado da arte da sua aplicação no Brasil.   

A determinação de setpoints para operação dos sistemas de climatização nos edifícios museais é um dos 
paradigmas contemporâneos da conservação preventiva de coleções. Ela envolve requisitos complexos, 
envolvendo aspectos específicos dos sistemas e sua adequação em função da vulnerabilidade dos materiais 
constituintes das coleções aos diversos mecanismos de deterioração – químicos, físico-mecânicos e 
biológicos. Alguns mecanismos de degradação estão vinculados às variações excessivas de temperatura e 
umidade, ou ainda com valores inadequados, dependendo das tipologias de materiais constituintes dos bens 
culturais. Dentre eles, podemos citar, por exemplo, danos físico-mecânicos causados pela variação 
dimensional dos materiais devido a flutuações excessivas de umidade, bem como a aceleração de reações 
químicas em função de temperaturas inadequadas, ou o ataque por microrganismos em microclimas úmidos. 
O monitoramento e controle das condições microclimáticas, junto com outras práticas de inspeção, controle 
e manutenção – fundamentais na gestão e conservação preventiva das coleções - propiciam metodologias 
de trabalho que permitem a caracterização destes fatores e a elaboração de medidas que possibilitam 
minimizar os processos de deterioração (GONÇALVES; FERREIRA, 2018). 

A literatura técnica na área da Ciência do Patrimônio vem demonstrando, nos últimos 20 anos, que o 
estabelecimento de faixas ideais de umidade relativa e temperatura para tipologias específicas de materiais 
não é recomendável ou cientificamente razoável, uma vez que tais recomendações dependeriam do histórico 
e particularidades de cada objeto, em especial sua composição material, que, em muitos casos é híbrida. Não 
obstante, recomendações deste tipo podem ser encontradas facilmente nessa mesma literatura. 
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Além disso, a padronização prescritiva de valores “ideais” de temperatura e umidade relativa via de regra 
não leva em conta a diversidade dos edifícios que abrigam as coleções, nem os climas onde se inserem, o 
que potencialmente elevaria os custos de operação (SMITH, 1999; ARTIGAS, 2007).  

Nesse sentido, cabe destacar as iniciativas do Instituto Getty de Conservação nas últimas décadas, quanto à 
investigação de parâmetros ambientais adequados a conservação de acervos em climas quente-úmidos, aqui 
discutidas. Também merecem menção eventos técnico-científicos internacionais realizados enfocando essa 
temática específica em Tenerife e Copenhagen, em 2007 (GCI, 2007; PADFIELD et al., 2007); Londres, em 
2010 (IIC, 2010) e em Munique e Washington, em 2013 (ASHLEY-SMITH et al. 2013; STAUDERMAN; 
TOMPKINS, 2016). 

Gonçalves (2013, 2016) apresenta e compara diferentes métodos para a derivação de critérios-limite para o 
gerenciamento ambiental de coleções contendo artefatos de madeira e discute as interfaces e conflitos do 
gerenciamento ambiental de coleções com o conforto ambiental humano. Gonçalves e Ferreira (2018) 
discutem parâmetros para a avaliação do gerenciamento ambiental em edifícios que abrigam coleções, 
incluindo a Declaração de diretrizes para o gerenciamento ambiental de coleções (ICOM-CC, 2014), seu 
contexto e implicações (BICKERSTETH, 2014; 2016) e publicações recentes que compilam o histórico dessa 
discussão (ATKINSON, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de protocolos de diagnóstico demanda a consideração de diversos parâmetros que podem ser 
agrupados nos eixos estruturantes de infraestrutura do edifício em múltiplos níveis, materialidade e técnica 
construtiva das coleções, políticas e aspectos da gestão institucional e segurança, como eixo transversal. A 
literatura atual e os esforços de normatização têm organizado esses parâmetros em diversas ferramentas de 
diagnóstico, que visam auxiliar nos processos de priorização e tomada de decisões, como sistemas de 
classificação e ranqueamento, métricas de preservação, principalmente índices de desempenho, que por sua 
vez dependem da escolha adequadas de critérios-limite para faixas de variação consideradas seguras para os 
objetos (GONÇALVES, 2013; 2016; 2017). 

A pesquisa sobre protocolos de diagnóstico de condições de conservação de coleções constitui um esforço 
relevante para o desenvolvimento de uma metodologia apropriada, adaptada ao contexto museal brasileiro 
e que possa colaborar futuramente para elaboração de normas técnicas que tratem de acreditação e 
certificação de museus e de maneira ampla cooperar para a preservação das coleções de bens culturais no 
Brasil.   

Cabe destacar os seguintes aspectos positivos da pesquisa nesse campo: estabelecimento de um marco de 
referência para comparação da qualidade do ambiente de conservação e guarda de acervos em museus com 
vocações diversas; estabelecimento de diretrizes e metas a serem cumpridas pelas instituições responsáveis 
pela salvaguarda do Patrimônio Cultural com relação à qualidade e adequação de seus espaços, 
especialmente salas de exposição e reservas técnicas; produção de literatura técnica de referência num 
contexto em que as publicações dessa natureza em língua portuguesa são escassas. 
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O RIO QUE COMANDA A VIDA: ENTRE OS LAGOS, IGARAPÉS E RESSACAS 
NA CIDADE DE MACAPÁ 

THE RIVER THAT COMMANDS LIFE: BETWEEN LAKES, IGARAPES AND SURFACES IN MACAPÁ CITY 

EL RIO QUE COMANDA LA VIDA: ENTRE LOS LAGOS, IGARAPÉS Y RAZAS EN LA CIUDAD DE MACAPÁ 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO:  
O presente artigo trata do contexto das áreas úmidas na cidade de Macapá (AP), aborda a relação de importância do 
rio Amazonas na paisagem urbana que envolve uma rede hidrográfica entre rios, lagos e igarapés. As questões 
teóricas são discutidas a partir do planejamento urbano com ênfase do uso legal e ilegal do solo urbano, as 
interpretações do Estatuto da Cidade e os aspectos culturais sobre o modo de viver na Amazônia, tendo nas margens 
do rio a referência. O artigo foi desenvolvido por meio de pesquisas e pela produção cientifica existente na 
Universidade Federal do Amapá. A metodologia utilizada a partir da participação dos autores em eventos 
institucionais sobre o tema, análises de relatórios e documentos oficiais municipais, como o Plano Diretor de Macapá, 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Macapá, e o Relatório do Governo estadual para áreas úmidas.  
PALAVRAS-CHAVE: Cidade de Macapá; Rio Amazonas; Planejamento Urbano. 

ABSTRACT: 
This article deals with the context of the wetlands in the city of Macapá (AP), and discusses the relation of importance 
of the Amazon River to the urban landscape that involves a hydrographic network between rivers, lakes and streams. 
The theoretical questions are discussed from urban planning with emphasis on the legal and illegal use of urban land, 
interpretations of the City Statute and the cultural aspects about the way of life in the Amazon, with reference to the 
river banks. The article was developed through research and scientific production at the Federal University of Amapá. 
The methodology used from the authors' participation in institutional events on the subject, analyzes of official 
municipal reports and documents, such as the Macapá Master Plan, the Land Use and Occupancy Law of the 
municipality of Macapá, and the State Government Report to wetlands. 
KEYWORDS:  City of Macapá; Amazon River; Urban Planning. 

RESUMEN: 
Este artículo se refiere al contexto de los humedales en la ciudad de Macapá (AP), y discute la relación de importancia 
del rio Amazonas al urbanismo que cubre la red de agua entre la orilla, el borde y los flujos. Las preguntas centrales se 
plantean desde un plan de planificación urbana con respecto a la legalidad y la ilegalidad del solo en la utilización de la 
urbanización urbana, las interpretaciones de la ciudad y los aspectos culturales de la forma de vida en el rio 
Amazonas, con referencia a los margens del río. El artículo fue desarrollado a través de la investigación y la producción 
científica en la Universidad Federal de Amapá. El uso de los métodos utilizados por los autores se presentan en los 
eventos institucionales del municipio, los informes oficiales y los documentos, tal como el Plan director, las leyes de 
propiedad y uso e ocupación del solo de la ciudad de Macapa y el Relatorio del Gobierno del estado de Amapá. 
PALABRAS-CLAVE: Ciudad de Macapá; El rio Amazonas; Planeamiento Urbano. 
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INTRODUÇÃO 

A Amazônia possui a maior rede hidrográfica do mundo, além de uma vasta quantidade de ecossistemas, 
incluindo as áreas úmidas. O Amapá, o estado mais preservado da Amazônia, tem 72% da sua cobertura 
vegetal preservada, sua capital Macapá, é a única da federação brasileira que é banhada pelo rio 
Amazonas, tendo na estrutura urbana um corpo hídrico (lagos, igarapés e áreas de ressacas) diretamente 
ligado a ele. Em decorrência do intenso fluxo migratório das últimas três décadas e da escassez de políticas 
públicas urbanas, este corpo hídrico, mesmo sendo legalmente protegido, vem sendo invadido e ocupado, 
acarretando em sérias consequências ambientais e urbanas. 

A discussão do uso legal e ilegal destes espaços, tanto na Amazônia, quanto em Macapá, vem sendo 
vinculada a uma perspectiva puramente de natureza cultural. Todavia, neste processo é evidente o 
descumprimento, por parte administrativa, da legislação ambiental e urbana. Atualmente, cerca de 20 mil 
famílias vivem em áreas úmidas em Macapá, correspondendo a aproximadamente 100 mil pessoas. Esta 
temática já vem sendo objeto de estudo nos últimos anos, seus diagnósticos evidenciam que estas invasões 
e suas resultantes afetam as bacias de acumulação de águas naturais, assim como o microclima da cidade, 
impedindo o cumprimento da função pelo qual tais áreas são destinadas. 

Este artigo tem como objetivo a análise do uso legal e ilegal especificamente das áreas de ressacas situadas 
na rede urbana de Macapá, visto que esta questão não engloba apenas fatores de natureza cultural ou 
técnica, pois representam um conflito entre a espacialidade da cidade e o modo de viver ribeirinho do 
homem amazonida. A importância desta discussão nos coloca diante da perspectiva do pensar a cidade de 
forma mais integral e integradora, em que a participação social se torna imprescindível.  

Metodologicamente, o artigo foi desenvolvido por meio de pesquisas e pela produção cientifica já existente 
na Universidade Federal do Amapá, além da análise de relatórios e documentos oficiais, como o Plano 
Diretor de Macapá, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Macapá, o Estatuto da Cidade e o 
Relatório para áreas úmidas na Amazônia. O suporte conceitual se dá através da discussão das ideias da 
paisagem do rio e do “Direito à Cidade”, de Henri Lefebvre. 

O artigo divide-se em seis tópicos: (1) Localização do objeto de estudo, (2) O contexto do rio, lagos e 
igarapés na cidade de Macapá, (3) As áreas úmidas na cultura da Amazônia, (4) Estatuto da Cidade em 
contexto amazônico (5) Planejamento urbano: o que é legal ou ilegal no solo urbano úmido?, (6) Análise do 
rio que comanda a vida na cidade de Macapá. 

LOCALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Este estudo foi realizado no município de Macapá, capital do estado federativo do Amapá (Brasil), 
localizado no sudeste do mesmo e disposto em frente ao arquipélago do Marajó, estado do Pará. Segundo 
a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Macapá tem 456 171 habitantes, 
constituindo 59,50% do estado, sendo a maior cidade, bem como, o principal centro econômico, cultural e 
político. 

A cidade de Macapá desde sua gênese tem uma forte relação com a sua rede hidrográfica, tendo as áreas 
úmidas ou áreas de ressacas como patrimônio natural e paisagístico. Entretanto, em decorrência do 
intenso fluxo migratório e da escassez de políticas públicas urbanas, tais áreas foram sendo invadidas e 
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ocupadas por pessoas de baixa e média renda, fruto do mal gerenciamento da estrutura social, econômica 
e urbana.  

A partir deste contexto, direcionou-se o presente estudo para análise do uso legal e ilegal das áreas de 
ressacas situadas na rede urbana de Macapá (Figura 1). Atualmente, milhares de pessoas vivem de forma 
precária nestes espaços e acabam por ocasionar sérias problemáticas de natureza social, econômica e 
ambiental. 

 
 

Figura 1: Localização das áreas de ressacas situadas na rede urbana de Macapá 
Fonte: WEISER e TOSTES, 2017 

Como pode ser evidenciado na figura 1, o ambiente urbano de Macapá é composto por uma grande 
quantidade de áreas úmidas (elementos em verde). Além disto, nota-se também, por meio dos variados 
conjuntos habitacionais (elementos em vermelho), o crescimento espraiado da cidade que também é 
resultante do crescimento populacional.   

O CONTEXTO DO RIO, LAGOS E IGARAPÉS NA CIDADE DE MACAPÁ 

O rio Amazonas exerce uma forte influência no imaginário das pessoas desde de sua descoberta, seja pela 
sua dimensão e/ou dinâmica, estabelecendo ao longo dos anos uma relação compacta com os núcleos 
urbanos locados ao longo de seu leito.  
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O rio das amazonas vence as margens do imaginário  

Ao imaginarmos o primeiro encontro de Vicente Pinzón, no Delta do Amazonas, com suas comunidades 
indígenas, espalhadas em pequenos aglomerados “casa” semiflutuantes, num rio tão grande e tão liberto, 
que parecia não ter margens, forçando o navegador denominá-lo “Mar Dulce”. A natureza não oferecia 
nada que pudesse ser levado, pois havia um que o rio já aceitara como sua parte mais estranha, mas 
adaptada – o homem. Talvez por não entender essa simbiose ele levou algumas dezenas de indígenas para 
de alguma forma transpor a margem mítica como símbolo exótico.   

Gondim (2007) afirma que “a Amazônia foi uma invenção”, pois a Amazônia não foi descoberta, esse termo 
só foi intitulado com a chegada dos portugueses. A relação do rio como senhor da vida fez evoluir uma 
continuada passagem da natureza para cultura que marca fortemente a relação do Amazonas, de Macapá e 
sua trigênica sociedade – uma eugenesia quase perfeita que gerou uma sociedade triétnica. Veríssimo 
(1970) relata que primitivo colono foi polígamo e numa sucessão centenária teve-se inicialmente o 
cruzamento com o índio, depois com o negro e diversos resultados desses cruzamento resultou a grande 
mistura, a que os autores denominam sociedade triétnica. Desses cruzamentos tem-se o curiboca (branco e 
índio, mameluco (curiboca e branco), o mulato (branco e preto) e o cafuzo (preto e índio).   

Ao longo deste artigo revelaremos que Macapá será construída por homens de três raças (índios, 
caucasianos e negros), mas amalgamados por um ente maior que uniu terra e água e edificou uma cidade 
do rio e da terra. Se Euclides da Cunha (2000) tivesse conhecido essa sociedade triétnica dominada pelos 
“caboclos ribeirinho do delta do Amazonas” tivesse já aferido sua mais curta e profunda razão sobre a 
região: viver é adaptar-se. Mesmo pendular na linha Equinocial há que se corrigir o tempo em sua assertiva 
sobre o Caboclo Amazônico: “A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade 
positiva, é esta, o homem, ali, é ainda um intruso impertinente” (CUNHA, 2000, p.).  

Antes de se adentrar mais no tema desse artigo há que se fazer uma justa homenagem a ciência, vivência e 
experiências ancestrais dos indígenas berço cultural de nossa gente e força física de edificações de nossas 
cidades e economias agroextrativistas.  

A contribuição indígeno-cabocla para ocupação e desenvolvimento da Amazônia foi, no 
entanto, considerável e sem ela a tarefa de descoberta e exploração teria sido em 
impossível. Submissos, subordinados, adaptados ou integrados, eles ensinaram aos novos 
e imigrantes os segredos do rio, da terra e da floresta. (BENCHIMOL, 2009. p. 26)  

A Fortaleza de São José celebra a relação de Macapá com o rio 

Camilo (2003) revela que alguns especialistas em História urbana observam que nem sempre as 
fortificações foram construídas em face de um perigo iminente, mas acabaram por se tornar elementos 
integrantes do processo de urbanização do Brasil, pois compunham o conjunto de formas arquitetônicas 
que transformaram a paisagem no período colonial. Inserida nesse contexto de urbanização estaria a 
Fortaleza de São José de Macapá, que foi erigida para assegurar o domínio luso no extremo norte da 
colônia e, também, prevenir o lugar de um ataque inesperado. 

Temos uma análise um pouco divergente sobre o exílio demográfico da cidade de Macapá, que de certa 
forma testemunha a falência dos propósitos pombalinos em fazer da fortaleza de São José de Macapá a 
semente fertilizadora de uma grande cidade às margens do rio Amazonas.   
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Figura 2: Ortofoto com destaque para a foz do Igarapé da Fortaleza e do Forte do Cumaú ou Santo Antônio 
Fonte: Imagens LASA, 1965 

A figura 2, de 1966, destaca o Forte do Cumaú, as margens do Amazonas, como ente exilado de ocupações 
circunscreventes, mas observando o rio próximo (Igarapé da Fortaleza) percebe-se uma ocupação lindeira 
comum, nas áreas de drenagens secundárias à Bacia do Amazonas mais seguras para edificações de 
moradias e outros serviços.  

Tostes (2014) destaca a Fortaleza de São José de Macapá como o elemento principal, talvez único, que 
demarca a paisagem de Macapá nesses 248 anos de criação. “Sem a Fortaleza não seria possível 
estabelecer um elo mais intenso entre o passado e o presente” (TOSTES, 2014, p.28). A criação do 
Território e Estado irão deslocar o comando político do Estado do Pará para a cidade de Macapá. Assim, de 
uma arquitetura e marcas urbanas palimpsestas, a cidade passa a “governar” sua própria relação cultura e 
urbana com o rio.  

No período do auge do ciclo da borracha, precisamente entre 1790, quando houve um censo da população 
de Macapá, a população registrada nesse censo foi da ordem de 2.532 habitantes. Fato destacável é que 
mesmo no período da extração da borracha, Macapá vive um apagão demográfico, quando houve um 
incremento de apenas 18 habitantes num período de 29 anos. De 1820 a 1940, ou seja, passados 120 anos, 
a população de Macapá somente chegou a um total de 10.601 habitantes e um crescimento anual de 67 
habitantes/ano. 

Rio Amazonas  

FORTE DO CUMAÚ 
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Figura 3: Cartografia elaborada sobre ortofotos, destacando os elementos paisagísticos culturais e de produção da cidade/rio 
Fonte: Imagens LASA, 1965 

7599



 

São destacáveis as transformações insculpidas na orla de Macapá quando ocorre a mudança da gestão 
política administrativa do Estado do Pará e passa-se a “sub autonomia” do Território e finalmente a 
autonomia política e federativa com a transformação do Território em Estado, inicialmente na formalidade 
da Constituição de 1988, e de fato com a posse do primeiro governador eleito e empossado em 01 de 
janeiro de 1991. 

AS ÁREAS ÚMIDAS NA CULTURA DA AMAZÔNIA 

A história das primeiras cidades amazônicas remonta seu surgimento como povoamentos, estabelecidos 
por estrangeiros que aportaram nas terras com o objetivo de explorarem riquezas existentes. Com o passar 
o tempo, tais povoamentos se consolidam e iniciam a ocupação urbana na região. Segundo Vicentini (2004) 
neste momento surge o urbano colonial amazônico que instala preceitos trazidos das metrópoles de além-
mar para a região. Vale salientar que anterior a essa “gênese da ocupação” já existiam exemplares 
habitacionais e povoamentos indígenas no local, remontando a formação de uma arquitetura primitiva 
anterior ao início das cidades. 

Neste contexto a figura das missões jesuítas também assume papel importante na consolidação das 
ocupações, constituindo uma das primeiras formas de planejamento na colônia. Deste modo, FRANÇA 
(apud VICENTINI, 2004) define: 

O modelo teórico da cidade indígena jesuítica, embora pressupondo, 
paradoxalmente, uma concepção urbana barroca, apresenta uma exequibilidade 
pragmática, face às circunstancias coloniais, constituindo na América Latina a única 
alternativa planeada e regular ao modelo de aglomerados nas “ordenanzas de población” 
(...). (VICENTINI, pg. 144, 2004) 

Tal constituição das cidades, entre os séculos XVI e XVII, reflete a marca do padrão de ocupação europeu 
cristão, que impõe seu domínio sobre o espaço e o modo de agir e pensar dos povos que aqui habitavam. 
Com o passar do tempo e o crescimento dessas cidades, ocorrem transformações no quadro sociopolítico 
institucional da Amazônia, inferindo na inserção de novas raças e culturas no convívio local, o que de 
acordo com TOSTES e TAVARES (2014) resulta em uma redefinição das formas de ocupação do território, 
surgindo novas cidades de colonização e novos projetos de infraestrutura, havendo maior expressão do 
urbanismo e da arquitetura.  Logo, se estabelece uma pluralidade de formas de construção das cidades 
amazônicas que vem a se intensificar, sobretudo, no fim do século XIX e durante o século XX. Uma das 
formas de ocupação são as palafitas sobre rios, lagos e igarapés.  

Oliveira Junior (2009, p.109) define que as casas ribeirinhas são divididas em dois tipos: as casas sobre 
palafitas e as casas flutuantes. Sobre a diferença entre estes tipos de habitação o autor explica: 

As casas sobre palafitas, ou palafíticas, são encontradas nas encostas dos rios ou 
também implantadas em áreas de terrenos altos ou falésias às margens dos rios. [...] As 
casas flutuantes, livres da relação com a terra, permitem uma grande flexibilidade do 
morador ribeirinho quanto ao local de implantação, de modo que sua casa tenha acesso a 
outras regiões ou mesmo adaptando-se à flutuação do nível da água nas épocas de cheia e 
vazante. 
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No estado do Amapá a característica da casa ribeirinha, em sua quase totalidade, é de casas sob palafitas. É 
uma realidade constante às margens do rio amazonas, como também nas chamadas áreas alagadas que 
permeiam o tecido urbano das cidades de Macapá e Santana, a exemplo da Vila do Elesbão. Inserida 
próximo ao Porto de Santana, é fruto do crescimento das atividades de trânsito de produtos primários, com 
ocupação intensificada a partir da década de 1940 com a criação do Território Federal do Amapá e a 
ampliação das atividades do Porto.  

As palafitas estão por todas as capitais da Amazônia são conhecidas mundialmente por suas características 
que para muitos representam um modo de vida. A região possui uma disponibilidade hídrica e uma grande 
quantidade de ecossistemas. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a rede hidrográfica da 
Amazônia é a maior do mundo no quesito de disponibilidade de água. Destaca-se dentro desta rede 
hidrográfica as áreas úmidas (AUs), que são ecossistemas de fundamental importância para o equilíbrio do 
meio ambiente.  

As áreas úmidas são bacias de acumulação de água diretamente ligadas ao regime de rios, mares e ao ciclo 
sazonal das chuvas, o que as caracteriza como ecossistemas complexos e distintos (OLIVEIRA, 2009). 
Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (INAU ou INCT), as AUs podem ser 
compostas por diversos ecossistemas como pântanos e charcos, mangues, turfas, lagos rasos, lagoas 
costeiras, várzeas, matas ciliares e as veredas do cerrado.  

Estas áreas exercem funções vitais como a providência de alimentação para uma grande variedade de 
espécies e comunidades humanas tanto rurais quanto urbanas, o estoque e a regularização do fluxos de 
água, o abrigo de uma grande biodiversidade, o sistema de drenagem natural e a regularização climática, 
pois atuam como grandes reservatórios de carbono. Sendo assim, o seu manejo sustentável e a sua 
proteção tem alta prioridade. 

Entretanto, com o processo de urbanização da Amazônia, acelerado nas últimas décadas pelas instalações 
de grandes empreendimentos, há uma ameaça sob estas áreas, dado que as políticas habitacionais não 
foram e não vêm sendo suficientes para atender o índice populacional existente (TOSTES, 2016). Mesmo 
com a criação dos planos diretores, exigidos pelo Estatuto da Cidade, estes não foram colocados em prática 
o que fez com que as cidades crescessem tendo as margens de rios, lagos, igarapés e áreas úmidas 
ocupadas gradativamente.  

A cidade de Macapá é um exemplo desta ocupação com forte pressão urbana. Desde sua gênese tem uma 
forte relação para com o rio Amazonas, pois sua configuração urbana iniciou-se as suas margens, motivada 
por uma política de fortificação das áreas fronteiriças, destacando-se a construção da Fortaleza de São José 
de Macapá. De acordo com o artigo Tostes (2016),  

[...] a ocupação as margens do rio deu-se como uma estratégia de defesa por possibilitar 
uma boa visibilidade da área de entorno e foi a partir da construção do Forte que a 
ocupação se expandiu para os eixos norte e sul da cidade no processo de crescimento 
urbano.  

Conforme o mesmo artigo, o primeiro governador do estado do Amapá, Janari Gentil Nunes, definiu o rio 
como um dos pontos cardeais para se traçar um paralelo com a cidade. A relação com o rio se fez ainda 
mais intensa quando o Trapiche Eliezer Levi era o ponto de atracação dos barcos vindos das ilhas das 

7601



 

redondezas e da capital do Pará, Belém (TOSTES, 2016). O rio Amazonas, além de ter influenciado a 
ocupação e a configuração urbana da cidade de Macapá, desempenhava um papel significativo nas relações 
comerciais. O que explica em parte o processo histórico da formação e ocupação das margens do rio e da 
rede hidrográfica que adentra o perímetro urbano. 

O processo de ocupação das áreas úmidas na cidade de Macapá teve início por volta da década de 1950. 
Entretanto, é a partir da segunda metade da década de 1980 que este processo se intensifica, fazendo com 
que os impactos ambientais, sociais e econômicos acontecessem de forma acelerada (PORTILHO, 2016). 
Desta forma, enfatiza-se os últimos 35 anos, de 1980 a 2015, no processo de análise histórica dado que, é 
neste período que há um crescente aumento do número de habitantes (217%) e as consequentes invasões 
das AUs, ou “áreas de ressacas”, expressão regional utilizada para designar estes espaços. 

A transformação do Território do Amapá para uma Unidade Federativa do Brasil, por meio da Constituição 
Federal de 1988, e a implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) pelo Decreto 
Federal n° 8.387 de 30/12/91, foram eventos significativos para o aumento populacional do estado e para a 
expansão da malha urbana de Macapá, pois a cidade passou a receber um considerável contingente de 
migrantes (PORTILHO, 2016). Na década de 1990, o Amapá foi o estado federativo brasileiro que 
apresentou o maior índice de crescimento relativo a população não natural, em torno de 108% em 2000.  

Na busca por maior infraestrutura, novas oportunidades e postos de trabalho, tanto nas esferas executiva, 
legislativa e judiciária, quanto no setor comercial, migraram para o Amapá, principalmente para a capital 
(Macapá), pessoas de diferentes unidades da federação, em maior número aquelas que deixaram o campo, 
bem como, indivíduos sem qualificação profissional, oriundos do Nordeste e principalmente, do estado do 
Pará e de outras regiões da Amazônia (PORTILHO, 2016).   

A partir deste aumento populacional, tem-se a desorganização urbana definida por constantes 
problemáticas, tais como o crescimento urbano desarticulado, a exclusão social e a ocupação clandestina 
em áreas inadequadas ou de preservação ambiental, no caso, as ressacas. Com isso, houve o agravamento 
dos problemas sociais e ambientais que são marcados por questões de exclusão social e segregação 
ambiental. 

Diversas moradias continuam sendo construídas nas áreas úmidas e a ocupação cresce de forma 
desordenada e sem o controle do processo de antropização. Isto se deve à falta de políticas públicas 
voltadas a realidade local e por serem espaços sem proteção efetiva, mesmo estes possuindo uma vasta 
legislação de proteção. Essa questão deve ser compreendida não apenas no seu caráter de estrutura física 
e sim no social, dado que é fruto da dinâmica urbana estabelecida pelas relações e oportunidades 
desiguais.  

De acordo com o IBGE (2014), atualmente vivem cerca de 20% da população em áreas de ressacas, o que 
vem desenvolvendo sérias questões de natureza social, econômica e ambiental. “É exatamente nas áreas 
úmidas que as condições de moradia são precárias, na maioria dos domicílios as instalações sanitárias são 
externas e demonstram o desconforto e insalubridade em que vivem os moradores” (TOSTES, 2016). Cerca 
de 70% dos domicílios têm seus dejetos humanos lançados diretamente na água, o que coloca em risco a 
saúde dos moradores, além de poluir o meio ambiente (IBGE, 2016).  
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Na tentativa de melhorar as condições de vida destes habitantes, o estado e o município têm promovido, 
por um lado, o abastecimento de água e a instalação da rede elétrica, legitimando a permanência destes, e, 
por outro lado, realocando as pessoas em outros lugares, por meio do Programa Federal Minha Casa Minha 
Vida. Destaca-se que a oferta de habitações formais através de programas oficiais não tem reduzido as 
ocupações em áreas úmidas. 

Outra característica deste processo de ocupação é o sistemático aterro, seja para a constituição de novos 
bairros, seja para a ampliação dos já existentes, este processo é realizado tanto pelo poder público, quanto 
pelos investimentos privados. Enfatiza-se também, a questão do lixo e resíduos sólidos evidentes nas áreas 
de ressacas.  

Todas estas ações têm suscitado diversos problemas, que vão desde a supressão da flora e fauna, 
alagamentos e enchentes, contaminação da água, doenças de veiculação hídrica, até mudanças climáticas 
do núcleo urbano, afetando diretamente aqueles que habitam as áreas úmidas e indiretamente o restante 
da população. Em simultâneo, os milhares de habitantes destes espaços, além das condições de 
insalubridade, têm de lidar com a informalidade, com a violência e insegurança, e com precária 
infraestrutura disponibilizada. Acresce a esta situação a baixa qualidade das moradias e as dificuldades na 
obtenção de renda, resultando em sérias debilidades socioeconômicas. 

A ocupação das áreas úmidas é um grave problema no contexto urbano, ambiental, social e econômico, 
necessitando de maior atenção por parte da administração pública que deve procurar atender as 
necessidades e aspirações presentes sem comprometer a possibilidade de atendê-las mais adiante. 

ESTATUTO DA CIDADE EM CONTEXTO AMAZÔNICO 

A política urbana é redefinida pela Constituição de 1988 passando a competência para os três níveis de 
governo: Federal, Estadual e Municipal. O principal executor dessa política é o município, visto que está 
diretamente ligado à população. Essa descentralização e democratização do poder de decisões de interesse 
do Estado e da sociedade foi de fundamental importância para o fortalecimento do direito à cidadania 
(TOSTES, 2014). Entretanto, em muitos casos, nem a União e nem o município sabem como lidar com os 
fenômenos urbanísticos, principalmente quando se trata do processo de expansão desordenada. 

A lei 10.257 de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, surgiu com a intenção de regulamentar o capítulo 
“Política Urbana” da Constituição Federal, detalhando e desenvolvendo os artigos 182 e 183 da mesma. 
Esta lei tem o objetivo de dar garantia ao direito à cidade como um dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, para que todos tenham acesso às oportunidades que a vida urbana oferece. Por meio de sua 
promulgação, vem sendo aplicado nos diversos municípios brasileiros ações e estratégias vinculadas ao 
planejamento e gestão urbana, dentre estas, a elaboração dos planos diretores participativos.  

O Estatuto da Cidade vem recebendo muitas críticas acerca do limite mínimo de habitantes (20 mil) para 
que as cidades devam ser de fato planejadas, este parâmetro desconsidera o perfil predominante das 
cidades brasileiras, o urbano-rural, deixando mais de um terço das cidades excluídas. No contexto 
amazônico, cerca de 73,41% das cidades não se encaixam neste parâmetro, ou seja, 4,8 milhões de pessoas 
são excluídas da oportunidade de ter um lugar com melhores condições de vida (TOSTES, 2014).  
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Os municípios da Amazônia, no geral, possuem uma grande extensão territorial onde há diferentes formas 
de aglomerações, tanto no meio urbano, quanto no rural. Tendo em vista esta característica, há 
necessidade de reconhecer e incorporar estas aglomerações no planejamento e gestão municipal por meio 
do plano diretor, com isso, evita-se os desmembramentos espaciais e políticos. Deve-se analisar também a 
condição dos diversos agentes que estão dispostos na organização do espaço municipal, pois 
desempenham um papel de suma importância no âmbito social. 

As divergências entre os poderes federal, estadual e municipal tem gerado sérias consequências para 
sociedade. De acordo com a Tostes (2014),  

[...] a falta de cumplicidade entre as esferas administrativas e de poder tem contribuído 
para a queda da qualidade de vida seja pela não oferta de serviços urbanos seja pela não 
melhoria dos indicadores dos serviços de transporte coletivo, água, esgoto, pavimentação, 
sistema de trânsito entre outros.  

A passividade do legislativo para com as questões urbanas e de planejamento somada a restrição das 
câmaras municipais na discussão de assuntos e projetos superficiais e a falta da participação social ainda 
mais esta situação caótica em que se encontram as cidades amazônicas. Acresce-se a este quadro o 
desconhecimento por parte dos gestores públicos municipais do que realmente representa o estatuto 
enquanto lei que direciona a perspectiva da política de desenvolvimento urbano. 

O Estatuto da Cidade não pode ser visto como um limitador para o desenvolvimento de políticas públicas 
coerentes e continuadas, sua aplicação é fundamental, independentemente se há ou não 20 mil habitantes 
em um determinado núcleo urbano. As políticas e projetos devem ser desenvolvidas conforme o mosaico 
da diversidade presente em cada cidade, envolvendo também características regionais, socioeconômicas, 
ambientais e, principalmente, culturais. Apesar de não contemplar boa parte da realidade amazônica, esta 
lei não deixa de ser uma ferramenta essencial para gestores municipais. 

PLANEJAMENTO URBANO: O QUE É LEGAL OU ILEGAL NO SOLO URBANO ÚMIDO? 

O planejamento urbano é um procedimento técnico e político que idealiza, cria e desenvolve soluções 
buscando o controle do uso da terra e a formação do desenho urbano de um determinado núcleo. Este 
processo tem como finalidade proporcionar maior qualidade de vida aos habitantes do mesmo, e sua 
ausência acabam por comprometer a harmonia do ambiente urbano.  

De acordo com Lefebvre (2001), o planejamento urbano deve levar em consideração o direito à cidade, 
tendo-o como um instrumento complementar na busca pela garantia de melhores condições de vida, assim 
como, na manutenção dos direitos humanos. Conforme a mesma, o direito à cidade pode ser 
compreendido como um mecanismo capaz de potencializar todas as riquezas que podem ser produzidas no 
espaço urbano em benefício da população, deste modo torna-se também uma ferramenta de proteção que 
assegura o desenvolvimento sustentável, com a conservação dos ambientes naturais e a preservação do 
patrimônio histórico e cultural dos habitantes.  

O processo de planejamento urbano sustentável necessita de contribuições metodológicas que promovam 
uma operacionalidade processual efetiva (TOSTES, 2016). Este trabalho deve proceder por meio da 
definição de objetivos, coleta e análise de informações dos componentes ambientais, econômicos e sociais, 
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para, posteriormente, determinar a capacidade de carga do meio e a elaboração de cenários que permitam 
identificar qual o caminho mais eficiente em termos globais e locais. 

Os princípios do desenvolvimento sustentável devem ser apoiados em um processo de integração holística 
de análise e ações, tendo como visão a integração do ambiente com base nos quatro aspectos: (1) Futuro: 
consequências a longo tempo para as gerações futuras; (2) Ambiente: totalidade dos custos ambientais; (3) 
Igualdade: distribuição das consequências das ações para presente e futuras gerações e; (4) Participação: 
máximo envolvimento da participação individual e dos diferentes interesses no processo de tomada de 
decisão e implementação (AMADO, 2005). 

Deste modo, o planejamento urbano sustentável deve proceder mediante a valorização dos aspectos 
temporais, ambientais e participativos. Deve-se buscar também a integração da paisagem urbana, visto que 
é o reflexo das relações entre o homem e o meio ambiente.  

Essa questão de sustentabilidade é um dos princípios do direito à cidade, estabelecido no Art. 225 da 
Constituição Federal de 1988. Outro princípio a ser destacado é o da função social da cidade e da 
propriedade urbana, também promulgada pela Constituição em seu Art. 182 da política de 
desenvolvimento urbano. O pleno desenvolvimento destes dois princípios depende da forma com que o 
município lida com suas atribuições e competências de planejamento e controle do uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano.  

O direito à cidade se assegura como um apelo, uma exigência, que por considerar sua natureza acaba 
tornando-se um pseudodireito, ou seja, é um direito que deve envolver de forma minuciosa as 
necessidades sociais, políticas e culturais existentes em um determinado ambiente construído (LEFEBVRE, 
2001). A garantia deste direito não é absolutamente concreta, pois o Estado não consegue fornecer tais 
garantias (planejamento, gestão e recursos para investimento de curto, médio e longo prazo).   

No contexto das cidades amazônicas, observa-se a inaplicabilidade deste direito, pois o processo de 
urbanização desordenado e acelerado a que foram submetidas gerou inúmeros impactos socioeconômicos, 
ambientais e estruturais, refletindo a insustentabilidade urbana.  

A grande maioria das cidades, assim como Macapá, em seu processo de expansão, recebeu um número de 
pessoas muito acima das taxas da capacidade de geração de empregos do setor econômico. Acresce-se a 
este quadro a falta de investimentos em infraestrutura e ofertas de serviços públicos, o que acaba por 
desenvolver um processo de exclusão social e consequentemente a exclusão territorial. De acordo com 
Girelli (2009), esta exclusão econômica força os grupos excluídos a invadirem áreas irregulares, que no 
geral, encontram-se perto dos centros urbanos, onde há proximidade dos locais de trabalho e dos 
equipamentos urbanos. 

Conforme a mesma, entre os problemas geradores da exclusão social e da segregação ambiental no 
ambiente urbano destacam-se a inadequação das moradias e o déficit habitacional. Neste contexto 
Lefebvre (2001), enfatiza que o elevado déficit habitacional e a inadequação das moradias não são 
problemas isolados, recentes e restritos apenas aos estados da federação brasileira. Ao contrário, são 
problemas mundiais e históricos que surgem com o processo de urbanização provocado pela Revolução 
Industrial e que desde lá vêm se agravando e se propagando. Entretanto, cabe aos dirigentes formular 
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estratégias que minimizem ao máximo estas problemáticas, uma vez que, na produção espacial há um 
complexo jogo de interesses que deve chegar a um equilíbrio. 

Os investimentos em habitações, realizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), não 
solucionaram está questão do déficit habitacional e a consequente ocupação das áreas irregulares. Mesmo 
com a construção de vários conjuntos habitacionais pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida, o 
crescimento do número de habitações informais em áreas de ressaca apenas aumentou, isto se deve a 
incompatibilidade destes conjuntos com a realidade local. 

Macapá é constituída na sua essência por rios, lagos e igarapés, tendo sua estrutura urbana cortada pelas 
áreas de ressacas. Estes espaços foram sendo ocupados gradativamente nas últimas três décadas devido a 
inadequada gestão do crescimento urbano que, dificultou a implementação de um desenvolvimento 
sustentável, condenando os moradores destes assentamentos a viverem sob a negligência e sem o mínimo 
necessário ao seu bem-estar, conforto e saúde (Figura 4). 

 

Figura 4: As ocupações das áreas de ressacas 
Fonte: TOSTES e DIAS, 2016 

É evidente que houve e há uma disputa por investimentos públicos na questão da produção de novas 
moradias, do acesso a moradia legal e da cidade com todos seus serviços e infraestrutura. Nesta disputa 

7606



 

nota-se também, o privilégio de determinados grupos sociais e a privatização da esfera pública, 
impulsionando ainda mais as ocupações ilegais.  

Milhares de pessoas vivem na ilegalidade em Macapá, pagando um alto preço por isso, pois morar de 
forma irregular faz com que estas pessoas sejam tratadas de uma forma excludente, com isso, seus direitos 
básicos são violados, gerando assim uma degradação da vida urbana e das condições da cidade. A falta de 
investimentos na Cidade Ilegal tem agravado os problemas de natureza social e ambiental, como a violência 
urbana, o aumento da criminalidade e a ineficiência do sistema de saneamento. 

Acresce a este quadro os conflitos existentes nestas áreas, englobando diferentes atores sociais: o Poder 
Público Municipal, o Ministério Público, o setor judiciário, as associações dos moradores, os órgãos 
institucionais e as organizações não governamentais (TOSTES, 2016). Estes agentes, muitas vezes invertem 
os papéis e disputam entre si, deixando de lado o interesse coletivo e constituindo um espaço sem uma 
organização participativa (Tabela 1). 

 

ATORES 
SOCIAIS 

 

 
PAPEL 

 
CONFLITOS 

 

CLASSES 
DE PODER 

 

 
 

Poder Público 
Municipal 

 

Promoção da justiça social de 
forma sustentável e 

ordenamento da ocupação do 
território, garantindo o acesso 

à habitação e serviços 
públicos 

 

 

Divergências de interesses no 
acesso à habitação formal. 

Áreas legalmente protegidas 
sendo ocupadas e a 

consequente ocorrência de 
impactos ambientais 

 

 
 

 
Poder Fragilizado 

 

 
Ministério 

Público 

 

Salvaguardar a ordem jurídica 
e fiscalizar o cumprimento da 

Constituição de 1988, 
defendendo aos interesses 

sociais individuais e coletivos 
 

 

 
Inversão de seu papel com a 

Prefeitura, uma vez que 
fornece garantias que 

competem a ela 
 

 

 
 

Poder Protagonista 

 
 
 

Judiciário 

 

Zelar pelo cumprimento dos 
princípios presentes na 

Constituição de 1988 e das 
demais leis complementares 

nos âmbitos: Federal, 
Estadual e Municipal 

 

 
Não vem garantindo o 

princípio da função social da 
cidade e da propriedade 

urbana, divergindo com o 
Poder Público Municipal e o 

Ministério Público 

 
 
 

Poder Interventor 

 

Associações dos 
moradores 

 
 

Participação popular de forma 
democrática, defendendo aos 

interesses coletivos 

 

Divergências com a 
Prefeitura, dado a ocupação 

das áreas irregulares pela 
comunidade e a sua relação 

com o uso e ocupação do solo 
 

 
 
 

Poder Local 
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Órgãos 
Institucionais 

 

Gerir as áreas de proteção 
ambiental em esfera estadual 
(Secretária Estadual do Meio 
Ambiente – SEMA) e federal 
(Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 
Biodiversidade – ICNBio) 

 

 

 
Sobreposições das áreas 

protegidas cabidas de forma 
individual e a crescente 
ocupação destas áreas 

seguidas dos conflitos sociais 

 
 

 
Poder Legalista 

 
 

ONGs 

 

Trabalhar apenas com 
determinados setores da 

sociedade 
 

 

Atuam como fiscalizadores 
das entidades públicas e 

privadas 

 
 

Poder Dividido 

 

 

Tabela 1: Os conflitos dos atores sociais na cidade de Macapá 

Fonte: TOSTES e DIAS, 2016. Adaptação TOSTES e WEISER, 2018 

A fragilidade em que se encontra a estrutura social mostra a desestruturação da cidade de Macapá. A 
maneira como ocorreu o processo de ocupação da cidade revela por que ela se encontra em situação de 
vulnerabilidade ambiental e social, sujeitando o espaço urbano e seus residentes. Esta atual configuração 
urbana com todos os seus conflitos e necessidades de reconfiguração do espaço revela a importância de se 
atender os princípios que fundamentam o direito à cidade. 

Um dos problemas do acesso à terra urbana é a dificuldade do processo de regularização fundiária e o 
consequente acesso a propriedade de lotes urbanos legalizados. O uso ilegal do solo e a ilegalidade são 
alternativas encontradas por pessoas que não encontram soluções no valorizado e excludente mercado 
imobiliário (TOSTES, 2012). Estas pessoas possuem a propriedade apenas no que se refere à edificação e 
não às terras que ocupam. 

A ilegalidade passou a ser um grave problema na política urbana, dado que as ocupações irregulares são as 
alternativas mais comuns de moradia de grande parte da população de baixa e média renda. Sendo assim, 
o processo de legalização assume um papel de destaque na justiça social, visto a necessidade da construção 
de uma nova ordem urbanística redistributiva e includente. Pois este processo, deve atender aos interesses 
de todos os segmentos da sociedade, possibilitando o acesso à terra e a propriedade do imóvel. 

A reforma urbana deve andar de mãos dadas com a reforma jurídica e pública dentro do quadro referencial 
de uma agenda progressista de governança urbana (GIRELLI, 2016). A noção constitucional da função social 
da propriedade precisa ser materializada mediante políticas urbanas e ambientais que combatam a 
especulação imobiliária, e que promovam também o acesso a infraestrutura, a democratização do acesso à 
terra e a habitação e a regularização dos assentamentos informais.  

Esta estratégia de planejamento e ação deve ser bem explicita na legislação urbanística e ambiental do 
município, pois, de acordo com o Estatuto da Cidade, o município é o principal executor da política de 
desenvolvimento urbano. Conforme esta lei, para que haja a superação desta ordem urbanística excludente 
o município deve elaborar seu plano diretor, vinculando o direito de propriedade a sua função social, tendo 
em seu texto instrumentos que viabilizem a norma pública e o interesse social, aplicando às penalidades a 
terra urbana ociosa e fazendo o combate à especulação urbana.      
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O Plano Diretor se apresenta como uma ferramenta determinante no processo de planejamento, dado que 
busca garantir condições dignas e de segurança jurídica da propriedade imobiliária, assegurando o direito 
constitucional de moradia e garantindo, desta forma, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade. 

Em janeiro de 2004, o município de Macapá elaborou o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental, assim como, suas leis complementares, estabelecendo diretrizes e regras gerais para o 
ordenamento territorial e para que a propriedade urbana cumpra sua função social. Esta legislação 
determina a implementação de sistemas de regularização fundiária e imobiliária e políticas habitacionais. 

Todavia, tais princípios se conflitam com o processo vigente, o que obriga os poderes constituídos a 
tomarem outras medidas, mesmo contrariando os instrumentos legais (TOSTES, 2016). Esse 
descumprimento da legislação para tratar de forma imediata uma problemática complexa simplesmente 
com ações isoladas, pontuais e descontinuas, evidencia o despreparo por parte das instituições públicas.   

A questão das ocupações das áreas de ressacas precisa ser debatida sob o enfoque da não aplicabilidade da 
legislação. Essa discussão deve abranger o direito à cidade e a gestão urbana, dois fatores que não podem 
ser dissociados. Além disto, ela deve ser discutida amplamente entre os gestores, pois é necessário 
começar a planejar conforme manda a normalização legal. 

A revisão do plano diretor, que já está em vigência a 12 anos, se faz necessária. Alterações, como na Planta 
de Valores do Município, visando a elevação dos índices de regularização de imóveis da cidade, para obter 
maiores recursos nos investimentos do setor imobiliário, podem contribuir nesta questão de ilegalidade. 
Mudanças como esta podem fazer grande diferença no contexto atual, pois assim, todos saem ganhando, a 
prefeitura passará a arrecadar mais impostos, o setor construtivo estará mais ativo e a sociedade terá 
maiores benefícios com a geração de emprego e renda.   

A ocupação das áreas úmidas é um grave problema para a gestão urbana, sendo assim, o Poder Público 
Municipal necessita melhor articular para conseguir investimentos junto ao governo Federal e Estadual e 
passar a investir em projetos que utilizem metodologias participativas, tanto no desenvolvimento, quanto 
na execução. Deve-se também categorizar o processo de planejamento, estabelecendo metas de curto, 
médio e longo prazo, conforme o nível de complexidade de cada projeto. Promover ações que sensibilizem 
a sociedade quanto a importância destas áreas na configuração urbana, ambiental e social também é 
fundamental. O cuidado de hoje com as áreas de ressacas, garantirá que as presentes e futuras gerações 
usufruirão destes espaços tão importantes aos meios ambiente e urbano.   

ANÁLISE DO RIO QUE COMANDA A VIDA NA CIDADE DE MACAPÁ  

Tostes (2014) destaca que a compreensão histórica da evolução da cidade de Macapá é primordial se 
proceder à intervenção arquitetônica nessa relação histórica e cultural entre a cidade e o rio que se marca 
por uma energia forte e permanente do Amazonas sobre uma arquitetura urbana com materiais de “muito 
baixa qualidade. Tipologias que, na primeira metade do século XX, já não existiam” (TOSTES, 2014.p.28). 

Com a criação do Território Federal do Amapá, em 1943, e a consequente transferência da capital do novo 
ente federativo para Macapá, começa uma ordem de colonização entre Macapá e o rio, dessa vez do 
sentido inverso: da terra para o rio. A primeira edificação, depois da Fortaleza de São José de Macapá, que 
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irá marcar uma relação de empoderamento cultural, social e econômico foi é marcado pelo Trapiche Eliezer 
Levy (Ver figura 4).  

O trapiche permitia uma relação de “controle” das pessoas sobre a indomalidade do grande Amazonas, 
pois permitia um passeio com a família, receber um visitante ou permitir um momento de coexistência 
entre a terra, o rio e as noites equinociais. Esse condomínio foi ampliado com a construção do complexo 
turístico da fortaleza de São José de Macapá que é denominada pelos Macapaenses de “Lugar Bonito”. 

A figura 4 revela a nova dimensão das relações urbanística, cultural e econômica, apropriação essa que 
busca ampliar, de forma mais harmoniosa, as relações entre a terra (Macapá) e o água (rio Amazonas) 
revelando um empoderamento da sociedade nas múltiplas relações com o rio tanto nos serviços logísticos, 
práticas esportivas e principalmente o laser diário exercido nessa nova plataforma cultural e paisagística 
rio-cidade, uma conquista da sociedade. 

 

Figura 4: Foto aérea do Complexo Turístico do Parque da Fortaleza de São José de Macapá 
Fonte: FEIJÃO, 2013 

Como novo grande evento nessa dimensão econômica colhida da modernidade e desenvolvimento do 
agronegócio o rio eleva a cidade de Macapá a condição de uma Meca de serviços logísticos produzindo 
novas relações econômicas, culturais e urbanísticas. A estratigrafia simplifica dos  transformadores das 
relações rio-cidade, evoluíram de um contexto local geopolítico  desde a construção da Fortaleza de São 
José de Macapá, passando pela criação do Território Federal do Amapá (TFA), em 1943, transformação 
constitucional do TFA em Estado, em 1988, simultaneamente a implantação do novo Estado e instalação da 
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), em 1992  e, até o final de 2016, estamos assistindo 
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ao início de  novo Ciclo de Desenvolvimento do Amapá que combina a Implantação da Zona Franca Verde 
de Macapá e Santana (ZFVMS) ao Complexo Logístico Multimodal do Porto de Santana pela Hidrovia 
Tapajós-Amazonas-Atlântico e chegada da força de agricultura de escala e do agronegócio derivado dos 
serviços logísticos.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de Macapá de sua fundação em 1758 a criação do Território Federal do Amapá, vive um apagão 

demográfico e urbanístico, que a partir de 1943 será transformada numa polo regional de atração 

imigratório local e regional, que se fortalecerá ainda mais com a implantação da mineração de manganês 

na década de 1950 e instalação do Estado. De uma esfinge militar e geopolítica que se fez na “Era 

Pombalina” a Fortaleza de São José de Macapá transforma-se numa singularidade perceptiva em níveis 

multiescalares econômicos e novas modelagens paisagísticas vinculadoras da vida e cultura da cidade com 

o rio Amazonas. Há uma inversão de vetor entre rio e cidade. A fortaleza marca a descoberta do lugar e o 

Trapiche Eliezer Levy registra a descoberta pela sociedade triétnica do lugar para o rio. 

Todas essas modelagens tricentenárias recolhem um grande concentrado perceptivo nas relações sociais, 

econômicas e culturais entre rio, sociedade e paisagens urbanas. Parece-nos, que no Delta Amazônico, a 

sociedade triétnica, as hidrocidades e o rio não definiram vencedores, mas construíram uma relação 

permanente e harmoniosa capaz de resumir que aqui a natureza, o rio e o homem não são seres distintos 

mas um só elemento – a vida. Ainda assim não se pode olvidar nos tempos atuais o que já foi notabilizada e 

uma verdade inconteste que, na Amazônia, em pleno século XXI, a frase de Leandro Tocantins ainda reina, 

pois o “Rio Comanda a Vida”.  

Diante desse contexto histórico e social ss áreas úmidas desempenham um papel de suma importância 
para no âmbito urbano. Mesmo sendo legalmente protegidas, o que, em condições normais, inibiria a 
construção de qualquer tipo de habitação, elas vêm sendo invadidas e ocupadas, constituindo um grave 
problema para a gestão urbana. Há uma grande pressão sob o poder público para dotar as áreas de 
ressacas com infraestruturas, serviços e equipamentos urbanos, o que, acabaria por legitimar a 
permanência destes habitantes. O estado por meio de programas federais, financiados pela União, tem 
procurado contornar este problema, mas não tem sido eficiente na sua ação devido a incompatibilidade 
destes investimentos com a realidade local. 

O planejamento previsto para as áreas de ressacas não vem sendo cumprido, evidenciando o despreparo 
por parte das instituições públicas, que buscam solucionar esta questão com ações isoladas, pontuais e 
descontinuas. O uso legal e ilegal das áreas úmidas abrange também uma complexidade cultural do homem 
ribeirinho, acostumado com a convivência da proximidade de rios, lagos, igarapés e áreas de ressacas, se 
acresce a este fato o desconhecimento de boa parte da população sobre a importância destas áreas para a 
cidade. O quadro em que se encontra a cidade de Macapá é desfavorável no ponto de vista do acesso ao 
direito à cidade, demandando novas atuações que integrem a sociedade civil organizada para a elaboração 
de projetos que proporcionem a preservação e organização do processo de ocupação em áreas úmidas, 
bem como a construção de uma metodologia de reeducação ambiental para o lugar.  
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O USO DAS GEOTECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DIDÁTICAS NA 

PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS URBANOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ 

THE USE OF GEOTHECNOLOGIES AS DIDATIC TOOLS IN THE PERCEPTION OF URBAN PROBLEMS IN 

NITERÓI/RJ CITY 

EL USO DE LAS GEOTECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LA PERCEPCIÓN DE 

PROBLEMAS URBANOS EN LA CIUDAD DE NITERÓI/RJ  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O presente trabalho busca a compreensão do uso dos modelos de ensino eletrônicos no suporte à disciplina de 
geografia, objetivando a percepção do espaço urbano pelos alunos da rede estadual de ensino do município de Niterói, 
no Rio de janeiro. As contradições da e na paisagem contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, questionadas 
pelos educandos como condições que não concordavam com os índices de qualidade de vida da cidade, em âmbito 
estadual e nacional, apresentados pelo professor em sala de aula. O uso de materiais e métodos cartográficos, de fácil 
acesso, foram estimulados para que pudessem se inserir como investigadores do processo, manuseando mapas digitais, 
tomando coordenadas por aplicativos com GPS e fotografias a partir de seus aparelhos pessoais de celular. 
PALAVRAS-CHAVE: geografia; urbano; ensino; paisagem; cartografia.  

ABSTRACT: 
The present work seeks to understand the use of electronic teaching models in the support to the geography, aiming at 
the perception of the urban space by the students of the public education network of the city of Niterói, Rio de Janeiro. 
The contradictions of and in the landscape contributed to the development of the research, questioned by the students 
as conditions that did not agree with the indices of quality of life of the city, at state and national level, presented by the 
teacher in the classroom. The use of easily accessible mapping materials and methods was encouraged so that they 
could become process investigators, handling digital maps, taking coordinates of GPS applications and photographs 
from their personal cellular devices. 
KEYWORDS: geography; urban; teaching; landscape; cartography.   

RESUMEN: 
El presente trabajo busca la comprensión del uso de los modelos de enseñanza electrónica en el soporte a la disciplina 
de geografía, objetivando la percepción del espacio urbano por los alumnos de la red estadual de enseñanza del 
municipio de Niterói, en Río de Janeiro. Las contradicciones de la y en el paisaje contribuyeron al desarrollo de la 
investigación, cuestionadas por los educandos como condiciones que no concordaban con los índices de calidad de vida 
de la ciudad, a nivel estadual y nacional, presentados por el profesor en el aula. El uso de materiales y métodos 
cartográficos, de fácil acceso, fueron estimulados para que pudieran insertarse como investigadores del proceso, 
manipulando mapas digitales, tomando coordenadas por aplicaciones con GPS y fotografías a partir de sus aparatos 
personales de celular. 
PALABRAS-CLAVE:geografia, urbano, ensino, paisage, cartografía. 
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INTRODUÇÃO 

Niterói é uma cidade localizada na porção leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (imagem 1), 
separada do município do Rio pela Baía de Guanabara. Considerada de porte médio, possui 
aproximadamente, 500 mil habitantes (IBGE, estimativa de 2017). Foi capital do estado em dois períodos: 
entre 1834 a 1893 e de 1903 a 1975 (WEHRS, 1984, pp. 67, 89), o que lhe conferiu uma relativa qualidade de 
infraestrutura urbana frente a outros municípios da região e toma vantagem dessa herança política, visto 
nos diversos projetos de planejamento urbano na cidade entre os séculos XIX e XX. Entendido assim pelo 
historiador Carlos Whers, ao abordar uma intervenção no último século: 

Para facilitar o tráfego urbano o governo resolveu dar continuidade ao Projeto Praia 
Grande, há muito interrompido, e continuado então pela Companhia de Desenvolvimento 
e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro – DESURJ – que, entre muitas outras modificações 
(já citadas), previa o alargamento do litoral niteroiense, desde a Armação até a Ponta do 
Gragoatá. (WEHRS, 1984, p. 117).   

 
Imagem 1: Localização do município de Niterói na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Fonte: Google Maps, 2017 

 
Com a transferência da capital para o município do Rio de Janeiro em 1975, a cidade perde importância 
política. Um ano antes, é terminada a construção da ponte Costa e Silva (Rio-Niterói), atraindo um grande 
número de moradores, vindos da nova capital do estado – Rio de Janeiro, em busca de terrenos de valores 
mais baixos, o que leva seus índices demográficos a crescerem significativamente, mas sem o devido 
acompanhamento de investimentos em infraestrutura e serviços. O empobrecimento da população com a 
crise econômica que se abate sobre o conjunto de esferas do poder e a inexpressiva existência de grandes 
projetos urbanos de inclusão social sobre o espaço da cidade - à exceção do Programa Vida Nova no Morro 
(DE OLIVEIRA & MIZUBUTI, 2009) no final dos anos de 1980 -, levam ao aumento das autoconstruções em 
ambientes insalubres ou com riscos à vida humana, como em muitos morros na cidade, desprezados pelo 
capital imobiliário. 
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Hoje se configura como uma cidade dormitório, onde grande parte de sua população depende, 
cotidianamente, do município do Rio para ter acesso a uma boa oferta de serviços urbanos. Apesar da perda 
relativa de importância econômica das décadas anteriores, seus índices sociais se mostram positivos frente 
a diferentes escalas territoriais. Segundo dados apresentados pelo PNUD em 2010, a cidade é a sétima em 
qualidade de vida no país e a primeira no estado, como aqueles relativos a saneamento básico, renda média 
e escolaridade, a colocando entre as melhores posições no âmbito nacional.  

 

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

Área 

136,37 km² 

IDHM 2010 

0,837 

Faixa do IDHM 

Muito Alto (IDHM entre 

0,800 e 1) 

População (Censo 2010) 

487.562 hab. 

Densidade demográfica 

3573,56 hab/km² 

Ano de instalação 

1818 

Microrregião 

Rio de Janeiro 

Mesorregião 

Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

Gráfico 1: Dados territoriais sobre o município de Niterói. 
Fonte: PNUD, 2010 

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DA CIDADE DE NITERÓI 

Faz-se necessário destacar os aspectos históricos da economia niteroiense junto à do Estado do Rio de Janeiro 
entre os séculos XIX e XX. Grande parte da produção agrícola regional era escoada pelo seu porto, 
principalmente a cafeeira do Norte Fluminense. A cidade possuía uma série de fábricas, com destaque para 
a indústria de bens de consumo não duráveis (têxtil, alimentícia) e a indústria naval. Com a crise econômica 
que se abate sobre os setores primário e secundário no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1960 e 1970, 
ocorrerá um prejuízo ao equilíbrio fiscal do município e uma consequente crise dos setores públicos, do 
emprego, aumento dos índices de violência, do desabastecimento até a década seguinte. 

A recuperação de Niterói começa na década de 1990 com a mudança na perspectiva econômica, que passa 
a mirar o setor de serviços, apoiada na antiga estrutura privilegiada de “ex-capital”. Assim, crescerão os 
setores imobiliário, de turismo, saúde, educação, sendo ofertados para pessoas além do alcance da cidade, 
abrangendo moradores da metrópole e até mesmo de outros estados (CEPERJ, 2009). E a proximidade às 
áreas produtoras de petróleo no Estado do Rio lhe beneficiará com a geração de receitas pela concentração 
de empresas offshore e centros de desenvolvimento e pesquisa, como a revitalização da indústria naval, de 
apoio ao setor nas últimas duas décadas. A cidade é, ainda, referência no setor pesqueiro, possuindo o maior 
mercado de pescado do Estado do Rio. Segundo dados do IBGE (2018), Niterói é a cidade brasileira com a 
maior renda média mensal, contando com R$ 51.779,62 para o ano de 2015, entre 5.570 municípios no país. 

7617



 

100% do território do município são caracterizados como área urbana. A receita com IPTU contribui com uma 
significativa parte de sua arrecadação, principalmente nas últimas décadas, em função do sistema de 
atualização cadastral mantido pela sua prefeitura, com a grande cobertura de ortofotos e registro de grande 
número de imóveis no município, em situação regular, facilitando o controle sobre a conformação do espaço 
urbano. 

ASPECTOS AMBIENTAIS DE NITERÓI 

Niterói se encontra sobre uma área de maciço, conhecida como Maciço da Serra Grande, cobrindo seu 
interior, chegando à divisa com os municípios de São Gonçalo e Maricá. Essa área colinosa tem altitudes que 
atingem até 380m (mapa 1), apresentando, em alguns trechos, elevada declividade. Em seu entorno, se 
encontra uma baixada litorânea, entremeada por seus morros residuais e a Baía de Guanabara e as lagoas 
de Piratininga e Itaipu e o Oceano Atlântico. Seu clima, pela classificação de Köppen, é o AW, contendo verões 
quentes e chuvosos e invernos amenos, de reduzida pluviosidade e onde a temperatura média do mês mais 
frio encontra-se superior a 18°C. Segundo dados do CPRM para climas (CPRM, 2018), entre os anos de 1977 
a 2006, Niterói possuía uma precipitação média anual que variava entre 1.156mm a 1.218mm. E suas 
vegetações dominantes são as de mata atlântica ombrófila densa nas altitudes mais elevadas e a litorânea e 
de restinga nas baixadas. O município possui um grande índice de desmatamento em função do seu longo 
período de exploração econômica pela agricultura e pelas atividades industriais e de serviços, entre os 
séculos XIX e XXI, restando poucas áreas verdes remanescentes em seu perímetro. 

  

                         Mapa 1: Hipsometria do município de Niterói                                   Mapa 2: Unidades Geomorfológicas do município de Niterói 
                                      Fonte: Adaptado CPRM, 2011                                                                              Fonte: Adaptado CPRM, 2001 

As condições da geomorfologia, clima e vegetação, aliadas aos processos de uso e ocupação desordenada do 
solo da cidade nas últimas cinco décadas, vem provocando uma série de problemas ambientais, como os 
deslocamentos de massa em áreas antropizadas das encostas dos morros, alagamentos nas áreas de bacias 
dos rios, canalizados nos projetos de urbanização sem o devido planejamento, acúmulo de lixo em vias 
públicas pelo precário serviço de coleta. 
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JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho versa acerca das contradições entre os números apresentados por modelos 
quantitativos de pesquisa em qualidade de vida, em especial o IDH-M/PNUD, que classifica a cidade como de 
muito alto IDH (0,837 pontos em uma escala de 0 a 1 – dados do PNUD, 2010) e as percepções da paisagem 
por parte dos alunos com idades entre 16 e 17 anos de idade, do segundo ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Aurelino Leal, localizado no município de Niterói/RJ, em 2017.  E foi a partir desse conflito 
informacional que se despertou um olhar e um estudo empírico sobre o objeto, não necessariamente como 
um apurar científico, acadêmico, mas como uma proposta de investigação escolar, um instrumento no 
processo de ensino e aprendizagem (MATTOS, 2014). 

 
Gráfico 2: Evolução da qualidade de vida em Niterói entre 1991 e 2010 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, 2010 

Os estudantes questionaram os valores que graduavam positivamente a cidade, como a metodologia usada 
e a funcionalidade dos cálculos no que dizia respeito à geração da renda, educação e saneamento básico, 
principalmente. E se colocando na condição de, não somente observadores, mas como consumidores desse 
espaço. Alegaram que os impactos ambientais que a cidade sofre também não lhe permitiriam configurar 
entre aqueles com melhores qualidades de vida. 

Muitos alunos, mesmo morando em lugares distantes entre si e a escola (mapa 3), por até mais de quinze 
quilômetros, traziam observações próximas sobre a paisagem por se conectarem por vias concêntricas, que 
representavam seus pontos de interseção urbana, o que demonstra o grande tamanho da metrópole e sua 
rede de fluxos, mas, percebendo a ocorrência de problemas socioambientais. 
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Mapa 3: Localidades de moradia dos alunos, por município 

Fonte: Laiana Nascimento, bolsista Capes/UFF, 2017 
 

A compreensão dos dados quantitativos nos estudos da Geografia, como totalidade do saber científico foi 
por, ao menos dois decênios, o norte dessa disciplina na segunda metade do século XX, não revelando o 
caráter historicista, acumulativo e visivelmente contraditório, presentes na paisagem. E nas quatro últimas 
décadas, foram percebidos que tais métodos não respondiam a muitas questões significantes das relações 
socioespaciais, como visto em Explanation in Geography (HARVEY, 1969), onde o autor vive a dualidade do 
trabalho de pesquisa e paradigmático teorético com as novas perspectivas de análise na ciência geográfica, 
cada vez mais crítica ao sistema capitalista (ABREU, 2002). 
 
Os objetivos desse trabalho foram o de despertar nos alunos o senso crítico quanto às relações socioespaciais 
estabelecidas, quanto a compreensão das relações homem & natureza.  A importância da observação da 
paisagem no estudo da geografia e a de uma investigação de caráter historicista para um melhor 
entendimento das atuais configurações estruturais do espaço urbano. Bem como, o de estimular o uso de 
ferramentas cartográficas, de fácil acesso no cotidiano particular, através de aparelhos de celular e 
computadores, produzir mapas temáticos para análises geográficas e promover a categorizações de impactos 
ambientais. 
 

METODOLOGIA 

Este trabalho tem como método uma ação empirista, onde o pesquisador/aluno se apropria das 
informações tomadas em campo, formalizando um “pré-conhecimento” de um fenômeno, reconhecido 
simplesmente pelo olhar, pela observação e por informações em referências bibliográficas, pela prática de 
uma execução de tarefas no espaço urbano vivido, principalmente aquele executado do caminho de casa à 
escola, compreendendo não somente moradores de Niterói, mas de suas cidades periféricas, como São 
Gonçalo, Maricá e Itaboraí. 

E como forma de verificação em campo dessas informações, foram determinadas algumas 
estratégias. Assim, tomaram-se classificações para aquilo que mais os incomodava no espaço da cidade: os 
impactos ambientais. Desta forma, têm-se os principais, elencados por eles e usados como categorias neste 
trabalho: 

7620



 

- DESMATAMENTO; ENCHENTE; DESLIZAMENTO DE TERRA; LIXO EXPOSTO; ESGOTO A CÉU ABERTO;  
POLUIÇÃO LAGUNAR 

A ferramenta para o registro dessas informações foram os aparelhos de celular individuais, onde 
poderiam fazer registros fotográficos e coletar dados por GPS, a partir de um programa de fácil acesso, o 
Google Maps. Para tal, foram retrabalhados alguns tópicos de Cartografia, não presentes nos conteúdos 
desta etapa de ensino (RIO DE JANEIRO, 2012), como o estudo de coordenadas geográficas e suas diferentes 
representações: graus decimais e coordenadas geográficas, orientação, projeções cartográficas e escala 
geográfica e mesmo o funcionamento destes mecanismos no aplicativo. 

Com os referidos dados dos pontos de coleta em seus aparelhos de celular, estes eram inseridos em 
um banco de dados virtual no programa Google Earth e a partir daí, eram diferenciados por símbolos em 
cores diferentes e anexados a eles, suas respectivas fotografias e breves caracterizações textuais, de acesso 
coletivo. 
 

RESULTADOS 

Ao final desse processo de coleta de dados, essas informações foram transferidas ao programa Arcgis (ESRI), 
onde se tomou uma base cartográfica regional da cidade (Região Norte, Praias da Baía, Região de Pendotiba, 
Região Leste e Região Oceânica) para se reproduzir um mapa onde pudessem promover análises e 
correlações de seus objetos de estudo e contextualizar, territorialmente, os tipos de impactos relacionados 
(mapa 4).  

Os alunos perceberam a grande concentração desses eventos ao longo de bairros periféricos ao centro 
histórico da cidade, da região do maciço da Serra Grande que recobre seu interior, menos assistidos por 
ações do poder público, como asfaltamento, contenção de encostas, sistema eficiente da rede de água e 
esgoto e coleta regular de lixo. 

 
Imagem 2, Foto 1: Esgoto a céu aberto na Praia de Icaraí, Niterói (bairro de mais alto IDH da cidade) 

Fonte: Google Earth, dos autores, 2017 
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Imagem 3, Foto 2: Deslizamento de terra no Morro do Palácio, em Niterói, RJ 
Fonte: Google Earth, dos autores, 2017 

 
 

Mapa 4: Localidades georreferenciadas dos impactos ambientais registrados no município de Niterói, RJ 
Fonte: dos autores, 2017 
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Como desdobramento dos objetivos propostos, os estudantes se apropriaram de ferramentas e instrumentos 
de análise espacial, como o mapa e a cartografia digitais, da compreensão da morfologia da cidade, sua 
configuração territorial, urbana e física (clima, relevo e vegetação). 

CONCLUSÃO 

As leituras que se têm dos territórios estabelecidos, mediante as suas multiexperiências, são na maioria das 
vezes de um território dialético, determinado espacialmente por uma divisão da cidade em classes sociais, 
onde observaram os espaços eleitos por uma elite e aqueles desprezados, ocupados no processo de 
crescimento dos morros e da periferia urbana, representados por atores hegemônicos e hegemonizados 
(SANTOS, 1996) nas relações de poder na cidade capitalista do mundo periférico. Outra análise sobre o 
território, essa, pós-moderna, de múltiplas redes e símbolos (BONNEMAISON e CAMBRÈZY, 1996), que é 
caracterizada por relações culturais, com diferentes componentes que se estabelecem nas mais diversas 
dinâmicas sociais e culturais, tecendo redes que se sobrepõem, como aquelas de grupos religiosos, 
ideológicos, de preferências musicais, facções criminosas e outros grupos urbanos identitários, verificados 
nesta pesquisa. 

As relações sociais que perceberam foram àquelas construídas no espaço que se fundamentam pela 
perspectiva simbólico/subjetiva (HAESBAERT, 1995 E 1997), condicionadas ao vivido, ao cotidiano. Espaços 
subjugados em outras circunstâncias, como o trabalho, cursos profissionalizantes e a rede comercial e de 
serviços, que se ligam por condicionantes econômicos, determinados pela centralidade da localização da 
escola na cidade, trazendo os alunos da periferia metropolitana ao seu centro (ABREU, 1988). 

A confiabilidade em apenas um método de pesquisa ou as intenções prévias com os seus resultados podem 
se mostrar como algo tendencioso ou ineficaz por generalizar várias de várias particularidades somadas no 
espaço construído. Reconhecem-se que os números apresentados pelos dados estatísticos da cidade de 
Niterói não representam, de fato, aquilo que é percebido em seu dia a dia, nas aparências da paisagem, do 
espaço vivido, da cidade, da metrópole, uma vez que os números negativos se mesclam com os positivos, 
mascarando a realidade social. 
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OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO ESPAÇO URBANO: O CASO DAS 
RESSACAS EM MACAPÁ/AP 

OCCUPATION OF PROTECTED AREAS IN THE URBAN SPACE: THE CASE OF THE “RESSACAS” IN 
MACAPÁ/AP 

LA OCUPACIÓN DE AREAS PROTEGIDAS EM EL ESPACIO URBANO: EL CASO DE LAS “RESSACAS” EM 
MACAPÁ/AP 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A ocupação de áreas protegidas é um fenômeno social constante no contexto urbano, uma vez que, configurado o 
modelo capitalista de produção, a sociedade torna-se suscetível a diversos problemas socioespaciais decorrentes do 
processo de segregação. Diante disso, essas áreas, por vezes possuindo localização estratégica ao centro da cidade, 
passam a ser ocupadas por classes menos favorecidas de forma crescente. Muitos desses espaços, porém, não se 
configuram como adequados para a habitação, por possuírem características ecológicas e ambientais frágeis e 
dificultarem a instalação e operação dos serviços sociais básicos, como o saneamento básico e coleta de lixo. As áreas 
alagadas, conhecidas como ressacas, ecossistemas presentes na região urbana e periurbana de Macapá, exemplificam 
essa problemática, uma vez que, mesmo protegidas no âmbito da lei, passam por um processo de degradação 
decorrente, em grande parte, da instalação de contingentes populacionais de maneira espontânea. Destaca-se que a 
problemática não é apenas ambiental, uma vez que está ligada à cidade e sua produção social e interfere na qualidade 
de vida daqueles que nela habitam. 
PALAVRAS-CHAVE: áreas protegidas; urbano; capitalista; segregação; ressacas.  

ABSTRACT: 
The occupation of protected areas is constant in the urban context, since, configured the capitalist mode of production, 
the society becomes susceptible to many sociospatial issues due to the segregationist process. In view of this, those 
areas, perhaps positioned in a strategic position from city’s downtown, increasingly begin to be occupied by less favored 
classes. Many of these spaces, however, are not appropriate as dwelling-places, by being fragile in its ecological and 
environmental features which hamper the installation of essential social equipments, such as basic sanitation and 
garbage collection. The flooded areas, known as “ressacas”, which are ecosystems located in the urban region of Macapá 
and surroundings, exemplify this issue, once, though protected by law, are subjected to a process of degradation caused, 
mainly, by spontaneous settlements. It is evident that the issue is not only environmental, since it is linked to the city and 
its social production and also interferes in the life quality of its inhabitants. 
KEYWORDS: protected areas; urban; capitalist; segregation; ressacas.   

RESUMEN: 
La ocupación de áreas protegidas es un fenómeno social constante en el contexto urbano, ya que, configurando el 
modelo capitalista de producción, la sociedad se vuelve susceptible a diversos problemas socioespaciales derivados del 
proceso de segregación. Frente a ello, esas áreas, a veces poseyendo ubicación estratégica al centro de la ciudad, pasan 
a ser ocupadas por clases menos favorecidas de forma creciente. Muchos de esos espacios, sin embargo, no se configuran 
como adecuados para la vivienda, por poseer características ecológicas y ambientales frágiles y dificultan la instalación 
y operación de los servicios sociales básicos, como el saneamiento básico y la recolección de basura. Las áreas inundadas, 
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conocidas como “ressacas”, ecosistemas presentes en la región urbana y periurbana de Macapá, ejemplifican esta 
problemática, ya que, incluso protegidas en el ámbito de la ley, pasan por un proceso de degradación derivado, en gran 
parte, de la instalación de contingentes poblacionales de manera espontánea. Se destaca que la problemática no es sólo 
ambiental, ya que está ligada a la ciudad y su producción social e interfiere en la calidad de vida de aquellos que en ella 
habitan. 
PALABRAS-CLAVE: áreas protegidas, urbano, capitalista, segregación, ressacas. 
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INTRODUÇÃO 

Diante da problemática de ocupações em áreas protegidas no contexto do espaço urbano, tem-se uma 
conjuntura socioambiental global que causa preocupação. Na era contemporânea assentada no século XXI, 
a taxa de urbanização atingiu um patamar há muito irreversível, como resultado das transformações iniciadas 
pela primeira revolução industrial, fato esse sem precedentes na história humana. A partir de tal período, 
iniciado na Inglaterra, houve mudanças no caráter de organização social a nível mundial. As indústrias, como 
fatores de atração, provocaram migrações do campo para a cidade e o fenômeno da urbanização se acelerou. 
Esse contexto esteve relacionado ao sistema de produção capitalista, onde o lucro é o objetivo principal dos 
grandes empresários, que, em decorrência disso, não se preocupavam em garantir àqueles que com eles 
detinham vínculos empregatícios, direito a condições de vida digna no novo espaço citadino que se 
desenvolvia. Configurado esse cenário de contradição urbana, é certo que, em um espaço segregado e 
dividido socialmente, problemas socioambientais passaram a acometer o espaço da cidade. 

Situando a discussão em uma esfera atual, deve-se ponderar que, hoje, com a consolidação de leis 
trabalhistas, o empregado goza de direitos que o colocam em situação mais confortável diante da conjuntura 
capitalista. Mas, sob a égide de tal sistema, logicamente, os problemas socioambientais decorrentes da 
produção espacial de uma sociedade segregada, não foram sanados, principalmente quando se analisa a 
realidade de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

Quando da análise em esfera local, tem-se, em Macapá, uma conjuntura que evidencia os paradigmas antes 
mencionados. A capital do Estado padece, em sua estrutura urbana, de diversos problemas socioambientais. 
A ocupação de áreas que, teoricamente, são protegidas pelo aparato da lei e que não se apresentam como 
locais ideais para a fixação da morada, especialmente quando de forma adensada e sem infraestrutura 
adequada às especificidades do sítio físico, é uma consequência da conjuntura social contraditória a qual a 
cidade está submetida. Diante do exposto, a realidade existente em áreas tais como as famosas ressacas, 
configura-se como exemplo das contradições sociais presentes no meio urbano e seus reflexos sobre um 
ambiente de valor natural e paisagístico que deve ser protegido por nós e para nós, e que, ao mesmo tempo, 
encontra-se inserido em espaço citadino marcado por problemáticas socioespaciais. 

AS PROBLEMÁTICAS SOCIOESPACIAL E AMBIENTAL NO CONTEXTO DAS OCUPAÇÕES 
IRREGULARES NO ESPAÇO URBANO 

A constituição de uma sociedade intensamente urbanizada nos últimos séculos, diante de um contexto de 
produção capitalista, trouxe consigo muitos problemas ambientais para a esfera do ambiente urbano. O 
espaço citadino, como reflexo das relações de produção entre as diversas classes sociais que atuam em seu 
território, denuncia, em sua composição e divisão física, os problemas decorrentes dessas relações. A 
dinâmica do espaço é, desta forma, algo inseparável da dinâmica da sociedade, que cria e recria espaços de 
acordo com seus interesses. (PORTILHO, 2004, p.27) 

Os espaços urbanos da sociedade contemporânea são marcados por um intenso processo de segregação 
espacial e desigualdade social decorrente do modo como as relações de produção se perpetuam no espaço. 
GOTTIDIENER (1993, p. 265 apud PORTILHO, 2006, p. 27) afirma que “por si só os espaços e lugares nada 
fazem ou nada produzem – somente as pessoas, dentro de redes de organização social, têm esse poder”.  
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Tão logo a sociedade organiza-se e dinamiza-se por meio de relações socioespaciais, ela estará produzindo o 
próprio espaço, como agente modificador e condicionado pelo meio, em um processo dual. Isso denuncia a 
relação do modo de produção exercido pela sociedade por meio da composição espacial e estrutural do 
ambiente no qual está inserida. As contradições espaciais observadas no espaço citadino revelam, assim, a 
problemática das próprias relações humanas. 

Nesse contexto, a cada espaço da cidade é conferido um caráter único por meio daqueles que o habitam, 
evidenciando, em larga escala, as diferenças presentes no ambiente urbano e, consequentemente, as 
funções sociais estabelecidas. Essa configuração espacial, ligada ao sistema de produção capitalista onde 
imperam os interesses de classes sociais superiores, perpetua-se diante da ausência de forças político-sociais 
que questionem esse status quo e o libertem do jugo exclusivo do capital. Segundo Portilho (2006, p. 29), “os 
agentes de produção do espaço urbano se articulam dentro de um marco jurídico que regula a atuação desses 
agentes. Esse marco jurídico [...] reflete o interesse das classes dominantes.” Entende-se, então, que a 
organização do meio urbano tal qual é, está ligada aos interesses das classes privilegiadas, que se apoderam 
dos espaços os quais lhes permitem conservar seus privilégios em detrimento de uma classe excluída, que se 
vê obrigada a ocupar espaços cujas características não convêm àqueles que possuem a hegemonia 
econômica. Assim, constitui-se o espaço segregado e desigual, uma vez que a produção distinta que os grupos 
sociais fazem ao apropriarem-se do ambiente diferencia-os funcionalmente e torna-os segregados 
espacialmente. 

A ocupação de áreas vulneráveis e/ou protegidas no espaço é produto direto dessa problemática, uma vez 
que esses locais são, em muitos casos, a única opção da população de baixa renda em garantir a apropriação 
do espaço e tentar constituir suas necessidades básicas. Somando-se à vulnerabilidade desses ambientes, 
têm-se ainda, a partir da fixação de pessoas de baixa renda, ocupações de caráter espontâneo e sem os 
devidos cuidados com o meio-ambiente, tornando-o cada vez mais problemático. 

Esse processo, comum em muitas cidades do Brasil e do mundo, além de revelar as contradições da dinâmica 
social, evidencia a ingerência política que conta com o aparato da lei, mas, com a ausência de políticas 
públicas que a tornem viáveis, isto é, ações governamentais em parceria com outros agentes sociais, tais 
como a própria sociedade, capazes de gerar ações exequíveis, essas áreas permanecem ocupadas sem 
oferecer qualidade de vida àqueles que nelas habitam e continuamente degradadas pela pressão 
populacional que se intensifica no espaço citadino. 

Diante da realidade de degradação ambiental, que já alcançara níveis críticos a nível mundial no século XX, 
mobilizações de caráter internacional a fim de resolver problemáticas de caráter ambiental, ainda que não 
voltadas ao espaço urbano propriamente dito, preocuparam-se em buscar alternativas ao desenvolvimento 
econômico nocivo ao meio ambiente. Destacam-se a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CMMAD), que elaborou o Relatório Brundtland, conhecido como “Nosso Futuro Comum” 
e a Rio-92, que resultou na elaboração da Agenda 21. Esses e outros acontecimentos, ainda que responsáveis 
por nortear uma nova visão acerca do trato dado ao meio ambiente e suscitar novas discussões a partir de 
novos conceitos, como o desenvolvimento sustentável, não foram capazes de provocar verdadeiras 
mudanças quando da problemática socioambiental, principalmente no que concerne ao ambiente urbano, 
uma vez que não se praticaram alternativas para atenuar ou coibir as práticas nocivas relacionadas ao sistema 
de produção capitalista, que norteia as relações humanas no espaço. Não houve, assim, avanços significativos 
capazes de resolver problemáticas socioespaciais urbanas, tais como as questões referentes às ocupações 
irregulares, que hoje, se colocam como um grande desafio a ser combatido no meio ambiente urbano. 
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A contribuição ideológica referente aos debates em eventos ocorridos foi, quiçá, a principal herança das 
movimentações globais em prol da estabilização ambiental frente à ação humana. Houve continuidade da 
discussão a nível mundial, com a sequência de eventos e organizações cujo objetivo é garantir um ambiente 
equilibrado às gerações presentes e futuras. A nível estadual houve a implementação da Política de 
Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA), tida como fundamento das ações governamentais da 
primeira sigla a comandar o recém-criado estado na década de 1990. Portilho (2006) afirma que “no cerne 
de sua estrutura, a ideia de sustentabilidade passava a ser a matriz do conjunto de políticas públicas do 
Estado”. Ressalta-se que o conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado pela primeira vez durante a 
redação do Relatório Brundtland, tinha como preceito garantir as necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Diante disso, 
buscou-se, entre outras medidas, garantir a sustentabilidade ambiental a partir de agregação de valor aos 
produtos locais, como uma forma de valorizar a atividade econômica e viabilizar um projeto harmonioso de 
produção sem a exaustão dos recursos naturais. No entanto, o programa não obteve êxito a ponto de 
propiciar mudanças relacionadas à disposição socioespacial nas cidades, uma vez que não houve sustentação 
prática compatível quando das ações a serem desenvolvidas no Estado em decorrência da conjuntura 
associada às novas realidades urbanas, agora submetidas à pressão causada pelo aumento do contingente 
populacional nas cidades amapaenses, fator de influência direta sobre as áreas de vulnerabilidade ambiental. 

A continuidade do desenvolvimento do Estado, a partir de então, deu-se de maneira completamente 
espontânea, isto é, sem quaisquer meios que garantissem à população já residente e ao contingente de 
recém-chegados, infraestrutura e serviços urbanos básicos, como esgoto, água tratada e coleta de lixo. Em 
áreas naturalmente vulneráveis, o problema é ainda maior, uma vez que os problemas sociais, combinados 
à fragilidade ambiental, geram consequências devastadoras no contexto espacial urbano. 

OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO AMAPÁ: A PROBLEMÁTICA DAS RESSACAS 

A ocupação de áreas vulneráveis, no Amapá, está intimamente ligada a ecossistemas alagados que se 
espalham pelo território da cidade, denominados ressacas. Esses ambientes, por possuírem características 
que dificultam a ocupação urbana acompanhada dos serviços essenciais à boa qualidade de vida, além de 
possuírem caráter de fragilidade devido à biodiversidade que comportam e ao papel de equilíbrio ambiental 
que desempenham, não se configuram como espaços ideais para a ocupação humana (Figura 1). No entanto, 
ao longo da história de ocupação do Estado, principalmente em decorrência de uma conjuntura construída 
durante o século XX, esses espaços foram alvo de uma pressão populacional intensa (Figura 2). 
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Figura 1: Área de ressaca em estado natural em Macapá 

Fonte: Neri (2004, p.92) 

 
Figura 2: Concentração de moradias na ressaca Chico Dias, em Macapá 

Fonte: Moro (2015, p.152) 

As áreas de ressacas, em definição atribuída pela SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), em 2006, 
foram caracterizadas como bacias de acumulação de água, de dimensões e formas variadas, definidas como 
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fontes naturais hídricas que abrigam variadas espécies de fauna e flora, influenciadas pelos regimes de 
marés, rios e chuvas. Estando interligadas em uma complexa rede que envolve a foz do Rio Amazonas, 
cumprem função relativa à manutenção do equilíbrio ambiental da cidade, afetando o microclima e 
contribuindo para a amenização das altas temperaturas registradas no estado. 

Ressaca é uma expressão regional empregada para designar um ecossistema típico da zona 
costeira do Amapá. São áreas encaixadas em terrenos Quaternários que se comportam 
como reservatórios naturais de água, caracterizando-se como um ecossistema complexo e 
distinto, sofrendo os efeitos da ação das marés, por meio de uma intricada rede de canais 
e igarapés e do ciclo sazonal das chuvas. (Neri, 2004, p.3) 

Os solos das áreas de ressaca foram caracterizados por Lima (1998 apud Ribeiro, 2008) como “hidromórficos 
gleisados, sedimentares de média fertilidade natural e com um alto grau de vulnerabilidade natural e, 
portanto, inadequados para suportar determinados tipos de construções, devido à baixa resistência.” 

Embora tenha começado a ocorrer na década de 1950, a ocupação acentuada das áreas de ressacas foi 
consequência de um intenso processo de crescimento populacional no Estado do Amapá impulsionado por 
empreendimentos no então Território, destacando-se entre esses, a instalação da ICOMI (Indústria e 
Comércio de Minérios S.A.), além de mudanças político-administrativas, quando o Território foi convertido 
em Estado da Federação em 1988 e econômicas, quando da implantação da Área de Livre Comércio de 
Macapá e Santana (ALCMS) em 1991. Durante esse período, a população amapaense cresceu 
vertiginosamente, e em Macapá, as áreas de ressacas, distribuídas entre as Bacias do Igarapé da Fortaleza e 
do Rio Curiaú, começaram a sofrer pressões populacionais de maneira mais acentuada. 

Em 2010, a partir de dados coletados e divulgados no último censo do IBGE, 108.086 pessoas distribuídas em 
23.909 domicílios viviam em aglomerados subnormais na cidade. Entende-se que boa parte desse 
contingente provavelmente habita áreas de ressacas e considerando que esses espaços, em sua totalidade, 
não dispõem efetivamente de serviços básicos, que mesmo em áreas mais privilegiadas da cidade são 
deficitários, conclui-se que a qualidade de vida é muito baixa a ponto de representar risco iminente aos seus 
residentes, que estão sujeitos a inúmeras doenças. Neri (2004) ressalta que: 

Sem a adoção de medidas que promovam a melhoria ou implantação de sistemas de 
distribuição de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, coleta de resíduos sólidos, 
drenagem urbana e controle da poluição, torna-se impossível lograr êxito no combate às 
doenças, principalmente aquelas que podem proliferar devido à carência de saneamento. 
(Neri, 2004, p. 21). 

Esse grande contingente de pessoas vivendo sob tais condições caracteriza um estado de calamidade pública 
instalado na cidade. São milhares de cidadãos vivendo em pequenas habitações, muitas delas com apenas 
um cômodo, abrigando numerosas famílias que não dispõem dos serviços urbanos essenciais, em especial 
aqueles relativos ao saneamento urbano. Neste sentido, observa-se a existência de uma relação 
insustentável com o meio ambiente do entorno (Figura 3). 
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Figura 3: Detalhe de moradias em área de ressaca em Macapá-AP 

Fonte: Picanço, 2016 

A respeito da pressão populacional sobre essas áreas, um estudo publicado pela SEMA em 2000, demonstrou 
que, nos municípios de Macapá e Santana, 32% das margens das ressacas nas duas cidades já estavam 
totalmente descaracterizadas com relação ao seu estado natural. A degradação ambiental do ecossistema 
das ressacas denuncia uma realidade social preocupante, mas pouco ou nada se faz para coibir a 
continuidade do processo de ocupação. 

Faz-se necessário, a despeito de quaisquer ações governamentais visando à realocação dos moradores de 
ressacas, escamotear o motivo pelo qual tantas pessoas continuam vivendo nessas áreas sem o mínimo de 
infraestrutura. Para além desta questão, existem esferas subjetivas relacionadas ao espaço poético, tal qual 
coloca Terezinha Gonçalves (2007). Segundo a autora, ao instalar-se em um lugar, o indivíduo passa a 
apropriar-se do mesmo, conferindo àquele local características concernentes à sua identidade. A partir desta 
apropriação, mesmo diante das adversidades impostas pelo ambiente em que se vive, um sentimento de 
pertencimento é criado, pressupondo uma conexão subjetiva entre o espaço e o indivíduo e a valorização 
daquele, cuja materialização pode ser observada em manifestações de resistência a favor da permanência 
no mesmo. No caso das ressacas, este aspecto pode ser socialmente construído mediante diversos fatores, 
a exemplo de suas características geográficas que remetem ao ambiente ribeirinho, do qual muitos de seus 
moradores já procedem.  

Além da esfera subjetiva descrita, destaca-se ainda que, enquanto áreas não tão afastadas quando 
comparadas a outros ambientes de terra firme, as ressacas configuram-se como uma alternativa de moradia 
àqueles que buscam facilidade de acesso ao centro da cidade de Macapá, onde há concentração elevada de 
serviços públicos. 
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Diante do contexto delineado, apenas realocar os moradores das áreas de ressaca não seria a melhor 
estratégia para o problema quando considerada a análise social, mesmo que, no âmago das discussões 
ambientais, esse talvez fosse o meio mais eficaz. 

É visível, na atual situação de ocupação em que se encontram as áreas úmidas de Macapá, 
que o problema não é a ausência de legislação a respeito da preservação dessas áreas, mas 
um conjunto de fatores sociais e políticos que, juntos, formam uma realidade difícil de ser 
resolvida sem uma proposta política de cunho social que assegure aos atingidos, de forma 
direta, uma melhor qualidade de vida fora dessas áreas. (PORTILHO, 2006, p.128) 

Diante de tal impasse, faz-se necessário ponderar holisticamente o cerne da questão, essa de caráter 
socioespacial. Dessa forma, deve-se garantir aos moradores de ressaca o real direito à cidade, sobretudo por 
vias do estabelecimento de uma comunidade participativa frente à esfera pública, visando ao entendimento 
de que a degradação dessas áreas é nociva ao meio ambiente e à sociedade como um todo, principalmente 
aos que ali residem, além do fato de que sua preservação é um direito previsto na lei, e como tal, deve-se 
garantir sua proteção como um bem coletivo. Esse processo de ordem educacional daria aos moradores as 
reais dimensões do problema do qual diretamente fazem parte, e assim, coibiria atitudes negativas por parte 
desses, como processos de aterramento e deposição de resíduos sólidos a céu aberto, bem como os induziria 
a cobrança de melhorias para com a administração pública. A realocação dos residentes aconteceria 
posteriormente, a partir do entendimento da importância da preservação dessas áreas, mas com a condição 
de que a eles fossem assegurados os serviços públicos básicos a que também têm direito, além da adoção de 
uma política habitacional que levasse em conta as suas particularidades junto ao espaço habitado. 

AS ÁREAS DE RESSACAS E O AMPARO DA LEI 

A ocupação de áreas vulneráveis em escala estadual, particularmente em áreas de ressacas, não deve ser 
atribuída à ausência de leis, uma vez que são muitas as vias legais que amparam esses ambientes, direta e 
indiretamente. Tais normativas estão presentes nas três esferas de poder público privativa e 
concorrentemente, observando-se o princípio da hierarquia das normas, “onde a legislação federal tem 
primazia sobre a estadual e municipal, e a estadual sobre a municipal” (RIBEIRO, 2008, p. 41). 

Da constituição federal 

Em linhas gerais, a Constituição federal de 1988, fundamentada pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana, por meio do artigo 225, garante que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as gerações atuais e futuras” (BRASIL, 
1988) Define ainda, por meio dos artigos 23, que sua proteção é competência das três esferas públicas, e 24, 
que a legislação referente à matéria concorre tanto à União quanto aos Estados e Distrito Federal, 
explicitando ainda, por meio do Artigo 30, a possibilidade de suplementação normativa por parte dos 
Municípios, (estes com competência legislativa subordinada às duas primeiras esferas públicas, não podendo 
contrariá-las) promovendo o ordenamento territorial, através do controle do uso, parcelamento e ocupação 
do solo urbano. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; [...] 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

[...] VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; [...] 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

[...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; [...] 
(BRASIL, 1988). 

Do código florestal 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como código florestal, é uma ferramenta jurídica de 
âmbito federal que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal; [...] (BRASIL, Lei nº 12.651, 2012) 

Entende-se, pela redação do Código Florestal, em disposição expressa no inciso 3º, que as áreas de ressacas 
podem ser inclusas ao rol de APPs (áreas de preservação permanente). 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, Lei nº 12.651, 2012). 

No artigo 4º, em seu inciso II, a redação do código delimita as áreas de preservação permanente, no entorno 
dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 30 metros para além das margens. Especifica, ainda, 
o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, dispondo por meio do artigo 7º que “a 
vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.” (BRASIL, Lei 
nº 12.651, 2012). 

Da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 0455/99 

A Constituição Estadual do Amapá, como documento suplementar à Constituição Federal, reforça seus 
fundamentos, parafraseando, em seu artigo 310, o artigo 225 da mesma, explicitando que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações” (AMAPÁ, 1991). Nesse artigo, conforme redação dada aos parágrafos 1º e 2º, ainda 
explicita a aplicação de instrumento na forma de relatório com o objetivo de especificar a qualidade 
ambiental no Estado do Amapá: 

§ 1º O Poder Executivo, através de seus órgãos executores das políticas ambientais, 
elaborará, anualmente, o relatório de qualidade ambiental do Estado do Amapá. (EC nº 
38/2007); 
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§ 2º O relatório de qualidade ambiental refletirá quaisquer alterações naturais ou 
construídas ocorridas no período anterior, devendo ser apresentado até o fim do primeiro 
quadrimestre do ano subsequente. (EC nº 38/2007); (AMAPÁ, 1991). 

O texto constitucional estadual garante, do artigo supracitado ao artigo 328, espaço para matéria de caráter 
ambiental, destacando-se entre esses, a realização de zoneamento ecológico-econômico do Estado, de modo 
a compatibilizar o desenvolvimento com a preservação e a conservação do meio ambiente (Artigo 311), a 
criação de um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção e desenvolvimento do meio 
ambiente e uso adequado dos recursos naturais (Artigo 313) e a determinação de que as terras marginais 
dos cursos d′água são consideradas áreas de preservação permanente, proibido o seu desmatamento (Artigo 
315), sendo essa última matéria claramente relacionada às áreas fragilizadas em questão. 

Através da Lei Estadual nº 0455 de 1999, as áreas de ressacas “tornam-se áreas protegidas e estabelecendo-
se o tombamento das mesmas no estado do Amapá e impõe-se limitações de uso e ocupação dessas áreas”. 
(PORTILHO, 2006, p.120). Em seu artigo 1º, estabelece, imperativamente, o dever do Estado de “delimitar e 
a fazer o tombamento das áreas de ressaca localizadas no Estado do Amapá, com a finalidade de preservar 
o valor paisagístico e a proteção do meio ambiente”. Outras disposições da referida lei incluem, com a 
ratificação do artigo 1º, a proibição, em redação do artigo 2º e incisos, de implantação e o funcionamento de 
indústrias potencialmente poluidoras, assim    como    qualquer    outro    empreendimento degradador do 
meio ambiente; da realização   de   obras   de   terraplanagem,   aterramentos, loteamento e abertura de 
canais em qualquer situação, exceto em casos  de  prevenção  e  degradações  ambientais  provenientes  de 
erosão ou assoreamento naturais; e do exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies bióticas 
regionais. 

Da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 026/2004 

A lei orgânica do Município de Macapá dispõe, em seu capítulo V, de matéria ambiental, destacando, por 
meio do artigo 268, que “o Município, na sua função reguladora, criará limitações e imporá exigências que 
visem à proteção e recuperação do meio ambiente, especialmente por meio de normas de zoneamento, de 
uso do solo e de edificações” (MACAPÁ, 2002). Por meio do artigo 269º, são explicitados os mecanismos de 
efetivação do dever do Município para com o Meio Ambiente, destacando-se proibição do “uso dos rios, 
lagos, mangues, ressacas, como escoadouro de produtos nocivos à vida e ao meio ambiente; (MACAPÁ, 2002, 
grifo nosso). 

A proteção das áreas de ressacas também é tratada, expressamente, na redação do Plano diretor de Macapá 
(Lei nº 026/2004), sendo as mesmas definidas, no parágrafo 4º, “como áreas que se comportam como 
reservatórios naturais de água, apresentando um ecossistema rico e singular e que sofrem a influência das 
marés e das chuvas de forma temporária”. No parágrafo 3º do artigo 5º, são incluídas em um rol que abrange 
os patrimônios ambientais do Município de Macapá, e como tal, em disposição contida no parágrafo 2º, 
destinada a receber tratamento especial pela legislação e pelas políticas públicas municipais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A problemática das ocupações irregulares é uma causa premente na atualidade, visto que a degradação 
dessas áreas se encontra em estágio avançado em várias regiões do planeta. Com a realização desse trabalho, 
foi possível concluir que, em nível nacional e local, as áreas vulneráveis no espaço urbano, que compreendem 
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principalmente ambientes com corpos d’água (devido à fragilidade física e ecológica), possuem um aparato 
legislativo robusto que as sustenta, a exemplo das áreas de ressacas.  

O que se observa na prática, é um processo com raízes mais profundas, fincadas no papel do sistema 
capitalista de produção, cuja dinâmica em torno do capital resulta em problemas sociais que evidenciam o 
caráter segregado da sociedade urbana. Diante dessa problemática, espaços cuja configuração física torna 
mais difícil a apropriação pelo mercado do capital, o que inclui as áreas alagadas, são mais acessíveis 
financeiramente à população de baixa renda, que ali se instala de forma espontânea, sem planejamento ou 
instalação de infraestrutura adequada que acompanhe o processo e vislumbre um futuro que possibilite a 
recuperação dessas áreas a partir da ausência de ocupação ou mesmo uma ocupação ordeira e compatível 
ao espaço em que se instala. 

 Para a consolidação de um espaço onde subsista o equilíbrio entre e as dinâmicas naturais a ele inerentes e 
a influência antrópica a ele aplicada, deve-se analisar criteriosamente as particularidades locais, isto é, as 
características físicas do espaço e a forma como o sistema de produção dominante atua em diferentes 
escalas, de modo que se concebam políticas públicas viáveis para efetivar a legislação ambiental atrelada a 
práticas socioeconômicas sustentáveis, e dessa forma, partir em busca de uma nova dinâmica urbana que 
promova o equilíbrio entre as atividades humanas e o meio ambiente, de modo a assegurar qualidade de 
vida digna e, consequentemente, o real direito à cidade àqueles que nela habitam. 
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EIXO	TEMÁTICO:	AMBIENTE,	PRESERVAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE	

RESUMO:	
O	presente	trabalho	apresenta	a	metodologia	desenvolvida	para	a	 realização	da	pesquisa	dos	reflexos	da	 legislação	
urbana	e	ambiental	sobre	a	forma	urbana	dos	loteamentos	produzidos	na	cidade	de	Uberlândia	-	Minas	Gerais	–	no	
período	 de	 2000	 a	 2016.	 Partimos	 da	 premissa	 de	 que	 a	 legislação	 é	 um	 importante	 instrumento	 de	 definição	 e	
produção	da	forma	dos	novos	loteamentos,	e	que	seus	executores	buscam	atender	os	quesitos	necessários	em	termos	
de	percentuais	de	áreas	que	a	legislação	estabelece,	sem,	no	entanto,	estabelecer	critérios	qualitativos	e	estruturais	
para	uma	melhor	organização	do	espaço	urbano.	A	pesquisa	utilizou	diferentes	procedimentos	metodológicos	para	
poder	 analisar	 as	 características	 espaciais	 e	 morfológicas,	 utilizando	 um	 recorte	 temporal	 e	 seleção	 de	 padrões	
tipológicos	 de	 loteamentos	 residenciais	 presentes	 na	 cidade	 de	 Uberlândia.	 Como	 resultado	 temos	 uma	
sistematização	crítica	de	aspectos	quantitativos	e	qualitativos	referentes	aos	espaços	livres	intraurbanos,	apresentado	
em	um	quadro	comparativo	com	todos	os	padrões	morfológicos	encontrados.	
PALAVRAS-CHAVE:	Legislação	urbana;	forma	urbana;	espaços	livres;	cidades	médias.		

ABSTRACT:	
The	present	work	presents	the	methodology	developed	for	the	investigation	of	the	effects	of	urban	and	environmental	
legislation	on	the	urban	form	of	the	subdivisions	produced	in	the	city	of	Uberlândia	-	Minas	Gerais	-	from	2000	to	2016.	
We	start	from	the	premise	that	the	legislation	is	a	an	important	instrument	of	definition	and	production	of	the	form	of	
the	new	subdivisions,	and	that	its	executors	seek	to	meet	the	necessary	requirements	in	terms	of	percentage	of	areas	
that	 the	 legislation	 establishes,	 without,	 however,	 establishing	 qualitative	 and	 structural	 criteria	 for	 a	 better	
organization	 of	 the	 urban	 space.	 The	 research	 used	 different	methodological	 procedures	 to	 be	 able	 to	 analyse	 the	
spatial	and	morphological	characteristics,	using	a	temporal	cut	and	selection	of	typologies	of	residential	subdivisions	
present	in	the	city	of	Uberlândia.	As	a	result,	we	have	a	critical	systematization	of	quantitative	and	qualitative	aspects	
of	intraurban	open	spaces,	presented	in	a	comparative	table	with	all	the	morphological	patterns	found.	
	
KEYWORDS:	Urban	law,	urban	form,	open	spaces,	medium	sized	cities.		

RESUMEN:	
El	presente	 trabajo	presenta	 la	metodología	desarrollada	para	 la	 realización	de	 la	 investigación	de	 los	 reflejos	de	 la	
legislación	 urbana	 y	 ambiental	 sobre	 la	 forma	urbana	de	 los	 loteamientos	 producidos	 en	 la	 ciudad	de	Uberlândia	 -	
Minas	Gerais	-	en	el	período	2000	a	2016.	Partimos	de	la	premisa	de	que	la	legislación	es	un	importante	instrumento	
de	definición	y	producción	de	la	forma	de	los	nuevos	loteamientos,	y	que	sus	ejecutores	buscan	atender	los	requisitos	
necesarios	 en	 términos	 de	 porcentajes	 de	 áreas	 que	 la	 legislación	 establece,	 sin,	 sin	 embargo,	 establecer	 criterios	
cualitativos	 y	 estructurales	 para	 una	 mejor	 organización	 del	 espacio	 urbano.	 La	 investigación	 utilizó	 diferentes	
procedimientos	metodológicos	para	poder	analizar	las	características	espaciales	y	morfológicas,	utilizando	un	recorte	
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temporal	y	selección	de	patrones	tipológicos	de	loteamientos	residenciales	presentes	en	la	ciudad	de	Uberlândia.	Como	
resultado	tenemos	una	sistematización	crítica	de	aspectos	cuantitativos	y	cualitativos	referentes	a	los	espacios	libres	
intraurbanos,	presentados	en	mapas	y	en	un	cuadro	comparativo	con	todos	los	patrones	morfológicos	encontrados.	
	
PALABRAS-CLAVE:	Legislación	urbana;	forma	urbana;	espacios	libres;	ciudades	medias.	
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INTRODUÇÃO	
O	aumento	da	 importância	das	 cidades	médias	no	 interior	do	Brasil	 é	um	 fato	que	vem	se	 consolidando	
desde	a	década	de	1970,	quando	houve	investimentos	e	incentivos	para	descentralizar	o	desenvolvimento	
urbano	nacional	e	gerar	novos	polos	de	atração	populacional.	Esse	crescimento	se	dá	à	medida	que	estas	
emergem	em	diferentes	aspectos	–	econômicos,	 turísticos,	ambientais	e	urbanos	–	propiciando	um	novo	
cenário	de	desenvolvimento,	que	deve	ser	estudado	como	integrante	das	redes	urbanas,	e	detentores	de	
características	espaciais	próprias.	

Um	dos	elementos	que	caracteriza	uma	cidade	média	brasileira,	embora	haja	uma	ampla	discussão	sobre	
tais,	é	a	estrutura	intraurbana	que	estas	possuem.	Essa	estrutura	determina	sua	forma	urbana,	composta	
por	 uma	 área	 central,	 conectada	 por	 uma	 região	 pericentral,	 e	 seguida	 por	 um	 anel	 periférico	 que	 se	
conecta	 ao	 centro	 através	 de	 eixos,	 e	 que	 se	 estende	 até	 os	 limites	 do	 perímetro	 urbano.	 Essa	 região	
periférica	é	por	vezes	descontínua,	 fruto	de	grandes	vazios	e	estruturas	de	espaços	 livres	que	 tem	como	
principal	potencialidade	o	redesenho	de	sua	configuração.	

Nos	 últimos	 anos,	 tem	 se	 presenciado	 um	 rápido	 crescimento	 das	 cidades	 brasileiras	 de	 médio	 porte,	
principalmente	no	anel	periférico	urbano,	com	diferentes	tipologias	de	empreendimentos,	costurando	um	
tecido	 urbano	 descontínuo	 e	 com	manchas	 de	 urbanização.	Os	 aspectos	 que	 dão	 visibilidade	 às	 cidades	
médias,	como	essa	capacidade	de	atração	de	investimentos	e	polarização	regional,	nem	sempre	se	aplicam	
quanto	se	trata	da	legislação	urbano-ambiental,	fazendo	com	que	a	legislação	seja	algo	vulnerável,	muitas	
vezes	 favorecendo	 poucos	 setores	 da	 sociedade	 e	 impactando	 negativamente	 no	 modelo	 de	
desenvolvimento	urbano.	

A	 proposta	 dessa	 pesquisa	 intitulada	 A	 legislação	 urbana	 e	 ambiental	 e	 seus	 reflexos	 na	 produção,	
configuração	 e	 distribuição	dos	 espaços	 livres	 intraurbanos	 em	 cidades	médias	 brasileiras	 é	 discutir	 os	
aspectos	 atuais	 da	 legislação	 urbana	 e	 ambiental	 e	 seus	 impactos	 na	 estruturação	 dos	 espaços	 livres	 na	
forma	 urbana.	 Desse	 modo,	 a	 pesquisa	 pretende	 contribuir	 com	 a	 discussão	 dos	 aspectos	 normativos	
referentes	ao	planejamento	urbano	e	às	áreas	ambientais	protegidas	e	a	sua	incidência	nos	espaços	livres	
das	cidades	brasileiras	de	médio	porte.	

A	 pesquisa	 está	 sendo	 desenvolvida	 no	 Núcleo	 de	 Estudos	 Urbanos	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	
Urbanismo	e	Design	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia.	Esse	trabalho	teve	inicio	em	2016	e	participa	
de	uma	rede	maior	de	pesquisadores	de	universidades	de	cidades	médias	brasileiras.	Seu	interesse	está	em	
mapear	 e	 compreender	 o	 que	 são	 os	 espaços	 livres	 configurados	 e	 definidos	 pelo	 desenho	 do	
parcelamento	do	solo	–	loteamentos	-	e	compreendê-los	a	partir	das	condicionantes	da	legislação	urbana.	

O	estudo	de	caso	foi	a	cidade	de	Uberlândia,	sede	da	equipe	de	pesquisadores.	Para	se	atingir	o	objetivo	
principal,	 de	 compreender	 os	 reflexos	 da	 legislação	 urbana	 na	 forma	 urbana,	 diferentes	 métodos	 e	
ferramentas	foram	utilizados,	tendo	como	objetivos	específicos	compreender	como	se	dá	a	produção	dos	
novos	 loteamentos:	 agentes,	 localização	 e	 tipologia;	 como	 se	 configuram	 os	 espaços	 livres:	 forma,	
tipologia,	 e	 aspectos	quantitativos;	 e	 como	 se	dá	a	distribuição	dos	espaços	 livres:	 inserção	na	estrutura	
intraurbana	e	conexões	entre	os	outros	elementos	morfológicos	analisados.	
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RECORTE	TEMPORAL	E	SELEÇÃO	DE	PADRÕES	TIPOLÓGICOS	
A	pesquisa	 adotou,	 como	 recorte	 temporal,	 para	 a	 análise	 os	 loteamentos	 aprovados	 pela	 Secretaria	 de	
Planejamento	Urbano	da	Prefeitura	Municipal	de	Uberlândia	–	SPLAN/PMU	e	implantados	a	partir	do	ano	
de	 2000.	 Além	 da	 mudança	 de	 século	 e	 da	 facilidade	 de	 encontrar	 documentação	 referente	 aos	
loteamentos	 –	 dados	 georreferenciados	 -	 esse	 período	 se	 justifica	 pelos	 altos	 investimentos	 públicos	
federais,	com	política	de	financiamento	no	setor	habitacional	e	pela	regulamentação	de	legislação	urbana	
que	 especifica	 com	 clareza	 a	 definição	 de	 espaços	 livres.	 O	 intuito	 de	 propor	 um	 recorte	 de	 tempo	
relativamente	curto	-	2000	a	2016	-	foi	estabelecido	afim	de	analisar	comparativamente	os	espaços	livres	
dos	loteamentos	implantados	sob	a	mesma	legislação.	

Duas	 leis	 federais	 são	 referência	 para	 o	 recorte	 temporal	 da	 pesquisa:	 a	 Lei	 Federal	 nº	 9785	 de	 1999	
(revisão	da	Lei	6766/79)	e	o	Estatuto	da	Cidade	aprovado	em	2001.	A	Lei	6766/79	de	Parcelamento	do	Solo	
definiu	 os	 requisitos	 urbanísticos	 mínimos	 para	 o	 processo	 de	 parcelamento	 urbano	 tais	 como:	
infraestrutura,	percentual	de	áreas	públicas,	lote	mínimo,	faixas	não	edificantes,	mas	foi	a	revisão	desta	lei	
–	 Lei	 Federal	 nº	 9785	 -	 em	 1999	 que	 tornou	 obrigatório	 uma	 legislação	 municipal	 específica	 para	
parcelamento	 do	 solo	 e	 determinou	 os	 parâmetros	 de	 área	 mínima	 destinada	 para	 espaços	 livres.	 O	
Estatuto	da	Cidade	–	Lei	Federal	nº	10.257	-	transferiu	aos	municípios	a	regulamentação	do	solo	urbano,	e	
obrigatoriedade	da	elaboração	de	Planos	Diretores.		

Como	exemplo	de	 investimento	público	no	setor	civil	o	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida	(PMCMV)	-	Lei	
MP	nº	459	de	2009	–	 foi	proposto	no	governo	do	presidente	Luiz	 Inácio	Lula	da	Silva	 (2003-2006	/2007-
2010),	com	o	objetivo	de	gerar	empregos	e	renda	e	de	reduzir	o	déficit	habitacional	brasileiro	nas	faixas	de	
renda	média	e	média	baixa	 (entre	 três	e	dez	 salários	mínimos),	 seguidas	da	classe	de	 renda	baixa	 (entre	
zero	 e	 três	 salários	 mínimos).	 Este	 programa	 com	 a	 implantação	 de	 muitos	 conjuntos	 habitacionais	
impulsionou	 a	 expansão	 urbana.	 Em	 Uberlândia,	 até	 2016	 foram	 entregues	 aproximadamente	 10.456	
unidades	habitacionais	para	atender	uma	população	com	diversidade	de	renda.	

Os	 objetos	 de	 estudo	 –	 loteamentos	 -	 foram	 definidos	 a	 partir	 de	 uma	 leitura	 dos	 padrões	 de	
parcelamentos	 contemporâneos	 encontrados	 na	 cidade	 de	 Uberlândia,	 na	 qual	 identificou-se	 tipologias	
relativas	 a	 renda,	 perfil	 construtivo,	 se	 é	 aberto	 ou	 fechado,	 horizontal	 ou	 vertical	 ou	 se	 é	 condomínio	
urbanístico	 (nova	 modalidade,	 estabelecida	 pela	 Lei	 Complementar	 523/2011).	 Buscou-se	 selecionar	
loteamentos	 nos	 cinco	 setores	 da	 cidade.	 A	 partir	 do	 levantamento	 e	 da	 catalogação	 dos	 loteamentos	
aprovados	 a	 partir	 do	 ano	 2000,	 percebeu-se	 através	 de	 uma	 primeira	 análise	 utilizando	 a	 plataforma	
online	 do	Google	 Earth	 e	Street	View,	 que	nem	 todos	 os	 setores	 da	 cidade	de	Uberlândia	 tinham	novos	
loteamentos	condizentes	com	os	demais,	o	setor	Central,	por	uma	questão	de	falta	de	disponibilidade	de	
glebas,	e	o	setor	Norte,	por	ser	predominantemente	industrial.	

Foram	 analisados	 ao	 todo	 16	 (dezesseis)	 loteamentos	 na	 cidade,	 nos	 setores	 Sul,	 Leste	 e	 Oeste	 que	 se	
distribuíam	dentro	das	 seguintes	 categorias:	 loteamentos	 abertos,	 loteamentos	 fechados	e	 condomínios.	
Para	selecionar	melhor	quais	seriam	analisados	inserimos	ainda	o	critério	da	renda	dos	moradores	–	que	foi	
definido	pela	dimensão	dos	 lotes	e	das	construções	e	da	 tipologia	do	 loteamento	 -	e	assim	subdividimos	
em:	 loteamentos	 abertos	 de	 alta	 renda;	 loteamentos	 abertos	 de	 média	 renda;	 loteamentos	 abertos	 de	
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baixa	 renda;	 loteamentos	 fechados	 de	 alta	 e	 média	 renda,	 condomínio	 urbanístico	 e	 condomínio	
multifamiliar	vertical	de	média	e	baixa	renda.	Ver	tabela	1.	

		

	
Loteamento	 Padrão	

tipológico	
Data	de	
implantação	

Localização	
setor	

Dimensão	 do	
lote	

Renda	

Residencial	Pequis	 Aberto	 2013	 Oeste	 8	 x	 25	 m	
(200m2)	

Baixa	

Shopping	Park	 Aberto	 2009	 Sul	 8	 x	 25	 m	
(200m2)	

Baixa	

Paradiso	 Fechado	 2004	 Leste	 12	x	30	m	
(360m2)	

Alta	

Jardim	Barcelona	 Fechado	 2002	 Sul	 15	 x	 30	 m	
(450m2)	

Alta	

Residencial	 dos	
Buritis	

Fechado	 2012	 Sul	 15	 x	 30	 m	
(450m2)	

Alta	

Terra	Nova	 Fechado/Cond.	
Urbanístico	

2008	 Leste	 7	 x	 22m	
(154m2)	

Média	

The	Palms	 Fechado/Cond.	
Urbanístico	

2009	 Sul	 7	 x	 18m	
(126m2)	

Média	

Manhattan	 Fechado/Cond.	
Urbanístico	

2014	 Sul	 10	 x	 29m	
(290m2)	

Média	

GSP	Life	 Aberto	 2012	 Sul	 10	 x	 25m	
(250m2)	

Média	

Portal	do	Vale	 Aberto	 2012/2015	 Leste	 10	 x	 26m	
(260m2)	

Média	

Residencial	 Vida	
Nova	

Aberto	 2012	 Leste	 12	 x	 25m	
(300m2)	

Média	

Cidade	Verde	 Vertical	 2010	 Oeste	 apartamentos	 Média	Baixa	
New	Towers	 vertical	 2012	 Sul	 apartamentos	 Média	Baixa	
Gávea	Sul	 Vertical	 1999	 Sul	 apartamentos	 Média	Baixa	
Alphaville	 Fechado	 2014/2015	 Leste	 15	 x	 30m	

(450m2)	
Alta	

Granja	Marileusa	 Aberto	 2012	 Leste	 	 Alta	
Tabela	1:	Recorte	temporal	e	padrões	tipológicos	dos	loteamentos	pesquisados	

Fonte:	Autores	(2017)	

	

A	diversidade	de	loteamentos	é	um	retrato	do	momento	econômico	e	do	forte	crescimento	imobiliário	na	
cidade,	 principalmente	 com	 a	 implantação	 do	 Programa	 Minha	 Casa	 Minha	 Vida	 (PMCMV),	 com	 o	
lançamento	de	novos	loteamentos	fechados	(que	atendem	diversas	faixas	de	renda)	e	de	um	novo	bairro	
planejado	financiado	por	uma	grande	empresa	local,	a	Granja	Marileusa.	A	figura	1	apresenta	a	localização	
dos	loteamentos	analisados	na	cidade	de	Uberlândia.	
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Figura	1:	Mapa	da	cidade	de	Uberlândia	com	a	demarcação	dos	loteamentos	analisados	em	amarelo	e	dos	parques	em	verde.	

Fonte:	AUTORES	(2017)	

	

LEITURA	DA	LEGISLAÇÃO	PERTINENTE	

Para	 discutir	 os	 impactos	 da	 atual	 legislação	urbana	 e	 ambiental,	 na	 estruturação	urbana,	 precede	 um	
entendimento	 breve,	 do	 processo	 da	 regulamentação	 da	 legislação	 vigente.	 A	 Lei	 Federal	 6766/79-	
Parcelamento	do	Solo	definiu	os	requisitos	urbanísticos	mínimos	para	o	processo	de	parcelamento	urbano	
tais	como:	 infraestrutura,	percentual	de	áreas	públicas,	 lote	mínimo,	 faixas	não	edificantes,	entre	outros.	
Criada	no	Governo	militar,	ao	longo	de	duas	décadas	foi	o	único	instrumento	utilizado,	sendo	pouco	eficaz	
em	algumas	cidades,	para	disciplinar	o	parcelamento	e	uso	do	solo	urbano	no	âmbito	federativo.		Este	fato	
somente	 foi	 alterado	 com	a	 revisão	desta	 lei,	 em	1999	e	 com	a	promulgação	do	Estatuto	da	Cidade	em	
2001.	

A	 redemocratização	 foi	 efetivada	 com	 Constituição	 de	 1988	 e	 a	 eleições	 diretas	 em	 1989,	 em	meio	 às	
mudanças	socioeconômicas	e	políticas	da	sociedade	com	exigências	voltadas	para	uma	gestão	democrática,	
levará	 a	 revisão	 de	 várias	 leis	 para	 implementação	 de	 mudanças	 necessárias	 para	 o	 planejamento	 das	
cidades	brasileiras,	caso	da	Lei	nº	9785	de	1999	(revisão	da	Lei	6766/79),	que	se	tornou	uma	referência	na	
legislação	nacional	ao	 tornar	 obrigatória	 uma	 legislação	municipal	 específica	 para	parcelamento	do	 solo.	
Determinou	 também	 os	 parâmetros	 de	 área	 mínima	 destinada	 para	 espaços	 livres,	 regulando	 a	
implantação	de	loteamentos	com	exigências	para	o	empreendedor	de	realização	de	infraestrutura	urbana,	
tais	 como	 escoamento	 de	 águas	 pluviais,	 iluminação	 pública,	 esgotamento	 sanitário,	 abastecimento	 de	
água	potável,	energia	elétrica	pública	e	domiciliar	e	vias	de	circulação.		
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Outra	referência	é	Estatuto	da	Cidade	–	Lei	Federal	nº	10.257de	2001	que	regulamenta	os	Capítulos	182	e	
183	 sobre	 política	 urbana	 contida	 na	 Constituição	 de	 1988	 que	 incluiu,	 pela	 primeira	 vez	 na	 história	
brasileira	dois	capítulos	voltados	à	ao	tema	urbano	e	incorporar	a	função	social	da	cidade	além	da	função	
social	da	propriedade,	transferindo	aos	municípios	a	regulamentação	do	solo	urbano,	e	a	obrigatoriedade	
de	elaboração	de	Planos	Diretores	Participativos.	As	questões	ambientais	passaram	a	fazer	parte	da	agenda	
política,	sendo,	incluídas	na	legislação	geral	ou	específica,	impulsionadas	pelo	Fórum	Rio	1992.	Outro	dado	
importante,	segundo	o	IBGE:	80%	da	população	brasileira	se	encontrava	nas	cidades	em	2000.	

O	município	de	Uberlândia	desde	a	década	de	1980	elaborou	legislações	específicas,	que	posteriormente,	
foram	exigidas	pelo	Estatuto	da	Cidade	em	2001,	tais	como	a	Lei	4796	de	1988	-	Lei	de	Uso	e	Ocupação	do	
Solo.	Em	1986	foi	aprovada	a	lei	nº	4421,	que	dispõe	sobre	a	política	de	proteção,	controle	e	conservação	
do	 Meio	 Ambiente.	 Importante	 destacar	 a	 década	 de	 1990,	 que	 se	 iniciou	 com	 a	 promulgação	 da	 Lei	
Orgânica	 do	Município,	 do	 Plano	 Diretor	 em	 1994,	 (revisado	 em	 2006)	 e	 Lei	 Complementar	 523/2001	 -	
Zoneamento	 e	 Uso	 do	 Solo,	 (revisadas	 em	 2011	 e	 2017),	 que	 geraram	 ampla	 discussão	 entre	 os	
movimentos	sociais,	entidades	de	classe	e	universidades.	

Estas	 leis	 foram	 revisadas	 para	 atender	 a	 Constituição,	 o	 Estatuto	 da	 Cidade	 e	 a	 Lei	Orgânica.	 	 Assim,	 o	
Plano	Diretor	-	Lei	Complementar	432/2006	-	estabeleceu	a	revisão	das	leis	complementares,	entre	outras:	
Lei	 Complementar	 523/2001	 -	 que	 dispõe	 sobre	 o	 Zoneamento	 e	 Uso	 do	 Solo;	 Lei	 Complementar	
10.686/2010-	 que	 dispõe	 sobre	 o	 Sistema	 Viário	 Municipal	 e	 a	 Lei	 Complementar	 529/2011	 -	 que	
regulamenta	os	Instrumentos	de	Política	Urbana.	O	Plano	Diretor	foi	revisado	em	2016	(Estatuto	da	Cidade	
exige	revisão	a	cada	dez	anos),	porém,	ainda	não	foi	aprovado	pela	Câmara	de	Vereadores.		

Ao	longo	do	tempo	a	legislação	referente	ao	Zoneamento	e	Uso	do	Solo	seguiu	sendo	atualizada	e	alterada	
com	mudanças	 que	 vão	de	 pequenos	 ajustes,	 a	 alterações	 significativas,	 como	exemplo,	 a	 ampliação	do	
perímetro	 urbano	 em	 2011,	 onde	 esta	 localizado	 o	 Residencial	 Piquis.	 Em	 relação	 à	 legislação	 podemos	
afirmar	 que	 neste	 período	 de	 30	 anos,	 a	 cidade	 contou	 com	 normativas	 para	 garantir	 um	 crescimento	
espacial	 urbano	 equilibrado.	 Assim,	 a	 Lei	 4796	 de	 1988,	 foi	 substituída	 pela	 Lei	 523/2001,	 que	 foi	
substituída	 pela	 Lei	 523/2011,	 que	 também	 já	 foi	 revisada,	 e	 aprovada	 no	 ano	 passado,	 sob	 o	 nº	 Lei	
Complementar	632/2017.	

Para	compreender	os	reflexos	da	 legislação	urbana	na	forma	urbana,	deve-se	destacar	que	a	Lei	4796	de	
1988	–	a	Lei	de	Uso	e	Ocupação	do	Solo,	já	contemplava	vários	quesitos	que	constarão	e	serão	ampliadas	
por	 suas	 substitutas	 que	 detalham	o	 processo	 de	 aprovação	 de	 parcelamento	 do	 solo	 e	 implantação	 de	
loteamento	na	cidade	de	Uberlândia,	em	acordo	com	a	Lei	Federal	6766/1979.	Destaca-se	que	o	município	
de	 Uberlândia	 possui	 todos	 os	 Instrumentos	 legais	 complementares	 necessários	 à	 implantação	 das	
diretrizes	 de	 desenvolvimento	 estabelecidas	 no	 Plano	 Diretor	 entre	 outras:	 Lei	 de	 Parcelamento	 e	
Zoneamento	do	Uso	e	Ocupação;	Lei	do	Sistema	Viário;	Código	de	Obras;	Código	de	Posturas;	Lei	do	Meio	
Ambiente,	etc.	

Embora	 todas	 estas	 leis	 complementares	 sejam	 vitais	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 cidade,	 é	 importante	
destacar	que	a	Lei	de	Parcelamento	e	Zoneamento	do	Uso	e	Ocupação,	a	Lei	do	Sistema	Viário	e	a	Lei	do	
Meio	 Ambiente	 são,	 de	 fato,	 os	 instrumentos	 normativos	 que	 determinam	 a	 configuração	 do	 espaço	
urbano	 na	 cidade.	 Como	 citado	 anteriormente,	 esta	 pesquisa	 abrange	 o	 período	 entre	 2000	 e	 2016,	
considerando	 16	 loteamentos	 implantados,	 sete	 (7)	 loteamentos	 sob	 a	 Lei	 523/2001	 e	 nove	 (9)	 sob	 Lei	
523/2011.	A	grande	maioria	dez	(10)	serão	loteamentos	fechados,	 independente	da	legislação	em	vigor	e	
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configurando	 nova	 forma	 de	 expansão	 urbana	 (Ver	 tabela	 01).	 	 Como	 a	maioria	 dos	 loteamentos	 foram	
aprovados	e	implantados	após	o	ano	de	2011.	A	Lei	523/2011	foi	considerada	em	relação	aos	seus	reflexos	
nestes	 empreendimentos.	 Importante	 destacar	 que	 a	 legislação	 brasileira	 não	 prevê	 a	 existência	 dos	
empreendimentos	denominados	loteamentos	fechados.	

Os	 procedimentos	 para	 aprovação	 junto	 ao	 poder	 público	 do	 processo	 na	 modalidade	 de	 loteamento	
contemplam:	 Projeto	 Urbanístico,	 Projetos	 Complementares	 além	 de	 Relatório	 de	 Controle	 Ambiental	
(RCA),	 Plano	 de	 Controle	 Ambiental	 (PCA)	 e,	 Estudo	 de	 Impacto	 de	 Vizinhança	 (EIV).	 Estas	 exigências	
passaram	 a	 considerar	 de	 maneira	 efetiva	 projetos	 e	 estudos	 relacionados	 às	 questões	 ambientais,	
contemplando,	entre	outros,	condicionantes	ambientais	–	Área	de	Proteção	Permanente	(APP)	e,	ainda	a	
manutenção	dos	córregos	urbanos	e	a	implantação	de	parques	lineares	em	suas	margens.	

A	 Lei	 Complementar	 523/2011	 determina	 também,	 que	 após	 a	 aprovação	 dos	 projetos	 urbanísticos	 e	
complementares,	 a	 infraestrutura	 necessária	 para	 a	 implantação	 do	 loteamento	 deverá	 ser	 executada	 a	
custo	do	empreendedor	e	que	o	parcelamento	do	 solo	voltado	para	uso	habitacional	deverá	destinar	ao	
Município	os	seguintes	percentuais,	calculados	sobre	a	área	total	loteável:	20%	para	sistema	viário;	17%	de	
áreas	públicas	divididas	da	seguinte	forma:	5%	para	área	de	recreação;	5%	para	área	institucional	e	7%	para	
área	dominial	(modalidade	que	foi	inserida	nesta	lei	e	suprimida	na	revisão	de	2017	–	Área	Dominial	–	Art.	
4º	é	definida	como	área	de	propriedade	Poder	Público	Municipal	não	afetada	a	um	uso	específico).	

A	Lei	632/2017,	atualmente	em	vigor	mantem	20%	(vinte	por	cento)	de	área	para	o	sistema	viário	e	altera	
as	demais	porcentagens,	mantendo	os	17%	de	áreas	públicas	divididas	da	seguinte	 forma:	destinação	de	
8%	(oito	por	cento)	de	área	para	uso	institucional	e	9%	(nove	por	cento)	de	área	verde	pública.	
	

METODOLOGIA	DE	ANÁLISE	

A	pesquisa	partiu	inicialmente	de	levantamentos	sobre	a	legislação	urbana	e	ambiental	de	Uberlândia	em	
diferentes	momentos	 até	 chegar	 na	 atual,	 verificando	 e	 sistematizando	 os	 pontos	 relativos	 aos	 espaços	
livres.	 Essa	 análise	 permitiu	 um	 entendimento	 dos	 índices	 obrigatórios	 nos	 parcelamentos	 urbanos,	
gerando	as	categorias	de	análise,	as	quais	foram	sistematizadas	em	um	quadro	comparativo	com	todos	os	
percentuais	encontrados	nos	objetos	de	estudos.	Esses	objetos	foram	definidos	a	partir	de	uma	leitura	dos	
padrões	de	parcelamentos	contemporâneos	encontrados	na	cidade	de	Uberlândia,	na	qual	 identificou-se	
tipologias	relativas	a	renda,	perfil	construtivo,	se	é	aberto	ou	fechado,	horizontal	ou	vertical.	Estipulou-se	
que	 seriam	avaliados	 loteamentos	aprovados	a	partir	do	ano	2000	em	 função	do	Estatuto	da	Cidade,	de	
novos	programas	habitacionais	e	do	aumento	do	crédito	imobiliário.	

Após	 a	 primeira	 parte	 do	 trabalho	 foram	 organizados	 os	 loteamentos	 a	 serem	 analisados	
quantitativamente	 pelo	 programa	QGIS,	 na	 qual	 foram	 produzidos	mapas	 temáticos,	 possibilitando	 uma	
quantificação	 e	 sistematização	 das	 categorias	 espaciais	 descritas	 na	 legislação	 urbana	 vigente.	 Esse	
levantamento	permitiu	uma	quantificação	das	distintas	categorias	de	espaços	livres,	compatibilizando	com	
os	percentuais	exigidos	pela	legislação.	

O	 estudo	 do	 Sistema	 de	 Espaços	 Livres	 (SEL)	 apresenta	 uma	 possibilidade	 de	 entendimento	 da	 forma	
urbana,	 relacionando	 suas	 distintas	 tipologias	 espaciais	 à	 estrutura	das	 cidades.	 Em	 cidades	médias	 essa	
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condição	permite	identificar	alguns	modelos	morfológicos,	e	tendo	em	vista	o	porte	da	cidade,	configuram	
um	importante	mosaico	de	diferentes	tamanhos,	formatos	e	características.	

Os	 Sistemas	 de	 Espaços	 Livres	 (SEL)	 estão	 se	 moldando	 as	 novas	 necessidades	 urbanas,	 onde	 a	 esfera	
pública	retoma	sua	importância	junto	a	sociedade,	que	reivindica	novas	espacialidades	com	qualidade,	para	
o	uso	coletivo,	na	busca	de	novas	alternativas	de	se	conectar	com	as	diferenças	e	com	as	possibilidades	que	
o	 espaço	 livre	 permite	 e	 induz,	 formando	 assim	 um	 sistema	 dinâmico	 e	 com	 novas	 perspectivas	 de	
configuração.	

As	bordas	da	 cidade	de	Uberlândia	 avançam	para	as	 regiões	 rurais,	 cada	 vez	mais	 periféricas,	moldando	
novas	paisagens,	novos	arranjos	espaciais	e	com	novos	e	velhos	hábitos	do	habitar.	O	zoneamento	urbano	
promove	uma	 fragmentação	 calculada,	 impondo	padrões	para	determinadas	 regiões,	mas	 isso	é	 assunto	
para	 outra	 pesquisa	 e	 artigo.	 O	 que	 vale	 ressaltar	 é	 que	 nesse	 processo	 de	 planejamento	 o	 Sistema	 de	
Espaços	 Livres	 não	 é	 pensado	 como	 um	 sistema,	 mas	 como	 um	 conjunto	 elementos	 urbanos	 que	 se	
moldam	à	medida	que	a	cidade	cresce	e	se	vê	“obrigada”	a	construir	novas	áreas	destinadas	a	recreação	e	
novas	 áreas	 institucionais,	 destinadas	 aos	 equipamentos	 sociais,	 muitas	 dessas	 sem	 equipamentos	 de	
recreação	ou	 	equipamentos	sociais	e	muitas	desconectadas	do	 tecido	urbano	existente	e,	em	constante	
processo	de	fragmentação.	

ANÁLISES	PERCENTUAIS	DOS	ESPAÇOS	LIVRES	DOS	NOVOS	LOTEAMENTOS	
Os	 loteamentos	 analisados	 representam	 parte	 da	 diversidade	 tipológica	 de	 parcelamentos	 urbanos	
produzidos	 nos	 últimos	 anos	 na	 cidade	 de	 Uberlândia.	 Todos	 eles	 seguem	 a	 mesma	 legislação,	 porém,	
através	de	uma	quantificação	feitas	através	do	programa	QGIS,	pode-se	perceber	algumas	particularidades	
em	relação	a	como	os	Espaços	livres	se	caracterizam	nos	diferentes	padrões	espaciais	contemporâneos.	As	
categorias	 analisadas	 para	 essa	 comparação	 foram:	 ausência	 ou	 presença	 de	 APP;	 percentual	 de	 lotes;	
percentual	de	área	não	edificável;	percentual	de	área	institucional;	percentual	de	área	dominial;	percentual	
de	área	de	recreação	e	percentual	do	sistema	viário	(Tabelas	2,	3	e	4).	

	

	
Tabela	2:	Exemplo	da	tabela	de	análise	dos	loteamentos	em	relação	a	caracterização		

Fonte:	Autores,	2017	
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Tabela	3:	Exemplo	da	tabela	de	análise	dos	loteamentos	em	relação	ao	perfil	de	ocupação	do	loteamento		

Fonte:	Autores,	2017	
	

	
Tabela	4:	Exemplo	da	tabela	de	análise	dos	loteamentos	em	relação	ao	perfil	de	ocupação	do	loteamento		

Fonte:	Autores,	2017	
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Com	 base	 na	 lei	 complementar	 nº	 523	 de	 7	 de	 abril	 de	 2011	 do	 município	 de	 Uberlândia	 sobre	 o	
parcelamento	 do	 solo,	 foram	 gerados	 gráficos	 comparativos	 entre	 os	 percentuais	 levantadas	 durante	 o	
estudo	 e	 o	 exigido	 na	 lei	 para	 cada	 loteamento.	 Segundo	 a	 lei,	 as	 percentagens	 mínimas	 de	 áreas	
obrigatórias	 em	 cada	 loteamento	 são:	 institucional	 (5%),	 dominial	 (7%),	 área	 verde/recreação	 (5%)	 e	
sistema	 viário	 (20%).	 Há	 uma	 exceção	 para	 o	 loteamento	 Gávea	 Sul	 que	 foi	 aprovado	 pela	 legislação	
anterior	 à	 nº	 523,	 porém	 a	 sua	 construção	 se	 iniciou	 a	 partir	 do	 ano	 2000.	 Os	 percentuais	 mínimos	
adotados	em	sua	lei	são:	institucional	(10%),	área	verde/recreação	(7%),	dominial	e	sistema	viário	(20%).	

Como	exemplo	do	mapeamento	quantitativo	feito	no	programa	QGIS,	a	figura	02	apresenta	um	loteamento	
implantado	 em	 Uberlândia	 pelo	 programa	 MCMV,	 o	 Residencial	 Pequis.	 As	 categorias	 seguem	 as	
estipuladas	pela	legislação	urbana	municipal,	e	o	mesmo	procedimento	metodológico	foi	realizado	para	os	
outros	dezesseis	empreendimentos	imobiliários,	como	o	destacado	na	figura	2.	

	
Figura	2:	Loteamento	Pequis	do	programa	MCMV	e	gráfico	de	percentual	encontrado	para	cada	categoria	espacial	definida	pela	legislação.	

Fonte:	AUTOR	(2017)	

A	primeira	categoria	de	analise	refere-se	a	presença	ou	não	de	APPs	na	gleba	ou	 junto	ao	 loteamento.	A	
partir	 do	 gráfico	 de	 análise	 das	 Áreas	 de	 Preservação	 Permanente	 (APP)	 dos	 loteamentos	 estudados,	
percebe-se	que	elas	se	encaixam	em	duas	situações	distintas	 (Figura	3).	A	primeira	é	em	loteamentos	de	
baixa	 renda,	 que	 se	 localizam	 em	 regiões	 periféricas,	 onde	 se	 encontram	 grande	 parte	 das	 áreas	 de	
preservação	 permanente.	 Estas	 geralmente	 são	 dispostas	 junto	 às	 áreas	 de	 recreação	 e	 podem	 ser	
contabilizadas	 como	 parte	 destas	 segundo	 a	 Lei	 nº	 523/2011.	 A	 segunda	 situação	 ocorre	 em	 alguns	
loteamentos	fechados	de	alta	renda,	em	que	as	APPs	estão	em	alguns	casos	dentro	do	loteamento	ou	nas	
suas	bordas.	Percebe-se	que	esse	 fato	ocorre	 como	elemento	de	valorização	 imobiliária	e	marketing	dos	
empreendimentos.	Nos	 loteamentos	 fechados	 em	que	 as	APPs	 estão	 nas	 áreas	 externas,	 a	 gestão	 ainda	
pertence	ao	loteamento	que	o	limita.	
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Figura	3:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	de	preservação	permanente	encontradas	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTOR	(2017)		

Na	análise	das	áreas	loteáveis	encontramos	dois	fatores	que	ocasionaram	a	diferença	percentual	de	alguns	
loteamentos.	 Percebe-se	 que	 o	 loteamento	 Cidade	 Verde	 II	 apresenta	 o	 menor	 percentual	 devido	 a	
compensação	de	áreas	 institucionais	 (Figura	4)	de	glebas	vizinhas.	Outros	casos	são	de	 loteamentos	com	
grandes	áreas	de	preservação	permanente,	que	faz	com	que	a	porcentagem	de	área	loteável	seja	menor,	
pois	os	valores	são	calculados	com	base	na	área	total	da	gleba	(APP	+	não	edificável	+	área	loteável).	

	
Figura	4:	Comparativo	entre	as	porcentagens	dos	lotes	encontradas	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTOR	(2017)	

Segundo	 o	 artigo	 4º	 da	 Lei	 Complementar	 nº	 523,	 áreas	 não	 edificáveis	 (Figura	 5)	 são	 destinadas	 à	
implantação	 de	 infraestrutura	 que	 não	 pode	 ser	 edificada,	 como	 sistema	 de	 esgoto	 sanitário,	 sistema	
público	de	abastecimento	de	água	e	rede	de	energia	elétrica.	Metade	das	áreas	não	edificáveis	podem	ser	
consideradas	como	recreação	pública	ou	 institucional,	 como	acontece	nos	 loteamentos	GSP	Life	e	Gávea	
Sul.	 Neste	 último,	 toda	 a	 área	 não	 edificável	 é	 considerada	 como	 recreação	 pública	 para	 atingir	 a	
porcentagem	mínima	exigida	na	lei.	
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Figura	5:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	dominiais	encontradas	e	exigidas	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTORES	(2017)	

	
Figura	6:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	institucionais	encontradas	e	exigidas	pela	lei	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTORES	(2017)	

A	maioria	dos	loteamentos	de	baixa	renda	apresentam	áreas	institucionais	dentro	da	gleba,	devido	à	falta	
de	 infraestrutura.	 No	 caso	 do	 Pequis,	 além	 de	 infraestrutura	 foram	 implantados	 equipamentos	 públicos	
(escolas,	 posto	 de	 saúde,	 quadras	 esportivas	 etc.),	 por	 ter	 sido	 uma	 exigência	 para	 o	 financiamento	
governamental	nas	regiões	periféricas	em	que	foram	implantados	e	para	atender	à	alta	e	média	densidade,	
que	ocorre	nesse	tipo	de	loteamento	(Figura	6).	O	Cidade	Verde	II	apresenta	uma	porcentagem	acima	da	
média	pois	está	compensando	as	áreas	institucionais	de	outros	loteamentos.	Nos	loteamentos	fechados	de	
alta	renda	prevalecem	as	áreas	institucionais	doadas	para	outras	glebas,	evidenciando	a	incompatibilidade	
entre	os	loteamentos	fechados	e	áreas	públicas.		
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Figura	7:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	dominiais	encontradas	e	exigidas	pela	lei	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTORES	(2017)	

As	 áreas	 dominiais,	 na	 maioria	 dos	 loteamentos	 estudados,	 são	 negligenciadas,	 já	 que	 não	 há	 áreas	
destinadas	 para	 elas	 dentro	 da	 gleba,	 estando	 estas	 contabilizadas	 em	 outras	 regiões.	 Há	 ainda	 casos	
excepcionais	 em	 que	 a	 área	 dominial	 é	 prevista	 na	 implantação	 do	 sistema	 viário	 como	 ocorre	 no	
loteamento	Residencial	dos	Buritis	(Figura	7).	

As	 áreas	 de	 recreação,	 cuja	 nomenclatura	 pode	 ser	 questionada	 já	 que	 estabelece	 que	 o	 objetivo	 seja	
recreação,	não	potencializa	outros	usos	mais	adequados	para	determinadas	situações,	formam	as	principais	
áreas	públicas	verdes	de	muitas	localidades.		

Percebe-se	três	casos	singulares	de	contabilização	da	porcentagem	de	áreas	verdes/recreação	(Figura	8).	O	
primeiro	deles,	de	alta	porcentagem,	acontece	nos	 loteamentos	em	que	as	áreas	não	 têm	 ligação	com	o	
loteamento	ou	algum	uso	específico,	por	exemplo	o	Loteamento	fechado	The	Palms	(caracterizado	como	
condomínio	urbanístico).	O	 segundo,	 também	de	alta	porcentagem,	acontece	quando	esses	 loteamentos	
são	 parte	 de	 um	Masterplan	 e	 destinados	 a	 compensar	 áreas	 de	 outros	 com	 a	 implantação	 de	 grandes	
áreas	 verdes,	 é	 o	 caso	 do	 Cidade	 Verde	 II.	 O	 terceiro,	 são	 os	 que	 não	 atingem	 a	 porcentagem	mínima	
exigida	pela	 lei	e	têm	essas	áreas	compensadas	em	outras	glebas,	como	o	Portal	do	Vale	I	e	 II	e	o	Granja	
Marileusa.	

Algumas	 particularidades	 também	 devem	 ser	 comentadas	 como	 a	 grande	 quantidade	 de	 áreas	 sem	
intervenção	 paisagística	 em	 loteamentos	 abertos,	 cabendo	 ao	 poder	 público	 implantar	 praças	 nessas	
localidades,	 porém	 sem	 nenhum	 plano	 de	 implementação	 ou	 gestão	 de	 tais	 áreas.	 Nos	 loteamentos	
fechados	 as	 áreas	 de	 recreação	 dividem-se	 em	 internas	 e	 externas.	 Embora	 alcancem	 os	 percentuais	
mínimos,	a	fragmentação	excessiva	faz	com	que	muitas	áreas	acabem	virando	grandes	jardins,	muito	bem	
cuidados	por	sinal,	mas	que	no	conjunto	não	cumprem	uma	importante	função	estruturante	e	sistêmica.	
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Figura	8:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	verdes/recreação	encontradas	e	exigidas	pela	lei	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTORES	(2017)	

	
Figura	9:	Comparativo	entre	as	porcentagens	das	áreas	de	sistema	viário	encontradas	e	exigidas	pela	lei	nos	loteamentos.		

Fonte:	AUTORES	(2017)	
	

Percebe-se	através	da	Figura	9,	que	a	porcentagem	de	sistema	viário	presente	nos	loteamentos	raramente	
tem	relação	com	a	classe	social	a	qual	pertence,	sendo	esta	influenciável	apenas	na	questão	da	qualidade	
deste	 espaço.	 Alguns,	 com	 alta	 taxa	 percentual,	 têm	 largas	 calçadas	 e	 ainda	 ciclovias,	 enquanto	 outros	
somam	um	número	 alto	 devido	 aos	 canteiros	 centrais	 e	 rotatórias	 que	 possuem.	 É	 importante	 destacar	
ainda	que	os	loteamentos	que	não	cumprirem	os	20%	de	sistema	viário,	como	está	na	legislação,	deverão	
ter	essas	áreas	de	“sobra”	destinadas	às	áreas	verdes	e	de	recreação.	

Após	a	análise	de	cada	loteamento	foi	feita	uma	sistematização	e	comparação	dos	padrões	morfológicos,	e	
caracterização	de	cada	estrutura	urbana.	Percebe-se	diferentes	padrões,	idealizados	por	diferentes	fatores	
–	 geográficos,	 agentes	 produtores	 do	 espaço,	 econômicos	 e	 sociais	 –	 que	 conformam	 a	 paisagem	
contemporânea	 de	 uma	 típica	 cidade	 média	 brasileira	 (Tabela	 5).	 A	 hierarquia	 morfológica	 é	 definida	
principalmente	pela	relação	entre	cada	elemento	morfológico	–	rua,	quadra,	área	verde	–	estabelece	um	
com	outro,	definindo	assim	a	estrutura	urbana	de	cada	loteamento.	
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Tabela	5.	Tabela	com	a	sistematização	dos	loteamentos	analisados	na	pesquisa	apresentando	sua	forma	urbana,	os	espaços	livres	presentes	em	

cada	loteamento	e	o	diagrama	da	estrutura	urbana	através	de	um	diagrama	da	hierarquia	dos	elementos	morfológicos	presentes	em	cada	
loteamento	

Fonte:	AUTORES,	2018	
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este	 artigo	 apresenta	 uma	 proposta	 de	 pesquisa	 com	 uma	 metodologia	 que	 visa	 investigar	 o	 papel	 da	
legislação	urbana	e	ambiental	na	produção,	configuração	e	distribuição	de	espaços	abertos.	Percebe-se	que	
os	 estudos	 comparativos	 são	 uma	 importante	 ferramenta	 para	 compreender	 diferentes	 realidades,	
ampliando	 as	 reflexões	 sobre	 determinados	 temas.	 As	 cidades	 de	 médio	 porte	 ganham	 evidência	 e	
importância	 na	 pesquisa	 sobre	 a	 forma	 urbana,	 na	 busca	 de	 compreender	 diferentes	 aspectos	 de	 sua	
configuração.	

A	legislação	urbana	e	ambiental	reforça	o	papel	do	controle	e	gestão	do	espaço	urbano	pelo	poder	público,	
levando	a	 transformações	urbanas	e	proporcionando	uma	organização	do	espaço	urbano	de	acordo	com	
códigos	comuns.	O	que	se	procura	entender	é	como	esses	códigos	repercutem	no	espaço	urbano,	dadas	as	
particularidades	da	produção	espacial	de	cada	cidade,	onde	os	agentes,	os	padrões	urbanos	e	a	paisagem	
natural	 têm	 uma	 importância	 fundamental	 na	 configuração	 dos	 espaços	 abertos	 intraurbanos.	 Como	
resultado	preliminar,	percebe-se	que	somente	a	exigência	de	um	percentual	não	potencializa	o	espaço	livre	
como	um	sistema	urbano	e	integrado	ao	contexto	local.	Os	espaços	encontrados	muitas	vezes	são	resíduos	
do	parcelamento,	sem	qualidade	espacial,	sem	intervenção	projetual	e	com	pouca	relação	sistêmica.	

Através	da	amostragem	dos	 loteamentos,	percebe-se	que	a	 legislação	cria	uma	organização	 fundamental	
para	 servir	 de	parâmetro	aos	projetos	de	 loteamentos,	 porém	a	não	 vinculação	às	distintas	 realidades	e	
necessidades	 locais,	 às	 distintas	 densidades	 previstas	 pelo	 zoneamento,	 já	 que	 a	 normatização	 não	
distingue	 áreas	 com	 pouco	 ou	muita	 densidade,	 e	 a	 falta	 de	 uma	 pensamento	 sistêmico,	 empobrece	 a	
discussão	em	relação	a	essa	importante	estrutura	das	cidades.	

A	falta	de	um	conceito	espacial	para	as	áreas	verdes	também	denota	uma	certa	necessidade	dos	agentes	
imobiliários	em	cumprirem	quesitos,	e	não	pensarem	na	melhor	solução	espacial.	As	áreas	verdes	parecem	
ser	 as	 sobras	 da	 área	 loteável	 e	 não	 o	 principio	 norteador	 de	 um	 projeto.	 Cabe	 aqui	 uma	 reflexão	 aos	
arquitetos,	 gestores	 urbanos,	 incorporadoras	 e	 loteadoras,	 e	 aos	 que	 legislam	 sobre	 o	 espaço	 urbano,	
incorporar	 novas	 normas	 legais	 que	 qualifiquem	 os	 espaços	 livres	 como	 um	 todo,	 compreendendo	 seu	
importante	papel	para	a	cidade	contemporânea.		
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OS PADRÕES ESPACIAIS E MORFOLÓGICOS DE COMUNIDADES NA 
AMAZÔNIA: SUBSÍDIOS PARA UMA NOVA FORMA DE PENSAR A 

NATUREZA 

THE SPATIAL AND MORPHOLOGICAL PATTERNS OF COMMUNITIES IN THE AMAZON: SUBSIDIES 
FOR A NEW WAY TO THINK  NATURE 

LOS PATRONES ESPACIALES Y MORFOLÓGICOS DE COMUNIDADES EN LA AMAZONIA: SUBSIDIOS 
PARA UNA NUEVA FORMA DE PENSAR LA NATURALEZA 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 

Neste artigo quatro comunidades que praticam usos “rurais” dentro da Região Metropolitana de Belém são estudadas 
e comparadas, em busca de padrões espaciais comuns entre elas, ou de tipologias morfológicas típicas da biodiversidade 
local. São estas: a Ilha do Combu, a comunidade do Cajueiro na ilha de Mosqueiro, a comunidade Quilombola de 
Abacatal, e uma área de remanejamento implantada nas terras da Central de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA-
PA), que recebeu agricultores urbanos que pertenciam à Associação da Terra Firme, onde moravam e cultivavam hortas. 
A tipologia cabocla provê elementos de suporte para uma via alternativa de ordenamento territorial, diferente da 
hegemônica, que resulta na produção da mancha urbana contínua, impermeabilizada, sem vegetação, que vem sendo 
imposta às cidades da região pela perspectiva homogeneizante de racionalização das construções e da urbanização, 
para melhor atendimento do mercado, e que ao fim e ao cabo, resulta na exclusão e alienação de comunidades. 

PALAVRAS-CHAVE: urbano-utopia; urbano-natural; sociobiodiversidade; RMB; Amazônia.  

ABSTRACT: 

In this article four communities that practice "rural" uses within the Metropolitan Area of Belém are studied and 
compared in search of spatial patterns common among them, or of morphological typologies typical of local biodiversity. 
These are: Combu Island, the community of Cajueiro on the island of Mosqueiro, the Quilombola community of Abacatal, 
and a resettlement area located on the lands of the Central of Supply of the State of Pará (CEASA-PA), which received 
urban farmers who belonged to the Association of Terra Firme, where they lived and cultivated gardens. The Cabocla 
typology provides support elements for an alternative territorial planning pathway, different from the hegemonic one, 
which results in the production of a continuous, impermeable, unseeded urban spot that has been imposed on the cities 
of the region by the homogenizing perspective of construction rationalization and urbanization, to better serve the 
market, and that, after all, results in the exclusion and alienation of communities. 

KEYWORDS: urban-utopia; urban-natural; sociobiodiversity; RMB; Amazon.   

RESUMEN: 
En este artículo cuatro comunidades que practican usos "rurales" dentro de la Región Metropolitana de Belém son 
estudiadas y comparadas, en busca de patrones espaciales comunes entre ellas, o de tipologías morfológicas típicas de 
la biodiversidad local. Son estas: Una Isla del Combu, comunidad del Cajueiro en la isla de Mosqueiro, comunidad 
Quilombola de Abacatal y un área de reubicación implantada en las tierras de la Central de Abastecimiento del Estado 
de Pará (CEASA-PA), que recibió agricultores urbanos que pertenecían a la Asociación de la Tierra Firme, donde vivían y 
cultivaban huertas. La tipología cabocla provee elementos de soporte para una vía alternativa de ordenamiento 
territorial, diferente de la hegemónica, que resulta en la producción de la mancha urbana continua, impermeabilizada, 
sin vegetación, que viene siendo impuesta a las ciudades de la región por la perspectiva homogeneizante de 
racionalización de las construcciones y de la urbanización, para mejor atención del mercado, y que al fin y al cabo, resulta 
en la exclusión y enajenación de comunidades.  
PALABRAS-CLAVE: urbano-utopía; urbano-natural; socio biodiversidad; RMB; Amazonia. 
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O CONTEXTO 

A discussão sobre o futuro ideal desejável nas cidades brasileiras tem sido pautada pelos processos que 
incomodam: congestionamento, carências de habitação, saneamento, condições do controle da terra 
urbanizada, convergindo para a polarização entre a cidade formal e a cidade informal, sem que as injustiças 
criadas pela supressão dos espaços de natureza em ambos os casos seja considerada.  Nos últimos anos, 
observa-se que o debate sobre as políticas urbanas assumiu as prioridades definidas pelo mercado e pelas 
agendas globais, mesmo nos lugares em que a há grande potência da natureza (rios gigantes, chuvas intensas, 
vegetação exuberante) e onde o mercado não inclui majoritariamente a população, como é o caso da 
Amazônia. 

A Amazônia inspira o resgate das lições de Karl Polanyi (2000) sobre o caso da Ilha Trobriand na Melanésia 
Ocidental, onde esse autor compreendeu que a economia pode ser maior do que o mercado. Nessa região 
brasileira a biodiversidade tem sido um recurso fundamental para populações locais desde tempos 
imemoriais – pautando tecnologias, estratégias de troca e de “produção” de pessoas (HECKENBERGER, 2008); 
onde a gestão da biodiversidade era fundamental para a vida, e absolutamente prioritária à acumulação 
típica do mercado.   

Apesar de séculos de colonização, ainda existem fortes sinais de resistência dos padrões caboclos de 
ocupação do território, onde a interdependência entre pessoas e natureza (rios, biodiversidade, vegetação, 
solos), extrapola a dicotomia clássicas entre urbano e rural que regeu outras regiões durante o século XX. 
Segundo Fischer (2017), na Belém do século XIX era comum a concessão de terras urbanas (inseridas na légua 
patrimonial da cidade) para fins considerados rurais (sítios, fazendas), que tiveram um protagonismo no 
atendimento das necessidades de produção de alimentos na cidade até os anos 1950.  

Até então, a preservação de massas vegetais e cursos d’água nas áreas periurbanas, ou nos interstícios entre 
assentamentos humanos (cidade, vilas, comunidades) atendia a múltiplas necessidades (habitação, sustento, 
lazer, etc.). Esse padrão era herdeiro do histórico de dispersão que existe na região desde os tempos pré-
colombianos, e só passou a ser desafiado após as profundas reestruturações ocorridas no território 
Amazônico. Após a abertura da região ao grande extrativismo (ex.: mineração, agronegócio); a assimilação 
da floresta e de territórios rurais por atividades produtivas de matriz industrial, com foco na exportação de 
commodities transformou territórios rurais e cidades em periferias distantes de centros globais (CARDOSO 
et al, 2017; CARDOSO et al 2018).  

A reestruturação promoveu a integração produtiva e também ampliou o alcance de políticas federais na 
Amazônia Ocidental. No caso das cidades as políticas urbanas clássicas (transporte, habitação, saneamento, 
regularização fundiária) foram difundidas na medida em que o fluxo migratório direcionado para 
assentamentos rurais, demandou também suporte de pequenas cidades, e mais tarde foi direcionado para 
as metrópoles e cidades médias. O influxo migratório intenso modificou a composição da população, levou 
a um crescimento urbano acelerado, não acompanhado por oportunidades de trabalho para nativos e 
migrantes, que geraram um distanciamento da natureza, e a difusão de práticas de grande poder de 
degradação. 

Em Belém, a ação do setor público na produção habitacional em tempos autoritários resultou no 
desalojamento de comunidades nativas, levou à intensa contaminação de rios por esgotos não tratados, 
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comprometendo a sobrevivência de grupos que dependiam da biodiversidade na cidade. Tais práticas foram 
absorvidas pela ação do setor privado, e desde os anos 1990, empreendimentos imobiliários, mesmo quando 
de alto padrão, reproduzem o mesmo processo (CARDOSO, MIRANDA, 2018; ROCHA, 2016). Após grande 
expansão das manchas urbanas, desmatamento, destruição de rios internos, desestruturação de margens 
dos grandes rios, o desmemoriamento da população sobre o relacionamento ancestral entre homem e 
natureza na região, resultou em uma crença de que a natureza é passiva e abundante, e capaz de absorver 
as práticas importadas, mas de modo bastante incompleto, de outros contextos socioambientais.   

O limbo, ou o pior dos mundos, passou a ser a falta de acesso à terra urbanizada e a trabalho formal em um 
extremo, e a espaços onde seja possível manejar a biodiversidade (áreas de uso coletivo, ou suas congêneres 
modernas - assentamentos de populações tradicionais, APAs, etc.) no outro. Essa situação justifica a 
intensidade de produção informal das manchas urbanas internas à RMB, particularmente na área conurbada 
entre Belém, Ananindeua e Marituba, e desvia o foco de soluções endógenas, que se provaram bem-
sucedidas, para o relacionamento entre homem e natureza.  

Neste artigo, quatro comunidades que praticam usos “rurais” dentro da RMB são estudadas e comparadas, 
em busca de padrões espaciais comuns entre elas, ou de tipologias morfológicas típicas da 
sociobiodiversidade local. Destaca-se a importância dessas tipologias para prover elementos de suporte para 
uma via alternativa de ordenamento territorial, diferente da hegemônica, que resulta na produção da 
mancha urbana contínua, impermeabilizada, sem vegetação, que vem sendo imposta às cidades da região 
pela perspectiva homogeneizante de racionalização das construções e da urbanização, para melhor 
atendimento do mercado, e que ao fim e ao cabo, resulta na exclusão e alienação de comunidades.  

A análise dessas tipologias é feita a partir de levantamentos de campo dos arranjos espaciais, 
complementados pela leitura de imagens de satélites e pela espacialização de dados secundários, para 
comparação do a) nível de resistência das comunidades à pressões externas, principalmente no que se refere 
à conversão de uso da terra e pressão pela redução de sua extensão territorial; b) aderência ao modo de vida 
original, se são mantidas as práticas associadas ao esquema rio, quintal, roçado e floresta, típicos da várzea 
amazônica; c) capacidade de organização dos habitantes da comunidade para reclamar direitos ou 
beneficiamento de produtos); d) grau de acesso a serviços públicos (tais como transporte, educação, 
atendimento de saúde, água, telefonia); e, e) relacionamento com a biodiversidade para (foco na 
preservação e manejo dos recursos ambientais).   

ENTRE MUDANÇAS E REENCONTROS: ARGUMENTOS PELA “NATURALIZAÇÃO” DA CIDADE 

A forte aderência entre a lógica industrial e a aglomeração metropolitana influenciou fortemente as 
estratégias de análise e proposição do campo da arquitetura e urbanismo. A necessidade de negação dos 
problemas da cidade industrial, impulsionou estratégias de reaproximação entre cidade e natureza nos 
países “centrais”, que apesar de focos diversos buscavam o fortalecimento da vida coletiva e o contato com 
os espaços verdes. A Antologia do Urbanismo escrita por Choay (1997), destaca a polarização entre 
concepções majoritárias, a progressista e a culturalista. A primeira assume um homem-tipo, com 
necessidades universais, e que poderia viver em uma “máquina de morar”, funcional, circundada de verde e 
luz do sol. Progressivamente o verde é entendido como possibilidade de local para o lazer, paisagismo, 
jardinagem (geométrica), como exemplo do “Falanstério” de Fourier (CHOAY, 1997). A segunda prioriza a 
cultura decorrente da experiência coletiva, com respeito à individualidade e à organicidade dos 
assentamentos humanos, mas com claro discernimento entre o ambiente urbano e o campo selvagem. A 
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concepção das cidades-jardins, por Howard, apresentou grande inovação na tentativa de articular o melhor 
da cidade (oportunidade de empregos, opções culturais) e do campo (paisagem verde, qualidade de vida), 
por meio da associação de casas individuais, espaços de produção, cívicos e espaços coletivos tratados como 
jardins. No terreno existiriam zonas residenciais concêntricas, com a possibilidade de quintais agricultáveis, 
bem como zonas rurais com terrenos maiores, além de zonas industriais, viabilizando a autossuficiência da 
comunidade. Apesar da sofisticação política da concepção das Cidades Jardins, baseada na solidariedade e 
no cooperativismo, havia pressupostos que eram compatíveis com as condições de mercado de terras, 
valorização imobiliária, e usufruto paisagístico da natureza (HALL, 1995), que seguem a visão dominante da 
época, de subordinação da natureza à lógica da sociedade industrial.   

Essas duas tradições foram mescladas em muitas experiências realizadas no decorrer do século XX, sob 
muitos regimes políticos e condições socioeconômicas. Apenas a partir da segunda metade do século XX, e o 
aumento da consciência socioambiental, novas formas de reivindicação de espaços públicos urbanos, de 
direito à cidade e de gestão urbana foram testadas. As discussões denominadas de ambientalistas propagam-
se por diversos setores da sociedade e inspiraram grupos de resistência ao modo de vida industrial, a exemplo 
de comunidades hippies.  Posteriormente houve o fortalecimento de diversos debates ocupados da relação 
homem-natureza, interessados na adaptação às mudanças climáticas, busca de redução do impacto da ação 
humana sobre os ecossistemas do planeta, formas de vida sustentáveis, cidades resilientes e justiça 
ambiental (ACSELRAD, 2009; FARR, 2013; NEWTON, DOHERTY, 2014). Nos países “centrais”, propostas de 
forma de vida urbana alternativas pautadas no modo de vida comunitário começaram a eclodir, baseadas na 
organização coletiva e partilha entre as pessoas de terras e recursos, mediados por regras de convivência. 
Esse pensamento se contrapôs a ideias de conservar a natureza como terras intocáveis, buscando uma maior 
articulação entre o ser humano e a terra. Como exemplo disso têm-se em 1962 a fundação da primeira ecovila 
- Comunidade Findhorn - na Escócia (ROCHA, 2017).  

As ecovilas foram concebidas como espaços de vida comunitário, e assim como as Cidades Jardins sofreram 
cópias distorcidas que as transformaram em condomínios fechados e em cidades satélites, respectivamente 
(ROCHA, 2017). Em regiões metropolitanas, o elevado preço da terra e da escassez de grandes glebas, 
aceleram a explosão do urbano por sobre áreas rurais, na medida em que o mercado imobiliário constrói 
empreendimentos cada vez mais longe, exercendo pressões sobre a população original das áreas 
periurbanas. Sob tais circunstâncias, por mais que essas comunidades periurbanas tenham uma lógica de 
organização e modo de vida equivalente ao dos movimentos contemporâneos de reaproximação entre 
cidade e natureza, prevalece a apropriação predatória da natureza pelo capitalismo, que via de regra a 
destrói e aliena sua população, ou quando a preserva, a utiliza como reserva de valor, ou como diferencial 
das terras que vende como mercadoria de luxo (EUCLYDES, 2016; MONTE-MÓR, 2015).  

Em regiões de economia periférica, onde ainda há resistências às formas de organização do mercado, e 
também onde há menor difusão dos benefícios do modo de vida urbano (acesso à plena cidadania e a meios 
de reprodução da vida, para além do consumo) há grande dificuldade de sustentar as práticas que melhor 
atendem a tendência do retorno a um contato mais direto entre o ser humano e a natureza já observada nos 
países centrais. Nessas áreas, o desrespeito à diversidade é indicador da exclusão de direitos, onde a 
apropriação dos recursos ambientais acontece de forma rápida e intensa, e leva à degradação ambiental e 
desarticulação de populações que dependem, ainda que parcialmente, da biodiversidade. Esse conflito afeta 
diversas populações tradicionais remanescentes em território brasileiro, mas na Amazônia tem seus nuances 
mais claros.  

7664



 

A integração rodoviária da região amazônica (em oposição a rede hidroviária estabelecida secularmente) 
abriu caminho para novas formas de urbanização e exploração dos recursos naturais (BECKER, 2013). Havia 
a suposição de que seria possível realizar uma integração rápida, capaz de transferir para a região um modo 
de viver e produzir típico dos grandes centros urbanos, quando o que foi efetivamente possível foi a 
superposição dessa nova lógica a outra forma de viver que há séculos era bem-sucedida na região. Como 
exemplo de formas de vida alternativas à lógica hegemônica do capital temos as populações indígenas, 
quilombolas, comunidades extrativistas e agrícolas, entre outros grupos por vezes chamados de 
“tradicionais” em oposição à sociedade “urbano-industrial”.  

Observa-se que apesar da ambiguidade antropológica e jurídica da categoria população tradicional (BENATTI, 
2016), seu emprego neste texto refere-se à ligação com determinado território, a organização social e 
política, a relação com a natureza e o uso dos recursos naturais renováveis, e o pequeno grau de 
envolvimento com o mercado e a sociedade em volta, e procura ser o mais amplo possível para incluir todos 
os grupos sociais cuja distintividade cultural se expressaria nas territorialidades específicas. Essas 
territorialidades são o que o artigo procura decodificar em termos espaciais para iluminar os benefícios de 
sua existência no ambiente metropolitano (e urbano) amazônico, já que toda a institucionalidade que já foi 
conquistada para proteção das comunidades “diferentes” do padrão hegemônico do mercado (quilombolas, 
extrativistas, etc.), tende a desvanecer diante da pressão imobiliária.  

Essas comunidades carregam características comuns tais como a apropriação comunitária, a apropriação de 
recursos proporcional às necessidades, a pactuação de regras para produção da moradia e utilização do solo. 
Apesar de suas práticas preservarem a biodiversidade, as áreas que elas ocupam já foram ressignificadas pelo 
mercado, e designadas como áreas de expansão urbana pelas administrações municipais, ou assimiladas pela 
lógica do turismo, como no caso das ilhas de Belém. Essa situação reflete a desarticulação entre gestão 
urbana, gestão ambiental e a incapacidade de compreender a exclusão socioambiental como manifestações 
de injustiça ambiental.   

Ainda persiste na administração pública a concepção de preservação ambiental clássica, inspirada na tradição 
constituída com a criação do Parque Nacional de Yellowstone (EUA), que assume a retirada do homem do 
ambiente a ser preservado, distingue uma natureza especial de outra ordinária, para proteger patrimônios 
estéticos, geológicos e arqueológicos, que são objeto de visitação controlada. Essa concepção de preservação 
de ilhas de natureza intocada (DIEGUES, 2008), libera as demais áreas para atendimento dos apetites do 
mercado, e não reconhece a natureza como suporte da vida de comunidades e grupos tradicionais ou em 
transição do modo de vida tradicional para o urbano, nem a necessidade de respeito de espaços de natureza 
articulados com a trama de drenagem, matas ciliares, nascentes, e mesmo quintais, para a prestação de 
serviços ambientais  (absorção da água das chuvas, refrigeração de correntes de vento, prevenção de ilha de 
calor, etc.), ainda mais fundamentais em um contexto de mudanças climáticas que intensifica fenômenos 
meteorológicos (chuvas, secas), e afeta de modo desigual os grupos sociais.  

Esta argumentação orienta-se pela discussão colocada por Lefebvre (2009; 2001) há cinquenta anos sobre o 
direito à cidade e à diversidade. Sua aplicação em de áreas de tradição não industrial, mas já urbanizadas 
como a Amazônia, foca a necessidade de respeito à pluralidade dos modos de vida e de seus 
desdobramentos, e a inclusão de comunidades “remotas”, que geralmente estão “fora do mapa”, nas  
políticas urbanas (e territoriais), dando direito de acesso a recursos naturais à pessoas que dependem da 
natureza (de terra, água limpa, biodiversidade) para sobreviver, e que não devem ser vistas como  menos 
importantes na hierarquia social (HORN, CARDOSO, ALENÇON, 2018).  
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O paradoxo entre a discussão global sobre a necessidade de preservação da natureza, manifesto nas 
iniciativas observadas nos países “centrais” de reinserção do verde na vida urbana, e a pressão do capital 
pela transformação da cidade no novo produto de acumulação, que nos contextos periféricos e menos 
controlados por políticas urbanas e territoriais, estende indefinidamente a mancha urbana, sobrecarrega as 
redes técnicas existente, compromete a prestação de serviços ambientais e promove exclusão social pela 
desestruturação de comunidades, poderia ser enfrentado, pelo menos teoricamente, com o argumento pela 
utopia do urbano-natural (MONTE-MÓR, 2015), que atualiza o discurso do direito à cidade com a 
incorporação do direito aos recursos naturais na cidade (HORN, CARDOSO, ALENÇON, 2018).  

Desta posição, o ingresso do verde na cidade por meio de elementos da vida cotidiana:  na forma de produção 
de alimentos, na criação de parques lineares, na preservação das matas urbanas, e também nos espaços 
públicos utilizados coletivamente, seriam manifestações de uma naturalização extensiva, que precisa existir 
para equilibrar o processo de urbanização extensiva contemporâneo, que extrapola as tipologias urbanas e 
usos urbano-industriais para muito além da cidade.  

OS INTERSTÍCIOS “RURAIS” NA METRÓPOLE 

 As comunidades estudadas neste artigo encontram-se na linha de fogo desse conflito. A Figura 1 apresenta 
a mancha urbana de Belém/Ananindeua/Marituba, os interstícios verdes da mancha e no entorno (área 
periurbana e ilhas), e uma hachura que marca os aglomerados subnormais definidos pelo IBGE (2010). 
Observa-se que dentro da Primeira Légua Patrimonial de Belém (área ocupada até os anos 1960) os 
aglomerados subnormais correspondem às áreas de várzea que tiveram ocupação informal intensificada no 
decorrer de décadas. Um cinturão institucional delimita essa área, e a partir dele a correspondência entre 
ocupação de várzea e assentamentos precários é menor, uma vez que a marcação do IBGE extrapola bastante 
as áreas de várzea, incorporando conjuntos habitacionais ocupados, outros tipos de ocupações, e áreas com 
intensa cobertura vegetal (matas, secundárias, APPs), que tendem a ser vistas como espaços “do atraso”. 

A presença de vegetação é fator de desvalorização das terras continentais, sob a perspectiva de um mercado 
que racionaliza a produção habitacional de interesse social sob o ponto de vista do gerenciamento de custos, 
mesmo que seus produtos sejam inadequados para o público alvo, que via de regra depende de um quintal 
para plantar horta, ervas, e complementar o sustento.   

Na RMB, as ocupações informais excedem os 50% mesmo no município de Belém, mas não há discriminação 
dentre as áreas rejeitadas pelo mercado (várzeas) ocupadas por populações migrantes de áreas rurais que 
passam a exercer atividades informais ou de baixa qualificação, e as ocupadas por populações 
remanescentes, ou que preservam seu saber sobre o manejo da natureza (agricultores urbanos, pescadores, 
quilombolas), embora este não seja reconhecido como válido no contexto metropolitano. A Figura 1 também 
apresenta as quatro comunidades estudadas, que se enquadram no segundo caso, e apresentam diferentes 
condições de inserção no contexto metropolitano: uma ilha não urbanizada (Ilha do Combu), uma 
comunidade pesqueira de uma parte urbanizada de outra ilha (comunidade do Cajueiro na ilha de 
Mosqueiro), um assentamento quilombola (Comunidade Quilombola de Abacatal) e uma área de 
remanejamento implantada nas terras da Central de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA-PA), que 
recebeu agricultores urbanos que pertenciam à Associação da Terra Firme, onde moravam e cultivavam 
hortas.  
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Figura 1: Mancha urbana conurbada, áreas vegetadas e aglomerados subnormais na RMB.  

Fonte:   MRE (1936); IBGE (2010); DNIT (2013); IDESP (2012); GeoCatálogo do MMA (2015). Elaborado pelas autoras. 

A localização das comunidades estudadas na Figura 01 permite uma leitura da forma como as comunidades 
são vistas a partir da perspectiva metropolitana, indicando a intensidade de pressão externa pela conversão 
de uso do território que ocupam. Neste aspecto, a Ilha do Combu é vista hoje como um local turístico onde 
os moradores da parte continental, normalmente ligado a classes sociais com rendas elevadas, procuram a 
ilha para atividades de lazer, pela gastronomia (restaurantes) e contato com a natureza (trilhas, banho de 
rio), o que aumenta cada vez mais o fluxo de pessoas na ilha, com saída de barcos e lanchas da Praça Princesa 
Isabel. O enfoque turístico fomenta o surgimento de novos restaurantes, pertencentes a pessoas de fora da 
ilha. Alguns desses estabelecimentos promovem festas noturnas que atraem pessoas da ilha e do continente. 
Segundo relato dos moradores isso está diretamente ligado à introdução do tráfico de drogas e ao aumento 
da violência no meio insular, além da produção de ruídos acima do permitido/tolerável. O fluxo intenso de 
embarcações já ocasionou acidentes com crianças que tomam banho no rio, além de gerar impactos 
ambientais, os quais são percebidos no aceleramento do processo de erosão na ilha, processo esse que 
acontece naturalmente, mas é agravado na medida em que as embarcações em alta velocidade geram ondas 
que pressionam as margens de terra. Outras ameaças  forma de vida existente na ilha são os projetos de 
loteamentos e construção de ponte (que de tempos em tempos são divulgados na mídia) para ligá-la ao 
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continente. Nesse caso a ilha é vista como um local de expansão da área urbana, assim como ocorreu em 
Outeiro e Mosqueiro (ilhas do município de Belém ligadas ao continente por ponte), sem atenção para as 
funções sociais e ambientais que a mesma desempenha.  

A localização da comunidade do Abacatal motiva grande pressão sobre a comunidade, seja pela expectativa 
do município de Ananindeua de assimilá-la como área de expansão urbana em seu Plano Diretor, seja pela 
concentração de conjuntos habitacionais produzidos pelo setor privado no âmbito do programa Minha Casa 
Minha Vida ao longo da principal via de acesso a comunidade, conhecida como Estrada do Aurá (MARIN, 
CASTRO, 2018). Estes conjuntos já foram denunciados inúmeras vezes por despejo de tubulação de esgoto 
das moradias entre a estrada e o rio. Outro problema é o avanço do tráfico de drogas, que gera violência e 
insegurança nos arredores da comunidade, onde são frequentes os assaltos sofridos por moradores da 
comunidade, também por não existir transporte coletivo e iluminação em parte da estrada do Aurá. Em 2015 
a empresa Terraplena foi autorizada pelo Estado do Pará a realizar estudos prévios para implantação da 
rodovia denominada Liberdade, a qual será um eixo rodoviário alternativo à BR-316, passando pela 
Comunidade do Abacatal (CAMPELO, 2018). 

A comunidade do Cajueiro foi consolidada na década de 1990, embora pescadores vivessem na área desde 
os anos 1960. Nota-se que a partir da construção da ponte de concreto sobre o Rio Cajueiro, na década de 
1970, constituiu-se uma centralidade favorável à instalação de uma feira. Na aerofotogrametria de 1977 vê-
se os loteamentos abertos no entorno da área, época em que se intensificou o desmatamento. Na década 
de 2000, houve aumento do assentamento, que incorporou áreas do entorno da comunidade. Nesse ínterim, 
dentro da comunidade há pressões para implantação de estruturas de suporte para pesca industrial. Uma 
grande rede de supermercados instalou trapiche e galpão, com área para construção de embarcações, e 
prática de assalariamento de pescadores oriundo da porção continental da RMB, em condições mais 
vantajosas do que dos moradores da comunidade. Segundo moradores, o salário oferecido é bem menor do 
que a renda obtida com a pesca autônoma. 

A comunidade de agricultores urbanos da Terra Firme foi dissolvida a partir dos anos de 1980, quando estes 
perderam a disputa pelo terreno alagável que era utilizado para o cultivo das hortas para os grupos 
socialmente excluídos que julgavam que a área não tivesse uso quando estavam alagadas na época das 
chuvas. O remanejamento dessa comunidade representa a conclusão do ciclo de pressão contra usos 
“rurais”, que neste caso foi pautada por uma lógica de produção diferente daquela praticada originalmente. 
A designação de terra para cultivo próxima da CEASA atendeu pedido dos varejistas, e suprimiu aspectos 
fundamentais para o êxito da produção coletiva, tais como a moradia próxima do local de cultivo, a rede de 
solidariedade, e a articulação com outras práticas para complementação da renda, visto que a área está 
sujeita a proteção (Área de Preservação Permanente) onde não é permitido o uso habitacional. Contudo, em 
entrevista com liderança da associação, é clara a compreensão de que condomínios de alto padrão 
construídos nas proximidades, viabilizarão a extinção da MZAN (Macrozona do Ambiente Natural), onde a 
horta atualmente está inserida. 

Esta situação será agravada se ocorrer a implantação de diretriz de Avenida Liberdade (indicada na Figura 1) 
que assume a área da Ceasa como início de nova área de acesso à RMB, paralela à BR 316, e que cortará a 
comunidade do Abacatal. Esse macroplanejamento opera formas de expansão da mancha urbana, colocando 
em risco a supressão do gradativa do patrimônio ambiental e o desalojamento de diversas comunidades, 
semelhantes às estudadas.   
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FORMAS DE VIVER E PRODUZIR DAS COMUNIDADES ESTUDADAS 

O Quadro 1 mostra detalhes do arranjo espacial praticado nas comunidades estudadas. A situação observada 
em cada uma das áreas de estudo indica que uma os arranjos espaciais de acessos (ruas, rios, estradas) com 
as parcelas de moradia (nem sempre constituídas por lotes), e as áreas de produção (quintais, matas, 
roçados, etc.)  não são compreendidas como elementos morfológicos equivalentes aos que estruturam os 
arranjos espaciais considerados urbanos. Não há compreensão de que o espaço necessário para o sustento 
do modo de vida deve ser garantido como bem de usufruto coletivo, e que não deveria estar sujeito a 
ocupações sucessivas, conversões de uso, ou ações de cercamento.  

Observa-se que a forma como a comunidade se organiza é decisiva para que haja maior ou menor resistência 
a essas transformações, visto que a ambiguidade de pertencimento dessas comunidades à lógica rural e 
urbana as deixa em um ponto cego de regulação espacial e urbanística, embora historicamente aconteça sua 
conversão em área urbana, e pior, via de regra em assentamento subnormal.  

Na Ilha do Combú existe uma associação de moradores, entretanto, de acordo com as entrevistas, houve 
uma mudança de atuação, das pautas sociais para pautas políticas na década de 2000, por cooptação das 
lideranças por políticos, o que reduziu a intensidade de adesão e participação dos indivíduos da comunidade. 
Algumas reuniões ainda acontecem, mas a participação comunitária foi reduzida. A mão-de-obra para o 
extrativismo é familiar. A produção é reunida, transportada para a parte continental e vendida, e os lucros 
são repartidos entre os participantes. Via de regra, os produtos são distribuídos da forma como são extraídos, 
mas há moradores que realizam algum tipo de beneficiamento antes da venda. Uma moradora construiu 
uma fábrica artesanal de chocolate, onde realiza todas as etapas da produção, desde a extração do cacau até 
a produção do chocolate puro em “barras” ou na forma de doces. O chocolate é vendido na própria ilha e 
distribuído para restaurantes de chefs renomados no continente.  Há uma forte articulação econômica dos 
moradores com o continente, ainda que a organização interna tenha sido enfraquecida. 

A condição de isolamento da ilha do Combu a mantém como área de várzea não urbanizada, significativa 
preservação da cobertura vegetal. Os moradores preservam as áreas verdes no entorno das casas, que são 
espaçadas e ribeirinhas. A ocupação humana dá-se nas margens da ilha, ao longo dos rios e cursos d’água 
menores; o centro da ilha permanece desocupado e bem preservado. O rio principal não apresenta grande 
contaminação e ainda é utilizado para atividades cotidianas, a baixa densidade ainda permite o lançamento 
de águas servidas e esgoto lançado diretamente na várzea. Contudo, a crescente concorrência pelo controle 
das margens mais próximas do continente (a 1,5 km de distância do centro de Belém), tem motivado a 
disputa das palafitas por restaurantes e até casas noturnas, que reduzem ainda mais a coesão da 
comunidade. As articulações individuais ou com lideranças, por meio da associação cooptada, tem viabilizado 
as mudanças de uso. A situação híbrida da ilha requer regulação de uso, e controle do porte desses usos, 
para manutenção do modo de vida local, que tem se mostrado virtuoso quanto ao atendimento das 
necessidades dos moradores por serviços, equipamentos e quanto ao próprio sustento. A descaracterização 
interessa ao setor imobiliário que tem interesse na implantação de loteamentos exclusivos na mesma, a 
exemplo do ocorrido na Ilha de Caratateua (Outeiro) que recebeu o Alphaville.  
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Quadro 1: Arranjo espacial e modo de vida nas comunidades estudadas. 

Fonte: MARQUES, MALCHER (2009); PESQUISA DE CAMPO (2017). Elaborado pelas autoras. 
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Na comunidade do Abacatal a luta pelo combate da grilagem das terras da comunidade durante os anos 
1980, motivou a criação da Associação de Moradores e Produtores Quilombolas de Abacatal, com o apoio 
dos seminaristas do Seminário Pio X, das irmãs da Sagrada Família, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da 
Sociedade de Direitos Humanos (SDH). A partir das entrevistas concedidas, há suporte técnico de vários 
órgãos para produção de fruticultura destinada a produção de polpas, para a piscicultura viabilizada por 
barragem no igarapé Uriboquinha, e produção de derivados da mandioca como farinha d’água, farinha de 
tapioca, goma e tucupi, vendidos na feira do produtor, organizada pelos próprios comunitários. Em 2017 
diante do avanço de empreendimentos causadores de impactos ambientais, a comunidade construiu um 
protocolo de consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais, para dialogar com os agentes que produzem impacto sobre o 
seu território (CAMPELO, 2018).  

Essa iniciativa é consequência da forma como o Igarapé que abastece a comunidade vem sendo poluído pelo 
lançamento de esgotos das casas do entorno, construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A 
vizinhança da comunidade já abrigou um lixão a céu aberto que chegou a ser considerado o segundo maior 
do país, onde ainda é frequente o despejo irregular de lixo. A região também sofre degradação pela extração 
mineral do tipo classe II, que forma enormes crateras, devido a retirada de areia, argila e areia branca, 
utilizadas em obras de pavimentação. Todas as pressões são decorrentes de desrespeito a inúmeras leis e 
políticas.  

Na comunidade do Cajueiro, a atuação na feira é a principal razão de articulação dos moradores. A 
comunidade tem destaque no volume de pesca na ilha de Mosqueiro, contribuindo com 63,7% da produção 
total de peixe da ilha (LEÃO, 2011). O pescado abastece a comunidade, e o excedente é vendido na feira do 
Cajueiro para outros moradores da ilha e também distribuído para outras feiras na parte continental de 
Belém. Atualmente na feira existem 21 vendedores de peixe, 10 de ervas, 5 de cheiro verde, 1 de comida, 1 
de frango, 1 de porco e de 4 de caranguejo. Contudo, não existe uma associação formal que organize a 
comunidade, para dar suporte a lutas que de interesse da comunidade, e definir um espaço físico de apoio 
às reuniões dos moradores. 

Por falta de regras, tem ocorrido o desaparecimento de espaços verdes entre as casas devido ao grande 
adensamento, o que reduz a disponibilidade de frutas para a própria comunidade (açaizeiros e cajueiros, que 
lhe deram nome). Outra implicação dessa supressão vegetal é a aceleração do processo de erosão. O 
adensamento agravou o acúmulo de lixo, um dos principais problemas ambientais no local, pois apesar da 
coleta ser realizada semanalmente por carros de pequeno porte em parte da comunidade, alguns moradores 
ainda jogam seus detritos no rio. Outro fator que contribui para o problema é que além do lixo produzido na 
comunidade, ocorre acúmulo na área do lixo produzidos em outras áreas da ilha, que são trazidos pela água, 
problema recorrente em todas as ilhas de Belém. 

Os associados da Horta da Terra Firme, remanejados para a CEASA/PA, esperam conseguir parceria com a 
Universidade Federal Rural da Amazônia para suporte técnico, pois o solo pobre e rochoso, necessita de 
adubo para a produção de produtos orgânicos. A mudança da orientação do consumo próprio para a venda 
direta na feira da CEASA/PA, onde os associados têm um box especifico para venda não foi acompanhada 
por melhoramento das condições de produção. Sua proximidade com a feira, os liberou de atravessadores, 
aumentando o retorno da produção. Apesar da impossibilidade em contrato de criação de moradia aos 
associados, alguns produtores se apropriam da vegetação densa para criar casas e galpões em materiais 
biodegradáveis como barro e madeira, para garantir a segurança da produção. 
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A área que abrigou originalmente a Horta da terra Firme, foi radicalmente transformada nos últimos 30 anos, 
com a gradativa canalização dos afluentes do rio Tucunduba e o aterro da área. A pavimentação da maior 
parte das vias com piçarra e das vias principais com asfalto, concluiu um processo de transformação que se 
apresenta como tendência de destino de todas as comunidades desse tipo. Essa consolidação suprimiu o 
verde dos quintais e na área da antiga horta, o que contribuiu para uma percepção de aumento da 
temperatura e para a maior frequência de alagamentos na região, em decorrência da baixa permeabilidade 
do solo. A população alojada na área está vulnerável ao risco permanente, e é majoritariamente de baixa 
renda.  

Em 2017 foram registrados episódios de inversão térmica em Belém, que somados ao agravamento das 
inundações e aquecimento do microclima, conforme manchetes dos veículos de comunicação apresentadas 
na Figura 2, e resultados da pesquisa de Moreira (2018), indicando a trajetória provável da cidade, face à 
progressiva impermeabilização do solo, supressão de vegetação e desestruturação das comunidades 
periurbanas. A vulnerabilidade é sempre maior para os grupos que findam excluídos seja em ambiente 
periurbano ou urbano. 

.  
Figura 2: Nóticias sobre o clima urbano de Belém. 

Fonte:ORM NEWS, 2015; G1 PARÁ,2014; MEDEIROS, 2018. 

CONCLUSÃO 

Há um quadro comum de injustiça ambiental, onde o impacto da degradação é injustamente distribuído na 
sociedade, afetando mais intensamente esse tipo de comunidades sempre associada à supressão de custos 
para o mercado (produção de moradia, exploração de minério, apropriação da natureza).  Apesar disso, o 
Quadro 2 faz uma síntese da situação das comunidades estudadas procurando articular elementos espaciais, 
usos e processos, na busca de denominadores comuns para caracterizar padrões morfológicos dessa 
sociobiodiversidade, e explicitar suas especificidades. Em todas as cinco situações apresentadas no artigo 
existem variações dos elementos morfológicos clássicos - lote, rua, edificações, espaços públicos. Não há 
uma forte separação entre os domínios público e privado, as situações das comunidades podem ser 
consideradas peculiares quando comparadas ao meio urbano pela formo como múltiplas atividades 
acontecem no entorno das casas. Os elementos morfológicos incorporam o rio, que desempenha o papel da 
rua, o quintal substitui a praça como espaço de sociabilidade e brincadeira, o lote é virtual e delimitado por 
elementos de vegetais ou físicos, mas não cercados.  
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Quadro 2: Quadro síntese de atributos morfológicos das comunidades. 

Fonte: NHAUM et al (2015); MARQUES, MALCHER (2009); LEÃO (2011); PESQUISA DE CAMPO (2017). Elaborado pelas autoras.  

Quando essas famílias são enquadradas por faixa de renda em programas de remanejamento, a estrutura 
formal oferecida a elas não contempla arranjos espaciais que permitem a manutenção dessas práticas, 
relacionadas ao rio com água não contaminada e áreas vegetadas ou disponíveis para plantio, determinantes 
para a geração de renda das famílias. Por conta disso tais famílias são obrigadas assumir posições de baixa 
qualificação no mercado informal ou formal, o tratamento recebido como comunidade tradicional também 
alimenta baixa estima e desejo de mudança, potencializando a crença de que outra forma de vida pode ser 
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melhor do que a atual. Contudo tais mudanças então, tem consistido na prática da transferência da chamada 
“precariedade” rural (medida por índices que não dão conta de entender diversas dinâmicas em 
comunidades na Amazônia) para conjuntos habitacionais que passam a ser precários por não oferecerem 
condições de inserção econômica na cidade. O remanejamento, não garante a inserção dessas famílias ou 
comunidades no setor formal, criando então novas formas de reprodução da pobreza urbana com extinção 
de alternativas de sobrevivência (ex.: plantar, colher, pescar).  

As comunidades apresentam no geral baixas densidades devido a área verde necessária para desempenho 
das atividades típicas de seu modo de vida, o que conflita com a visão da terra como mercadoria. Há uma 
clara necessidade de reconhecimento de outras dimensões do uso da terra para além dos interesses de 
mercado para que os aspectos de inclusão social, justiça ambiental, serviços ambientais, identidade cultural 
e potencial para economia criativa (gastronomia, música, dança, folclore, etc.) seja considerado. Há 
necessidade de políticas de suporte para valorização e manutenção do modo de vida já consolidado, aliadas 
às medidas de preservação da natureza, para que as práticas que se mostram viáveis e duráveis possam 
continuar.  

No Combu, a mudança de usos a partir da introdução de novo restaurantes para o turismo, o desmatamento 
no Abacatal, o adensamento da ocupação informal no Cajueiro, a pressão de outros usos sobre a área de 
cultivo na CEASA são todos processos que revelam a assimetria na disputa pela terra entre comunidades e o 
mercado. No Quadro 2 percebe-se que dentre os locais estudados o que apresenta maior capacidade de 
resistência é a ilha do Combu, pelo seu maior isolamento. É desejável direcionar todas as terras para o 
mercado? 

 
Quadro 3: Análise comparativo das comunidades. 

Fontes:  PESQUISA DE CAMPO (2017). Elaborado pelas autoras. 

Um futuro desejável de respeito à sociobiodiversidade, de maneiras de pensar o urbano precisa assumir a 
existência desses diversos modos de vida ao invés de invisibilizados, como forma de garantir cidadania para 
essas populações. Espera-se que essa caracterização ofereça subsídios para uma nova forma de pensar a 
cidadania, capaz de levar em consideração o entrelaçamento virtuoso entre o urbano e rural existente há 
eras no contexto amazônico. 
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O CASO DE BARRA BONITA 
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LOS RÍOS EN EL CONTEXTO DEL PAISAJE URBANO: EL CASO DE BARRA BONITA  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE  
 
RESUMO: 
Esse artigo se propõe a analisar como o Rio Tietê se encontra inserido na paisagem urbana de Barra Bonita e 
apresentar diretrizes para a implantação de corredores ecológicos multifuncionais que conectem parques e praças da 
cidade. Primeiramente, foi feito um levantamento histórico da ocupação do Rio Tietê no Oeste paulista e da formação 
de Barra Bonita. Também foram feitos um levantamento da situação e o contexto socioambiental no qual o rio está 
inserido na atualidade. Em seguida, com o uso do programa ArcGis, foram mapeadas as áreas fluviais da cidade. A 
partir da análise da paisagem, foram propostas diretrizes para o planejamento de infraestrutura verde a fim de 
subsidiar ações do poder público e empreendedores para que as áreas indicadas venham a se tornar um ambiente de 
lazer e convivência para as pessoas, e concomitantemente tenha a função de corredor ecológico. Também foram 
apresentados exemplos de contato com água ao redor do mundo como fonte de inspiração para se pensar no 
melhoramento do potencial turístico da cidade, bem como aproximação das pessoas às águas fluviais. 
PALAVRAS-CHAVE: rios urbanos, corredores ecológicos, paisagem fluvial 

ABSTRACT: 
This article proposes to analyze how the Tietê River is inserted in the urban landscape of Barra Bonita and to present 
guidelines for the implantation of multifunctional ecological corridors that connect parks and squares of the city. 
Firstly, a historical survey was made about the occupation of Tietê River and the development of Barra Bonita. Then, it 
was analyzed the socio-environmental context in which the river is currently inserted. Afterward, using the ArcGis 
program, the river areas of the city were mapped. From the analysis of the landscape, guidelines were proposed for the 
planning of green infrastructure in order to subsidize actions of the public power and entrepreneurs. The idea is that 
the indicated areas can become a place of leisure and coexistence for the people and concomitantly has the ecological 
corridor function.  
KEYWORDS: urban rivers, ecological corridors, fluvial landscape  

RESUMEN: 
Este artículo se propone analizar cómo el Río Tietê se encuentra inserto en el paisaje urbano de Barra Bonita y 
presentar directrices para la implantación de corredores ecológicos multifuncionales que conecten parques y plazas de 
la ciudad. Primero, se hizo un levantamiento histórico de la ocupación del Río Tietê en el Oeste paulista y de la 
formación de Barra Bonita. También se hicieron un levantamiento de la situación y el contexto socioambiental en el 
que el río está inserto en la actualidad. A continuación, con el uso del programa ArcGis, fueron mapeadas las áreas 
fluviales de la ciudad. A partir del análisis del paisaje, se propusieron directrices para la planificación de infraestructura 
verde a fin de subsidiar acciones del poder público y emprendedores para que las áreas indicadas se convierten en un 
ambiente de ocio y convivencia para las personas, y concomitantemente tenga la función de corredor ecológico. 
También se presentaron ejemplos de contacto con agua alrededor del mundo como fuente de inspiración para pensar 
en el mejoramiento del potencial turístico de la ciudad, así como la aproximación de las personas a las aguas fluviales. 
PALABRAS-CLAVE: ríos urbanos, corredores ecológicos, paisaje fluvial  
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INTRODUÇÃO 

A compreensão da relação entre os rios e a paisagem urbana é muito importante, pois a história da 
interação rio-cidade sempre mostrou que as cidades eram frequentemente construídas em torno dos rios 
por conta do acesso à água e para o comércio e agricultura, uma vez que a topografia ripária é favorável 
(LENER; HOLT, 2012). Exemplos dessas construções há no mundo inteiro, a citar: os egípcios, no rio Nilo; os 
israelitas, no rio Jordão; a população mesopotâmica, nos rios Tigre e Eufrates; os indianos, nos rios Indo e 
Ganges e os chineses nos rios Amarelo e Azul (FABER, 2011). Contudo, para o entendimento de como os 
rios estão situados no contexto urbano, é antes necessário compreender o conceito de paisagem.  

A paisagem é uma palavra que tem múltiplos significados. Para Meinig (1979), ela pode se apresentar como 
natureza, habitat, artefato, sistema, problema, riqueza, ideologia, história, lugar e estética. Besse (2014) 
sintetiza essas categorias em cinco formas principais de se conceber a paisagem: 1) representação cultural 
e social, 2) território produzido pelas sociedades ao longo da história, 3) complexo sistêmico, 4) espaço de 
uma experiência fenomenológica e 5) projeto. Porém, é possível perceber a paisagem como o conjunto de 
tudo isso, conciliando tanto os aspectos físicos, sociais e históricos, quanto àqueles ideológicos e 
psicológicos. Meinig (1979) sintetiza essa ideia, dizendo que “qualquer paisagem é composta não apenas 
pelo que está diante de nossos olhos, mas também pelo o que está dentro de nossas cabeças”.  

As paisagens são parte da nossa vida cotidiana e estão presentes tanto no plano individual (nosso ser), 
quanto no plano coletivo (nossa vida) (BESSE, 2013). Não se trata de apenas uma vista, mas elas 
compreendem um mundo vivido, fabricado ou habitado por sociedades humanas em constante mudança 
(BESSE, 2014). A construção da paisagem é um processo histórico de representação das relações sociais, 
nas quais práticas e ideologias tornam-se realidades materiais pela transformação de seu significado na 
criação de lugares (LEITE, 1996). Os lugares são fenômenos qualitativos, que ultrapassam o conceito de 
localização, pois trazem consigo simbolismos, caráter e identidade de um determinado local (NORBERG-
SCHULZ, 2006).  

Assim sendo, a interação rio-cidade é uma interessante relação a ser analisada do ponto de vista de 
paisagem, pois agrega meios naturais, culturais e históricos. Compreender esta relação, porém, não é 
apenas observar seus aspectos físicos, mas sim compreender como os rios se inserem no contexto de lugar 
e como essa noção foi alterada ao longo da história. Desse modo, será possível perceber de que modo os 
rios estão inseridos na paisagem, uma vez que, segundo Serrão (2014, p. 26) “paisagem não é a natureza 
(em si) nem o humano (para si), mas o ponto de encontro de homem e natureza”.  

Apesar da água ser um elemento essencial para a manutenção da vida, a percepção e o modo como as 
pessoas se relacionam com os cursos d’água na paisagem urbana tem se transformado com o avanço da 
urbanização, que nas últimas décadas, cresceu de modo muito acelerado. Quando sem planejamento, a 
intervenção humana altera o curso ou as características de um rio, levando-os muitas vezes a degradação 
(XU et al., 2012). Além disso, o despejo de efluentes domésticos compromete a qualidade das águas, 
principal fator causador de mudanças nas características dos ecossistemas aquáticos inseridos no contexto 
urbano (CAMARGO et al., 1995; KÖNIG et al., 2008). Os benefícios e os problemas que os rios e as cidades 
trazem um ao outro são expressos em uma ampla gama de questões de política e gerenciamento como: 
inundações, excesso de chuva, escoamento de poluição urbana difusa (metais, hidrocarbonetos, entre 
outros), uso da zona ripária e seu valor e ecologia aquática e terrestre (LENER; HOLT, 2012).  
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Outro fator a se considerar é grande especulação imobiliária, que faz com que as populações com menor 
renda sejam obrigadas a viver às margens das cidades ou em locais legalmente proibidos à construção, 
como beira de rios e lagos, que, em muitos casos, deveriam ser zonas de proteção ambiental (HERZOG, 
2013). Contudo, a ocupação das áreas dos rios, não foi apenas fruto da ocupação desordenada, mas 
também causada pela ação deliberada de agenciamento das técnicas disponíveis para a restrição das áreas 
dos rios visando disponibilizar áreas para urbanização (ANELLI, 2015). O crescimento desordenado e a falta 
de cumprimento dos planos diretores tornaram os rios, muitas vezes, elementos indesejáveis no contexto 
urbano e grandes depósitos de esgoto. Segundo o Instituto Trata Brasil (2015), cerca de 60% do esgoto do 
país não recebe tratamento e, considerando-se as regiões do Brasil, a região Sudeste e Sul conta com 
apenas 43,9% do esgoto tratado. 

Em virtude desse contexto, a infraestrutura verde surge como uma resposta à crescente desconexão do 
homem com o meio natural, devido aos altos índices de urbanização. Esse conceito consiste em planejar, 
projetar e manejar construções e infraestruturas novas e existentes, de modo a transformá-las em espaços 
multifuncionais com a presença das florestas urbanas (HERZOG, 2013), estas definidas por Breuste (2012) 
como todas as árvores situadas na área urbana, independente da densidade, localização e propriedade. A 
ideia é que as florestas urbanas possam atuar como uma rede multifuncional de interconexão entre as 
manchas de vegetação e áreas permeáveis de modo a reestruturar o mosaico da paisagem em várias 
escalas, como por exemplo, a conexão de parques e outras áreas verdes através de ruas arborizadas que 
funcionem como corredores ecológicos (HERZOG, 2016).  

Corredores ecológicos são essenciais para a preservação das espécies, uma vez que funcionam como 
“pontes” que conectam parques e remanescentes de habitat (BENNETT, 2003). Eles também 
desempenham papel importante na promoção de fluxos naturais e na resistência aos efeitos negativos da 
atividade humana ao mesmo tempo em que reúne as necessidades dos residentes urbanos para a 
recreação e lazer (PENG et al., 2017). Do mesmo modo que as árvores e os parques urbanos: 

[...] os rios são importantes corredores biológicos que permitem a presença e a circulação da flora e da 
fauna no interior das cidades, além de que são espaços livres públicos de grande valor social, propiciando 
oportunidades de convívio coletivo e lazer que atendem aos mais diversos interesses (CONSTANTINO, 
2014, p. 3) 

Diante disso, é muito importante dar a devida atenção ao debate ambiental nas cidades e rever o modo 
como estas se relacionam com seus cursos d’água, pois como Anelli (2015) cita, “a coexistência entre áreas 
urbanizadas e as águas é um desafio de grandes proporções, que vem sendo discutido de modo cada vez 
mais intenso”. No caso dos rios, é essencial sua resignificação na cidade para que ás águas fluviais sejam 
novamente tratadas como um recurso complexo, capaz de gerar bem estar e diversos serviços ambientais 
na cidade (MAGNAGHI; GIACOMOZZI, 2009). 

OBJETIVO 

Analisar como o Rio Tietê se encontra inserido na paisagem urbana de Barra Bonita e apresentar diretrizes 
para a implantação de corredores ecológicos multifuncionais que conectem parques e praças da cidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Primeiramente, foi feito um levantamento histórico da ocupação do Rio Tietê no Oeste paulista e da 
formação de Barra Bonita. Para isso foram consultados documentos primários – incluindo legislação e 
planos diretores municipais – encontrados nas prefeituras, museus e bibliotecas municipais, bem como a 
literatura já publicada pertinente ao tema. Também foram feitos um levantamento da situação e o 
contexto socioambiental no qual o rio está inserido na atualidade. Os aspectos considerados foram: 
tratamento de esgoto, presença de parque linear, presença de erosão, presença de moradias irregulares e 
participação da cidade no programa Município Verde Azul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo.  

Em seguida, com o uso do programa ArcGis e Google Earth, foram mapeadas as áreas fluviais da cidade. 
Posteriormente, foram realizadas visitas de campo nessas áreas para registrar, por meio de fotografia e 
anotações, as margens do Rio Tietê e seu entorno. As anotações são de caráter descritivo, onde o meio 
físico, a paisagem, as pessoas e as atividades por elas realizadas foram observados e descritos 
continuamente. Segundo Santos (2017, p.187), uma observação consiste em “destacar de um conjunto 
(objetos, pessoas, animais etc.), algo especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas 
características (cor, tamanho etc.)”. Essa interação entre os mapas e as saídas de campo foi importante 
para compreender o contexto em que o rio se insere na paisagem.  

A partir da análise da paisagem, foram propostas diretrizes para o planejamento de infraestrutura verde a 
fim de subsidiar ações do poder público e empreendedores para que as áreas indicadas venham a se tornar 
um ambiente de lazer e convivência para as pessoas, e concomitantemente tenha a função de corredor 
ecológico. 

RESULTADOS 

O Rio Tietê 

O Rio Tietê nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, no estado de São Paulo a 1120 metros de altitude e a 22 
km do Oceano Atlântico e diferentemente dos demais rios, corre no sentido inverso ao mar, percorrendo 
boa parte do interior paulista, onde deságua no rio Paraná, no município de Três Lagoas, Mato Grosso do 
Sul (SANTIAGO, 2017).  Ao todo o rio tem 1150 km de extensão, percorre 62 municípios e é dividido em 
quatro partes principais: o Alto Tietê (das nascentes à cidade de Pirapora do Bom Jesus), Médio Tietê 
superior (da cidade de Bom Jesus de Pirapora à cidade de Laras), Médio Tietê Inferior (da cidade da Laras à 
corredeira de Laje) e Baixo Tietê (da corredeira da Laje à foz no Rio Paraná) (BORGES, 2017). 

Sua história mostra que o Tietê, assim como outros rios brasileiros, foram encarados como vias de 
penetração no interior do continente e se tornaram as bases de fixação dos povoamentos e limites políticos 
brasileiros (CORREA, 2008). Muitas das principais cidades brasileiras foram fundadas próximas a corpos 
d’água, principalmente devido às necessidades materiais vitais: a água para beber e a coleta de alimentos 
ofertados pelas zonas ripárias (MELLO, 2008). Considerando apenas o estado de São Paulo, foi o Rio Tietê 
quem teve o papel central na história da ocupação e colonização do interior paulista, uma vez que este 
atravessa o estado de lesta a oeste (CORREA, 2008).  

A primeira expedição ao Rio Tietê foi em 1628, feita pelo capitão general governador do Paraguay, o 
espanhol Don Luís de Céspedes Xeria, responsável por desenhar o primeiro mapa do Rio (XERIA, 1628). 
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Porém, apenas em 1767 parte a primeira expedição pelo Rio Tietê pelos portugueses com o objetivo de 
colonizar áreas pelo interior (SOUZA; MAKINO, 2000). De 1767 até 1773, muitas expedições foram enviadas 
ao Rio Tietê, por ordem do capitão-general governador da capitania de São Paulo, Dom Luís A.S.B Mourão e 
por determinação do ministro de Dom José I, o Sebastião José de Carvalho e Melo e da Coroa – que já dava 
instruções desde 1965 – para o povoamento do interior e a criação de um presídio na região do Mato 
Grosso do Sul, próximo a fronteira com o Paraguai com o objetivo de impedir o avanço espanhol nas terras 
portuguesas (SOUZA; MAKINO, 2000).    

 
Figura 1: Mapa do Rio Tietê, desenhado por Teotônio José Juzarte na expedição de 1769. 

Fonte: Souza e Makino (2000) 

Nas décadas seguintes muitas outras expedições ocorreram por motivos diversos: povoamento, busca de 
ouro e outros tipos de exploração de recursos. Partiam de Porto Feliz (antiga Araritaguaba) e navegavam o 
Tietê até Mato Grosso ou Minas Gerais.  Durante as monções, era costume deixar algumas pessoas em 
lugares escolhidos com a incumbência de formarem pequenos roçados para o abastecimento das 
expedições na volta; esses locais eram chamados de "barra", e indicavam as margens que pudessem dar 
condições de ancorar suas embarcações (SAFFI et al.,1999). Barra Bonita seria, portanto, uma enseada com 
uma bela configuração natural, formando uma praia fluvial emoldurada por muitas espécies vegetal. O 
engenheiro Benjamim Franklin de Albuquerque Lima, chefe da Comissão de Exploração dos Rios Brasileiros, 
se refia às barras como: "margens bordadas de grande vegetação, onde abundam grossos madeiros e 
palmeiras de alto porte, sendo comum o cedro, a arueira e a peroba" (LIMA, 1877, apud SAFFI et  al., 1999, 
p.5). Assim, o Rio teve papel fundamental, não só na formação do município, como também no nome dele. 
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Breve histórico de Barra Bonita 

A formação de Barra Bonita está intimamente ligada às águas do Tietê. Sua história é dividida em 4 fases, 
de acordo com sua relação com o Rio, sendo a primeira marcada pelas primeiras tentativas de povoamento 
da região a partir da expedição fluvial de 1877 – uma das várias monções em busca do ouro em Minas e 
Goiás (MOTA; CONSTANTINO, 2017). A cidade nasceu de um antiga parada dos bandeirantes e sua área 
inicial fazia parte da freguesia de Brotas, juntamente com as cidades de  Jaú, Pederneiras, Bica de Pedra, 
Mineiros do Tietê e Dois Córregos. Apesar de haver muitas datas que marcam sua fundação de Barra 
Bonita, a data mais aceita como oficial é a de 19 de março de 1883, fundada pelo fazendeiro José de Salles 
Leme (SAFFI et al.,1999). 

José Salles Leme era um grande fazendeiro de café e uma pessoa de grande relevo na política nacional, 
fundador do Partido Republicano. Em Jaú foi vereador e presidente da Câmara Municipal (1883) e passou a 
adquirir grandes áreas de terras na região de Jaú e no local em que mais tarde, seria fundada Barra Bonita. 
Financiou a construção da primeira casa de comércio, ponto de partida para a formação do município, 
situada na rua 1º de Março e esquina da rua Salvador de Toledo, estabelecendo uma sociedade mercantil 
com João Baptista Pompeu. Dentre suas terras, doou algumas para a construção da Igreja Matriz e a Praça 
São José, o Salão Paroquial e o Cemitério Municipal e vendou as demais para os moradores pioneiros (SAFFI 
et al.,1999).  

A segunda fase foi marcada pelo crescimento no setor cafeeiro associado ao fortalecimento das atividades 
portuárias que efetuava o transporte do café através da navegação no Tietê (MOTA; CONSTANTINO, 2017). 
Tal crescimento foi responsável pela explosão populacional e oficialização de Barra Bonita como cidade. Em 
1880, Barra Bonita recebe muitos imigrantes, principalmente italianos, mas também espanhóis, sírios e 
alemães. Esses imigrantes não só povoaram Barra como também as terras localizadas na outra margem do 
Rio, cujo território pertencia a São Manoel – atual Município de lgaraçu do Tietê. Isso levou ao aumento de 
tráfego de pessoas e mercadorias, o que fez com que a balsa e os barcos não atendessem mais as 
necessidades do intenso fluxo e consequentemente culminasse na implantação da ponte Campos Salles em 
1915, o que tornou um marco histórico na cidade (SAFFI et al.,1999).  Na década de 40, o transporte fluvial 
passa a ser progressivamente substituído pelo sistema rodoferroviário, sendo extinto oficialmente em 1952 
(MOTA; CONSTANTINO, 2017). 

 

 
Figura 2: Ponte Campo Salles nos tempos atuais.  

Fonte: autoria própria, 2018 
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A terceira fase é marcada pela substituição do café pela cana. Em 1943 é criada a Usina de açúcar 
Barreirinho, a partir de investimento particular e em 1949, é fundada a Usina Barra S/A Açúcar e Álcool 
(MOTA; CONSTANTINO, 2017). O desenvolvimento industrial, após o término da Segunda Grande Guerra 
em 1945, fez surgir uma alta demanda por energia que levou à construção da Usina Hidrelétrica de Barra 
Bonita, cujas obras iniciaram em 1957 e cuja inauguração ocorreu apenas em 1973 (SAFFI et al.,1999). Além 
disso, à medida que a produção sucroalcooleira aumentava, maior era o movimento de mercadoria nas 
estradas, sendo necessário a construção de nova infraestrutura que desviasse o tráfego pesado da histórica 
ponte Campo Salles. Assim, em 12 de setembro de 1970, é inaugurada a Ponte do Açúcar nas imediações 
da Usina Hidroelétrica, interligando Barra Bonita e Igaraçu do Tietê e cujo nome faz referência à base da 
economia dessas cidades que residia e ainda reside no açúcar (SAFFI et al.,1999).  

A quarta e atual fase reflete no investimento do setor de turismo na cidade, o que ocasionou com fortes 
mudanças urbanas e investimentos no rio Tietê (MOTA; CONSTANTINO). Destaca-se a Hidrovia Tietê-
Paraná (HTP) que propicia o turismo no rio através do transporte de passageiros. Inserida numa região rica 
do país, próxima aos principais centros consumidores, aeroportos internacionais e Porto de Santos, a HTP 
pertence à região hidrográfica do Paraná – cujo rio e seus afluentes são administrados pela Administradora 
da hidrovia do Paraná - AHRANA e ao Tietê – cuja administração compete ao Departamento Hidroviário – 
DH da Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo; seus principais produtos 
transportados são soja, milho e cana-de-açúcar. (SILVA, 2015). Apesar de idealizada em 1950 para o 
aproveitamento múltiplo das águas e ligação dos dois rios, foi somente em setembro de 1988 que foram 
definidas as diretrizes para o planejamento, implantação, administração e operação da HTP, tendo 
aprovada sua primeira norma apenas em 1997 (SILVA, 2015). Nesse contexto, Barra Bonita passou a ocupar 
uma posição de destaque por estar próximo a HTP, o que consequentemente permitia além do transporte 
de cargas, transporte de passageiros, a partir dos investimentos no Turismo por parte do governo do 
Estado e do Município. 

Contexto socioambiental 

Atualmente, Barra Bonita abrange uma área de 150 km², situada a 475,59 m de altitude, e conta com uma 
população de 36 331 habitantes, segundo o IBGE (2017). A taxa de educação entre 6-14 anos representa 
99,8%, o salário médio mensal é de 2.6 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à 
população total é de 38.7%. (CIDADES IBGE, 2018). Embora seja reconhecida como cidade turística, o 
Turismo representa uma parte incipiente da economia do município, sendo sua principal fonte de renda a 
produção de açúcar e álcool. Em relação à vegetação, o município está inserido em porções do Cerrado e 
Mata Atlântica, porém a parte urbana se restringe exclusivamente à área de Cerrado (ARROBA, 2018). 
Contudo, a vegetação nativa é quase inexistente, sendo a paisagem dominada pela monocultura de cana. 
Segundo representante da Companhia Fluvial Tietê-Paraná, a mata ciliar é quase ausente nas margens do 
rio (PENTEADO et.al, 2017). Na Figura 3 está representado o mapa do território do município, resultado da 
análise de uso e ocupação do solo, feito no ArcGIS. Nela, estão presentes as classes dominantes na 
paisagem: agricultura e vegetação herbácea, urbano, fragmentos de vegetação nativa e água. Logo abaixo, 
segue a Tabela 1 que mostra a porcentagem de cada paisagem. 
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Figura 3: Mapa elaborado pela autora no ArcGIS, representando as 4 classes principais presentes na paisagem. No caso a vegetação herbácea 

representa tanto os gramados de jardins e praças, quanto pastos e a agricultura. 

 

Classes Porcentagens 

Vegetação herbácea/Agricultura 79% 

Fragmentos de mata nativa 7% 

Água 6,9% 

Urbano/Edificações 7,4% 

 
Tabela 1: Representatividade de cada classe de uso de solo na paisagem.  

Fonte: Elaborado pela autora com a ferramenta de análise do ArcGIS. 
 
 

Como é possível observar, considerando o território do município como um todo, a agricultura mostra-se 
como a principal modeladora da paisagem, sendo esta quase que exclusivamente composta por cana-de-

7686



 

açúcar.  Em relação às demais classes, percebe-se que a representatividade delas é muito semelhante. Isso 
indica também que a água é um importante elemento na paisagem, pois os rios e o urbano tem 
representatividade muito similar na paisagem (6,9% e 7,4%, respectivamente). Se focar apenas nos limites 
da área urbana, é possível perceber isso mais claramente, pois as águas banham a cidade. Outro ponto a 
observar é que a maioria dos rios, seja na parte urbana, seja na parte rural, não contam com os 30m de APP 
(Áreas de Proteção Permanente) de mata ciliar, estabelecidos pelo Art. 4o do Novo Código Florestal 
(BRASIL, 2012). Na Figura 4, está presente um zoom na área urbana, onde estão destacados os cursos 
d’águas e fragmentos florestais, evidenciando a importância desses elementos na paisagem, se comparado 
exclusivamente com o urbano e mostrando as delimitações do que deveria ser a APPs. 

 
Figura 4: Nascentes, rios, córregos e fragmentos florestais destacados na parte urbana do município.  

Fonte: Elaborado pela autora sobre a imagem de satélite fornecida pelo RapidEye (http://geocatalogo.mma.gov.br/). 

Em relação ao o Programa Município VerdeAzul, Barra Bonita está na posição 239º, de 589 municípios 
participantes, com a nota 34,08 (PMVA, 2017). Esse é um programa lançado em 2007 pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que tem por objetivo medir a 
eficiência da gestão ambiental e estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de 
suas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do estado (PMVA, 2018). Na Tabela 2, estão 
apresentados as notas de 0-10 para cada item considerado pelo programa, bem como sua posição por 
categoria em relação às 589 cidades.  

7687



 

 

DIRETIVAS 2017-3 
RANKING POR 

CATEGORIA 

Arborização Urbana 0.16 205º 

Biodiversidade 1.50 276º 

Conselho Ambiental 6.35 44º 

Esgoto Tratado 4.57 200º 

Estrutura e Educação Ambiental 3.90 132º 

Gestão das Águas 2.82 248º 

Municipio Sustentável 4.26 145º 

Qualidade do AR 3.85 134º 

Resíduos Sólidos 4.59 195º 

Uso do Solo 2.08 165º 

Tabela 2: Notas de 0-10 para cada diretiva do Programa Município Verde Azul, com suas respectivas posições em relação aos demais municípios 
no ano de 2017. Os destaques em laranja representam as piores posições no ranking. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados no ranking site Programa Município, Verde Azul (PMVA, 2018) 

Com base na tabela, é possível perceber que a cidade tem que avançar muito em relação às diretivas 
propostas pelo programa. Com notas abaixo de 5 em quase todas as diretivas, Barra Bonita, por ser 
considerada uma cidade turística, tem muito a aprimorar em vários quesitos, principalmente no que diz 
respeito ao cuidados com às águas e biodiversidade, cujos índices estão em pior posição no ranking. A 
qualidade das águas deveria ser um item prioritário na cidade tanto pela qualidade de vida dos que 
habitam a cidade tanto pelo potencial turístico e recreativo que as águas fluviais podem oferecer.   

Qualidade das águas 

Em relação à qualidade das águas do reservatório de Barra Bonita, segundo o Representante da Companhia 
Fluvial Tietê-Paraná, há alta concentração de fertilizantes e agrotóxicos no rio provenientes do canaviais 
que circundam as margens e as terras drenadas por suas bacias (PENTEADO et al. 2017). Porém, de modo 
geral, no diagnóstico da qualidade de água feito pelas autoras Buzelli e Cunha-Santino (2013), observou-se 
que a qualidade das águas do Rio Tietê na porção do município de Barra Bonita está dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). O Conselho estabelece no artigo 4º 
da resolução 357, 5 categorias principais para a classificação das águas em relação ao uso humano (BRASIL, 
2005):  

I - Classe especial: águas destinadas: ao abastecimento para consumo humano e à 
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 
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II - Classe 1: águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento simplificado e à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho; 

III - Classe 2: águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional e à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho;  

IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional ou avançado e à recreação de contato 
secundário;  

V - Classe 4: águas que podem ser destinadas: à navegação e à harmonia paisagística 

As autoras obsevaram que a maior parte dos parâmetros de análise de qualidade de água nos períodos de 
estiagem e metade dos parâmetros de análise de qualidade nos períodos de chuva de água estão inseridas 
na Classe 1. Na Tabela 3, é possível observar como tais parâmetros estão inseridos na resolução CONAMA 
no período de estiagem e chuvas. 

 

                              Períodos do ano 

Parâmetros de qualidade de água 

Estiagem Chuvas 

Sólidos totais Classe 1 Classe 1 

Turbidez Classe 1 Classe 2 

Demanda Bioquímica de Oxigênio Classe 2 Classe 1 

Condutividade Elétrica Classe 3 Classe 3 

Oxigênio Dissolvido Classe 1 Classe 1 

Clorofila-a Classe 3 Classe 3 

Coliformes Fecais Classe 1 IMPRÓPRIO 

Fósforo Total Classe 4 Classe 4 

Nitrogênio Classe 1 Classe 1 

pH Classe 1 Classe 1 

Tabela 3: Parâmetros de qualidade de água nos períodos de estiagem e chuvas de acordo com as classes estabelecidas pelo CONAMA. 
Fonte: Tabela realizada pela autora com base os resultados do trabalho Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado trófico do 

reservatório de Barra Bonita, SP, (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013) 
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Como é possível analisar na Tabela 3, apenas a clorofila-a, o fósforo total e a condutividade elétrica estão 
inseridos na classe 3. Tais variáveis, porém, indicam que há concentração de matéria orgânica na água, 
proveniente do despejo de esgoto doméstico não tratado e dos agroquímicos despejados pelas atividades 
agrícolas. Em relação aos padrões de coliformes fecais, o reservatório de Barra Bonita pode ser considerado 
excelente no período de estiagem e impróprio no de chuvas (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013). Tal 
mudança ocorre, pois, no período de chuvas, as águas escorrem pelas ruas e encanamentos da cidade 
levando consigo partículas de poeira, lixo e fezes animais e humanas para dentro do rio. Esse diagnóstico 
coincide com dados de tratamento de esgoto no município, uma vez que segundo o Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (2017), apenas 20% do esgoto de Barra Bonita é tratado. Isso pode refletir 
a longo prazo na paisagem de Barra Bonita, uma vez que esse quadro  apresenta riscos à saúde da 
população e também prejudica a imagem da cidade que é considerada uma estância turística. 

Hidrelétrica de Barra Bonita  

Outro importante elemento na paisagem da cidade é a hidrelétrica de Barra Bonita. Inaugurada em 1973 
para suprir a demanda por energia elétrica, a hidrelétrica promoveu intensas transformações na economia 
regional. O complexo hidroenergético foi construído e administrado integralmente pelo Estado até a 
década de 90, quando em 1996, passou a ser concessão na multinacional AES-Tietê (PENTEADO et al. 
2017). A eclusa tem uma bacia hidrográfica de 32.330 Km², potencial máxima de 140.760 Kw e potencial 
normal de 112.400 Kw (PETBB, 2013). Por ter sido construída antes da Resolução nº 1 do CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 1986, a barragem e eclusas foram construídas sem os Estudos e 
Relatórios de Impactos Ambientais. Portanto não houve estudos da biodiversidade local antes de sua 
construção e nem a previsão e medidas de mitigação de impactos, obrigatórios atualmente. Desse modo, 
não é possível saber com exatidão o que se perdeu do ponto de vista arqueológico, ambiental e cultural, 
uma vez que nessa época não haviam leis que se preocupavam com essas questões.  

Porém, analisando a paisagem atual, é possível pontuar alguns aspectos como a presença assoreamento 
em muitas partes do rio, a inundação de outras áreas que antes não eram fluviais e de erosão do solo em 
regiões próximas a ele. Além disso, há algumas ocupações irregulares próximas às margens que se 
encontram desmatadas. Numa pesquisa feita por Penteado et al. (2017), os autores fizeram um 
levantamento dos possíveis conflitos ocorridos no reservatório, mostrando os impactos socioambientais 
gerados por cada ator social, bem como os conflitos ligados à esses impactos e esses atores. Na Figura 5, é 
possível visualizar essa síntese: 

 
Figura 5: Possíveis conflitos ocorridos no reservatório de Barra Bonita.  

Fonte: Penteado et al. (2017, p. 311) 
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As Praças 

As praças são elementos do desenho urbano que representam o espaço coletivo, com um importante 
significado, uma vez que são internacionalmente conhecidas como o lugar do encontro, da permanência, 
dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária (LAMAS, 2004). 
São espaços públicos que favorecem a recreação, a socialização, contemplação, convívio social, comércio e 
circulação (GARCIA; GULINELLI, 2017). Na cultura ocidental, a partir do Renascimento, a praça passa a fazer 
parte do traçado urbano, sendo um item obrigatório nas cidades dos séculos XVIII e XIX (LAMAS, 2004). No 
Brasil, muitas praças se fundaram a partir das igrejas e era a partir desse conjunto: igreja-praça, que muitas 
cidades da época colonial brasileira se desenvolviam (CONSTANTINO et al. 2016).  

Em Barra Bonita, as praças principais concentram-se próximas a margem do Tietê. São elas: Minicidade, 
Praça Doutor Tatinho, Praça da Igreja Matriz, Praça da Juventude, Praça da Marinha, Praça do Artesanato, 
Praça do Idoso, Praça do Teleférico, Praça dos Namorados. De modo geral, elas apresentam grande 
circulação aos finais de semana, tendo pessoas de todas as idades indo passear nas margens do rio. Além 
disso, há muitos restaurantes, lanchonetes e barraquinhas de artesanato ao redor, o que é muito atrativo 
também. Na Figura 6 estão assinaladas as principais praças do município. 

 
Figura 6: Mapa com destaque para as principais praças da cidade.  

Fonte: Elaborado pela autora sobre a imagem de satélite fornecida pelo RapidEye (http://geocatalogo.mma.gov.br/). 

Embora todas apresentem projetos elaborados, há diferenças entre o estado em que cada uma se 
encontra, bem quanto ao fluxo de pessoas. A Praça da Juventude e a Praça do Idoso permanecem bem 
cuidadas, tendo apenas a tintura das quadras e pistas de Skate um pouco desgastadas. Nelas, muitas 
pessoas caminham, correm e fazem exercícios. Durante as visitas de campo, as quadras estavam sempre 
cheias e sempre haviam jovens sentados na grama, famílias passeando nas margens e pessoas fazendo 
piquenique. As pistas se Skate, contudo, permaneciam vazias e a Praça do Idoso não era usada apenas por 
esse grupo, mas sim por pessoas de várias idades. Nas Figuras 7, 8 e 9 é possível ver respectivamente: o 
parquinho e as quadras presentes na Praça da Juventude e os aparelhos de exercício da Praça do idoso.  
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Na Praça do Artesanato, há muitas barraquinhas de venda, mas poucas são de fato de artesanato. Apesar 
de haver muitos bordados e objetos feitos por artesãos, boa parte dos produtos são de origem chinesa. Já a 
Praça Doutor Tatinho, apesar de bem conservada, não conta com sua fonte ligada e nela há menos fluxo de 
pessoas se comparada às Praças da Juventude e a Praça do Idoso. Nas figuras 10 e 11 encontram-se 
respectivamente a Praça do Artesanato e a Praça Doutor Tatinho vista da Praça da Juventude. 

        

 

A Praça da Marinha permanece em ótimo estado e com alto fluxo de pessoas. Assim também o é a 
Minicidade, na qual sempre se vê famílias com suas crianças usufruindo do espaço. No caso da Minicidade, 
alguns brinquedos, porém, permaneciam fechados. 

Figura 7: Parquinho da Praça da Juventude 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 8: Quadras da Praça da Juventude 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 9: Equipamentos de exercício da 

Praça do Idoso 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 10: vista interna da Praça do Artesanato 
Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 11: Praça Doutor Tatinho 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 
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Em relação às Praças: da Igreja Matriz, do Teleférico e dos Namorados, observou-se que encontram-se 
abandonadas e com seus potenciais pouco explorados. A famosa e mais turística Praça dos Teleféricos 
apresenta sua fonte desligada, o teleférico quebrado e os pedalinhos sem uso por falta de água. Já a da 
Igreja Matriz também conta com sua fonte desligada e sem água e por estar mais ao centro é praticamente 
vazia e sem vida. A Praça dos Namorados, por sua vez, se encontra com a vegetação sem manejo 
adequado, não atraindo assim o público. 

Figura 12: Estátua do Almirante Barroso, presente na 

Praça da Marinha 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 13: Praça da Marinha 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 14: Minicidade 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 15: Castelo presente na Minicidade, porém este se 

encontra fechado 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 
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Figura 18: Igreja Matriz ao fundo com sua fonte a frente  

que se encontra desligada e sem funcionemento 
Fonte: arquivo pessoal, 2018 

 

As praças são elementos muito importantes na paisagem de Barra Bonita pois exercem tanto função 
estética, quanto a função de uso para comércio e convívio social. A  presença  delas  colabora  para  a  
melhor  qualidade  de  vida  dos moradores  e  visitantes (GARCIA; GULINELLI, 2017). Porém, seu uso é 
limitado. Além de muitas terem suas infra-estrtuturas degradadas e abandonadas, o potencial do uso das 
águas é ainda subestimado. Além das fontes estarem quebradas em todods os casos, o uso das águas se 

Figura 16: Praça do teleférico, apresentando teleférico quebrado e lago 

artificial sem água 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 

Figura 17: Pedalinhos estacionados sem uso  

Fonte: arquivo pessoal, 2018 
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restringe à contemplação e navegação. Não há um local para o contato com a água, mesmo com a 
proximidade do rio Tietê, não possibilitam sua visualização, o que daria maior identidade a esses espaços.  
Além disso, nos bairros mais afastados, há poucas opções de lazer e contemplação do rio. Os moradores 
dessas regiões parecem viver em outra realidade, na qual nenhuma dessas praças se faz presente, muito 
menos o contato com o rio.  

Diretrizes para o planejamento de Corredores Ecológicos 

Dado que as principais praças estão presentes às margens do Rio Tietê, na Avenida Pedro Ometto, seria 
interessante, que mais praças fossem criadas em áreas mais afastadas. Na Figura 19, são assinaladas em 
laranja 4 áreas onde seria interessante a criação de infraestrutrura verde urbana. Trata-se de espaços onde 
não há edificações, que apresentam erosão, que estão próximas ao Rio e que tem o potencial de conectar o 
rio com outros elementos da paisagem. Os polígonos indicam as possíveis praças e a linha em laranja 
representa o local onde seria interessante a manutenção da paisagem fluvial. Um dos córregos corta a 
cidade, porém, ele é pouco visível e suas margens apresentam muita erosão. Logo seria de grande interesse 
o restauro da APP nessa área, de modo que, concomitantemente, se criem espaços para que as pessoas 
possam caminhar e entrar em contato com os mesmos.  

 
Figura 19: Mapa indicação os rios e córregos (azul), a delimitação da APP (linha marrom), as nascentes (círculos verdes), os fragmentos florestais 
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(verde), as praças principais (rosa) e a indicação de áreas para a criação de parques e corredores ecológicos (laranja).  
Fonte: Elaborado pela autora sobre a imagem de satélite fornecida pelo RapidEye (http://geocatalogo.mma.gov.br/). 

Como é possível observar, as indicações em laranja estão espalhadas em diferentes porções da cidade 
sendo que o traçado em laranja seria um importante corredor que conectaria a zona turística com os 
demais fragmentos de vegetação, bem como os outros bairros do município. Nas Figuras 20 e 21, é possível 
perceber como se encontra o começo e o fim do córrego. Inicialmente ele apresenta um contexto 
agradável, com árvores e uma ponte onde é possível caminhar sobre o córrego. Já no final, o local se 
apresenta sem arborização e desconectado com a paisagem ao redor.  

  

 

Em suma, seria interessante: 1) tratamento de 100% do esgoto; 2) reativação das fontes nas praças; 2) 
reativação do teleférico; 3) manejo das praças que estão abandonadas; 4) criação de novas praças em 
outras áreas da cidade; 5) restauração das APP e criação de uma infraestrutura verde multifuncional nas 
margens do córrego que atravessa a cidade; 6) restauração das APPs em locais com solo erodido; 7) 
produção de eventos, atividades e festas em espaços públicos de modo a atrair as pessoas a ocupar 
novamente os espaços públicos. 

DISCUSSÃO 

Paisagem fluvial de Barra Bonita 

Figura 20: Córrego próximo a área turística 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 
Figura 21: Córrego no meio da zona urbana, onde já não há mata 

ciliar 

Fonte: GoogleMaps, 2018 
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Figura 22: Vista do Rio Tietê da Praça da Juventude 

Fonte: arquivo pessoal 

Barra Bonita é banhada pelo Rio Tietê e seus córregos. Em sua paisagem, as águas apresentam múltiplas 
funções e muitas formas de serem analisadas segundo as categorias definidas por Besse (2014) e Meinig 
(1979). A partir do histórico do Rio Tietê e de Barra Bonita, foi possível perceber como o rio representou 
um importante elemento na paisagem do ponto de vista estético e estratégico (MEINIG, 1979), uma vez 
que determinou o ponto de parada dos bandeirantes no local onde posteriormente nasceria Barra Bonita. É 
também possível compreendê-lo do ponto de vista de representação cultural e social e de território 
produzido pelas sociedades ao longo da história (BESSE, 2014), pois seu uso foi frequentemente 
transformado ao longo da história de acordo com os interesses sociais e culturais da época. Como parte 
desse processo podemos citar: as navegações da época colonial, a criação do porto, a implantação da 
Hidrovia Tietê-Paraná e a criação da hidrelétrica. Esta última adicionou ao rio a função de geração de 
energia e transformou drasticamente o modo como estava inserido na paisagem, seja por mudar o 
delineamento do rio, seja por inundar áreas, causando impactos no meio ambiente e na vida da população 
ribeirinha.  

Também podemos analisá-lo do ponto de vista de um complexo sistêmico (BESSE, 2014) uma vez que o rio 
é um elemento na paisagem que pode representar tanto um ecossistema em si, quanto um corredor que 
conecta os fragmentos de vegetação, permitindo a movimentação da fauna e flora na paisagem. Tais 
características irão refletir na qualidade das águas e na relação com a população. Desse modo, a paisagem 
como 4) uma experiência fenomenológica (BESSE, 2014) se faz presente, uma vez que cada indivíduo 
percebe o rio na paisagem de acordo com sua memória e sua vivência pessoal.  

A análise da integração entre rio e cidade deve considerar as variáveis ligadas à cidade, as variáveis ligadas 
ao rio, mas principalmente as variáveis que explicam a relação entre ambos (SILVA et al. 2006). Esses vários 
olhares sobre a paisagem são muito importantes antes de estabelecermos diretrizes para a criação de uma 
infraestrutura verde urbana que guie as ações de Planos Diretores, prefeituras e iniciativa privada. Isso 
porque, quando se pensa em infraestrutura verde, não se deve pensar somente em espaços de contato 
social com a natureza, mas também em corredores ecológicos que conectem fragmentos e elementos na 
paisagem. Ribeiro e Barão (2006) viram que a implantação de corredores ecológicos permite não só 
aperfeiçoar a paisagem, como também a criação de novas oportunidades de lazer e descanso 

No caso de Barra Bonita, o histórico do Rio Tietê e do município foi importante para compreender a 
transformação da paisagem fluvial e sua relação com as pessoas ao longo do tempo. O contexto 
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socioambiental trouxe um panorama geral do município e seu território, da população e da composição da 
paisagem, fundamental para nortear as diretrizes. Porém, dado que se trata de uma paisagem fluvial, é 
essencial analisar a qualidade da água e observar como estão inseridas as questões de saneamento básico 
no município. Também é um fator relevante a compreensão de como a hidrelétrica se insere na sociedade 
e quais conflitos ela vem a causar. Por último, a análise do estado e do uso das praças públicas ao longo da 
orla fluvial trouxe a dimensão do que já existe na cidade e como estes espaços públicos são tratados pela 
administração municipal.  

Diante do contexto analisado, as áreas de corredores foram indicadas, pensando em melhorar a paisagem 
na cidade e conectar as zonas mais afastadas dos córregos, de modo que os moradores dessas regiões 
também possam usufruir de espaços públicos e do contato com as águas. Isso foi pensado como forma de 
ativar a memória da população em relação à importância do rio Tietê para a formação do município. 
Também foram indicadas, no sentido de reduzir os processos erosivos que se encontram instalados e 
propiciar à população opções de lazer, contemplação e recreação. Tais medidas trariam um novo aspecto e 
ajudariam a melhorar a posição do município em relação ao Programa Município Verde Azul, o que poderia 
propiciar futuramente, o recebimento de bônus e novas verbas do Programa, destinadas à melhoria da 
paisagem. 

No entanto, primeiramente é necessário aperfeiçoar o que já existe. A expansão do tratamento de esgoto 
de 20% para 100% deve ser considerada uma medida emergencial, uma vez que envolve a saúde da 
população e do meio ambiente. Em seguida, é interessante a reativação de fontes, do teleférico e o 
cuidado com a manutenção das praças. Considerando o potencial turístico da cidade, é imprescindível que 
tais espaços públicos não estejam abandonados e degradados. Do mesmo modo, é necessária a criação de 
infraestrutura compatível ao turismo como hotéis, campings, bares e restaurantes que atraiam pessoas a 
visitar, movimentando assim a economia local.  Em relação às áreas de APP, sua resaturação é de 
fundamental importância para evitar os processos de erosão e assoreamento e também para filtrar 
poluentes e consequentemente melhorar a qualidade das águas (PENTEADO, et al. 2017). Por último, seria 
interessante a produção de eventos, feiras, e festas nesses espaços públicos e nos locais indicados como 
futuras praças e corredores ecológicos a fim de, gradativamente, incentivar o turismo e o uso do espaço 
público.  

Contexto Mundial  

Analisar a história, a paisagem e o contexto socioambiental para guiar a criação de corredores ecológicos é 
um método usado em muitos exemplos pelo mundo. Tanto em Portugal, quanto no Brasil, há vários 
exemplos corredores criados a partir de muitos estudos prévios de paisagem (FRISCHENBRUDER; 
PELLEGRINO, 2018; SILVA et al. 2006; RIBEIRO; BARÃO, 2006). A criação de corredores ecológicos chega 
como um desafio para a arquitetura paisagista, que: 

[...] trabalha no terreno e procura frequentemente renaturalizar, para devolver às 
paisagens empobrecidas e degradadas a capacidade de se desenvolverem novamente por 
si, retomando os processos de crescimento e de autorregeneração imanentes de que 
foram privadas. (SERRÃO, 2013, p. 24) 
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Os cinco estudos de caso em Portugal, analisados por Ribeiro e Barão (2006) mostraram o significado dos 
corredores ecológicos como estratégia de planejamento para se alcançar os objetivos políticos para criação 
de uma cidade mais sustentável a nível municipal. Mas o que pode ser visto como um boom na criação 
desses espaços não significa necessariamente que os corredores ecológicos trazem consigo todo seu 
potencial efeito na qualidade ambiental (FRISCHENBRUDER; PELLEGRINO, 2018). Os autores viram, que no 
caso das cidades brasileiras, o sucesso dos corredores no aspecto ambiental e social depende de diretrizes 
baseadas em exemplos de experiências de sucesso na implementação dos mesmos. Para isso é necessário 
que o país invista em saneamento básico, tratamento de 100% de esgoto, cumprimento das leis ambientais 
e incentivo ao uso de espaços livres.  

Muitas cidades tem seus rios integrados ao contexto urbano para além da relação de contemplação. Na 
Alemanha, Stuttgart e Freiburg são bons exemplos disso. Stuttgart apresenta 60% do município coberto por 
área verde, composto de parques e corredores (JACOBSON, 2012). Freiburg apresenta muitas opções de 
contato com a água, pois as águas dos rios circulam pelas vielas da cidade, onde as pessoas podem entrar 
em contato com a água. Em Como na Itália, o famoso lago é um elemento principal da cidade e o cartão 
postal que atrai muitos turistas. No lago, há um longo e comprido deck que permite que as pessoas se 
aproximem da água, bem como fontes vindas do lago, onde crianças podem brincar. No Brasil, um ótimo 
exemplo é o Parque São Lourenço, no interior de Minas Gerais, onde há muitas fontes naturais, nas quais 
as pessoas podem coletar águas com diferentes propriedades medicinais. 

 
Figuras 23 e 24: Neckar river em Stuttgart, na Alemanha, onde é possível, além da interação, tocar na água,  

Fonte: arquivo pessoal, 2015 
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Figura 26: águas do Dreisam banhando o centro da cidade, onde é 

possível tocar e interagir com a água. Freiburg, Alemanha.  

Fonte: arquivo pessoal, 2016 

Figura 27: Lago de Como, Itália 

Fonte: arquivo pessoal, 2016 

Figura 29: fonte com águas do Lago de Como, sendo 

usada por crianças para entretenimento.  

Fonte: arquivo pessoal, 2016 

Figura 28: Monumento no final do 

Deck do Lago que permite o acesso 

às pessoas até o meio do Lago. 

Fonte: arquivo pessoal, 2016 

Figura 30: Lago do Parquedas Águas, em São Lourenço – 

MG, Brasil. 

Fonte: arquivo pessoal, 2013 

Figura 31: Paisagem vista do Parque das Águas em São 

Lourenço – MG, Brasil.  

Fonte: arquivo pessoal, 2013 

Figura 25: Dreisam river em Freiburg, Alemanha    
Fonte: arquivo pessoal, 2016 
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Do mesmo modo, Barra Bonita tem o potencial de aprimorar sua relação com o Rio Tietê, trazendo opções 
de contato com a água para a população urbana, seja por meio das fontes, seja pela criação futura de decks 
e piscinas naturais que atraiam as pessoas a se aproximarem das águas. Mas para isso, é necessário 
primeiramente melhorar a sua qualidade. Desse modo, os corredores ecológicos surgem como uma 
ferramenta interessante para tal intento, uma vez que se propõe a mitigar a erosão, reconstituir a mata 
ciliar e trazer lazer às pessoas. Mas para ativar todo o potencial dos corredores, é necessário: 1) produzir 
informação científica de qualidade e aplicá-la como ferramenta de planejamento; 2) treinar os planejadores 
e designers em todos os níveis para que eles levem em consideração tais estudos e 3) compartilhar as 
informações científicas com todos os setores da sociedade (FRISCHENBRUDER; PELLEGRINO, 2018). 

CONCLUSÃO 

Esse artigo se propôs a analisar como o Rio Tietê se encontra inserido na paisagem urbana de Barra Bonita. 
O Rio Tietê foi fundamental na formação da cidade, estando inserido do ponto de vista da paisagem como 
processo histórico e como representação cultural, já que o Rio foi o modelador essencial para a formação 
da Hidrovia Tietê-Paraná e a Hidrelétrica de Barra Bonita. Do ponto de vista estético, o Rio tem 
fundamental importância, pois é um atrativo turístico para navegação e contemplação. Do ponto de vista 
sistêmico, seu potencial é pouco explorado, pois a maior parte de suas margens não conta com mata ciliar 
e apresenta solo degradado. Nessa mesma linha, vale ressaltar a falta de conectividade entre os elementos 
da paisagem, uma vez que as principais praças estão concentradas apenas em uma zona do município. Já 
do ponto de vista fenomenológico, podemos citar a experiência relativa à memória de pessoas que viram a 
formação da cidade ou que estabeleceram vínculos com suas águas. Mas em relação ao contato com as 
águas do Rio diretamente, muito há de ser explorado, pois diversos bairros se encontram isolados e sem 
um contato benéfico com ele. Além disso, em relação às praças, muitas estão degradadas e possuem suas 
fontes quebradas, além de que não há nenhum estímulo para o contato com a água, além da 
contemplação. Em relação às diretrizes, foram apresentadas propostas para melhorar a inserção do rio nas 
paisagens, bem como aperfeiçoar as praças públicas. Para isso foram analisados no município sua história, 
a paisagem, o uso do solo, o contexto socioambiental e exemplos de como corredores ecológicos são 
planejados no Brasil e no mundo. Também foram apresentados exemplos de contato com água ao redor do 
mundo no sentido de evidenciar o potencial turístico da cidade, bem como estimular a interação entre o rio 
e a cidade. Pensar na gestão das águas fluviais é essencial para superar os desafios que a alta urbanização 
vem trazendo.  
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PORQUE  SUSTENTABILIDAD?  LA  JORNADA  DEL  ANTROPOCÉNTRICO  AL  ECOCÉNTRICO  

EIXO  TEMÁTICO:  AMBIENTE,  PRESERVAÇÃO  E  SUSTENTABILIDADE 

RESUMO:  
O  alcance  do  conceito  de  sustentabilidade  e  de  desenvolvimento  sustentável  no  sentido  de    agregar  valor  ao  ensino,  à  
extensão  e  à  pesquisa,  no  campo  das  Ciências  Sociais  Aplicadas,  especificamente  focalizando  a  Área  de  Conhecimento  
da  Arquitetura  e  do  Urbanismo,  motiva  a  discussão  trazida  nesse  artigo.  Apesar  de  incorporado  largamente  aos  circuitos  
acadêmicos  nacionais  e  internacionais,  e  de  continuar  a  ser  priorizado  como  exemplifica  o  recente  documento  da  Nova  
Agenda  Urbana,  UN-‐HABITAT  III  (2016),  em  alguns  núcleos  acadêmicos  ainda  se  registra  o  esquivo  à  adesão  à  grande  
perspectiva  que  se  abre  com  estes  conceitos,  mantendo   latente   todo  o  potencial  que  estes  encerram:  a   jornada  do  
antropocêntrico   ao   ecocêntrico.   Os   conceitos   de   sustentabilidade   e   desenvolvimento   sustentável   são   retomados,  
recupera-‐se  o  histórico,  a  lógica,  o  significado  e  a  possibilidade  de  outra  direção  para  o  urbanismo,  a  nortear  a  inovação  
e  a  conferir  nexo  às  escolhas  projetuais  comprometidas  com  o  meio  ambiente,  justificando  a  premência  em  adotá-‐los  
como  basilares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PALAVRAS-‐CHAVE:  sustentabilidade;  urbanismo  sustentável;  ecologia  urbana;  ensino  e  pesquisa;  meio  ambiente.    

ABSTRACT:  
What  motivates  the  discussion  in  this  article  is  the  reach  that  the  concepts  of  sustainability  and  sustainable  development  
have  obtained  in  the  sense  of  adding  value  to  teaching,  extension,  and  research  in  the  field  of  Applied  Social  Sciences,  
specifically  focused  on  the  knowledge  on  Architecture  and  Urbanism.  Despite  being  largely  incorporated  in  national  and  
international  academic  circles  and  continuously  prioritized,  as  exemplified  in  the  recent  document  of  the  New  Urban  
Agenda,  UN-‐HABITAT  III   (2016),   in   some  academic  circles   there   is   still  evidence  of   the   lack  of  adhesion   to   the  great  
perspective  that  is  widened  by  these  concepts,  holding  down  all  of  the  potential  that  they  propose  –  the  great  journey  
from  the  anthropocentric  to  eco-‐centric.  The  concepts  of  sustainability  and  sustainable  development  are  re-‐examined.  
The   history,   logic,   meaning   are   rediscovered,   creating   the   possibility   of   a   new   direction   for   urbanism,   fostering  
innovation  and  giving  reason   to   the  project  decisions  committed  to   the  environment,  and   in   this  way,   justifying   the  
urgency  in  adopting  them  as  fundamental.  
KEYWORDS:  sustainability;  sustainable  urbanism;  urban  ecology;  teaching  and  research;  environment.      

RESUMEN:  
El  alcance  del  concepto  de  sustentabilidad  y  de  desarrollo  sostenible  en  el  sentido  de  agregar  valor  a  la  enseñanza,  a  la  
extensión  y  a   la   investigación,  en  el   campo  de   las  Ciencias  Sociales  Aplicadas,  específicamente  enfocando  el  Área  de  
Conocimiento  de   la  Arquitectura  y  del  Urbanismo,  motiva   la  discusión  presentada  en  este  artículo.  A  pesar  de  estar  
ampliamente  incorporado  a  los  circuitos  académicos  nacionales  e  internacionales,  y  de  seguir  siendo  priorizado  como  
ejemplifica  el  reciente  documento  de  la  Nueva  Agenda  Urbana,  UN-‐HABITAT  III  (2016),  en  algunos  núcleos  académicos  
aún  se  registra  el  esquivo  a  la  adhesión  a  la  gran  perspectiva  que  se  abre  con  estos  conceptos,  manteniendo  latente  todo  
el   potencial   que   estos   encierran:   la   jornada   del   antropocéntrico   al   ecocéntrico.   Los   conceptos   de   sostenibilidad   y  
desarrollo  sostenible  se  reanudan,  se  recupera  el  histórico,  la  lógica,  el  significado  y  la  posibilidad  de  otra  dirección  para  
el   urbanismo,   a   orientar   la   innovación   y   a   dar   un   nexo   a   las   elecciones   proyectivas   comprometidas   con   el   medio  
ambiente,  justificando  la  premura  de  adoptarlos  como  basilares.  
PALABRAS-‐CLAVE:  sustentabilidad,  urbanismo  sostenible,  ecología  urbana,  enseñanza  y  investigación,  medio  ambiente.
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A  natureza  não  é  desordem,  passividade,  meio  amorfo:  é  uma  totalidade  complexa.  O  
homem  não  é  uma  entidade  isolada  em  relação  a  essa  totalidade  complexa:  é  um  sistema  
aberto,  com  relação  de  autonomia/dependência  organizadora  no  seio  de  um  ecossistema  
(MORIN,  1973,  p.27).      

  

  

  

                    INTRODUÇÃO  

A   atual   geração   de   discentes,   graduação   e   pós-‐graduação,   não   acompanhou   a   formação   do  movimento  
ambientalista  nem  o  processo  germinativo  do  conceito  de  sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável.  
Para  esta  geração,  constitui-‐se  num  legado  teórico-‐conceitual  disponível,  que  deve  ser  impregnado,  de  modo  
a   prepara-‐los   para   enfrentar   a   desafiadora   tarefa   de   alcançar   os   grandes   êxitos   do   desenvolvimento  
sustentável,   que  ainda  estão  por   ser   logrados,   haja   vista  que  o   comprometimento  e  o   agravamento  das  
condições  ambientais  é  uma  constatação  irrefutável.    

Com  base  em  pesquisa  bibliográfica,  os  conceitos  de  sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável  são  
retomados.   Recupera-‐se   o   histórico,   a   lógica,   o   significado   e   a   possibilidade   de   outra   direção   para   o  
urbanismo,   a   nortear   a   inovação   e   a   conferir   nexo   às   escolhas   projetuais   comprometidas   com   o   meio  
ambiente,  justificando  a  premência  em  adotá-‐los  como  basilares  ao  ensino,  extensão  e  pesquisa  no  campo  
das  Ciências  Sociais  Aplicadas,  especificamente   focalizando  a  Área  de  Conhecimento  da  Arquitetura  e  do  
Urbanismo.  

A  discussão  proposta  nesse  texto  tem  o  objetivo  de  ampliar  a  adesão  e  motivar  a  incorporação  indispensável  
destes   conceitos   às   revisões   programáticas   e   curriculares   das   instituições   de   ensino,   como   componente  
transversal,   e   estimular   linhas   de   pesquisa   que   contemplem   a   releitura   de   tradicionais   conceitos,  
atualizando-‐os,  orientar  novas  práticas  para  construção  de  futuro  mais  equilibrado  da  relação  sociedade-‐
natureza.      

Breve  histórico 

A  estrondosa  publicação  Silent  Spring,  19621,  o  relatório  do  Clube  de  Roma,  Os  limites  do  crescimento,  1972,  
e  outras  sinalizações  do  agravamento  do  uso  inadequado  dos  recursos  naturais  e  do  dano  ambiental,  marcam  
os  primeiros  momentos  de  organização  do  movimento  ambientalista.  Em  Estocolmo,  1972,  com  o  enunciado  
do  conceito  de  ecodesenvolvimento2  por  Ignacy  Sachs,  são  apontados  caminhos  para  a  superação  do  dilema  
-‐   desenvolvimento   ou   proteção/preservação   ambiental   -‐   como   categorias   excludentes,   e   passou-‐se   à  
ponderação  sobre  o  desenvolvimento  desejável.  Em  1987,  o  Relatório  Bruntland  define  como  "aquele  que  
atende  às  necessidades  do  presente  sem  comprometer  a  possibilidade  de  as  gerações  futuras  atenderem  às  
suas   necessidades"3,   convalidado   o   termo   desenvolvimento   sustentável   na   Conferência   ECO   92,   Rio   de  
                                                                                                                          
1  Publicação  de  Rachel  Carson,  1962,  expõe  a  contaminação  por  pesticidas  e  os  efeitos  danosos,  especificamente  em  aves.  
2  Ignacy  Sacks,  CNUMAD,  1972.  
3  Como  consta  no  Relatório  Nosso  Futuro  Comum  de  GroBruntland,  presidente  da  Comissão  designada  pela  ONU,  
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Janeiro.  Outros  resultados  da  ECO  92  foram:  a  Agenda  21,  um  programa  de  ações  sustentáveis  para  o  século  
XXI,  assinado  por  179  países;  a  Convenção  da  Biodiversidade  com  o  objetivo  de  uso  sustentável  dos  recursos  
genéticos  e  a  Convenção  sobre  Mudanças  Climáticas  que  sinaliza  para  redução  de  emissão  de  gases  do  efeito  
de  estufa,  base  para  o  Protocolo  de  Kyoto  de  19974.  Em  Johanesburgo,  2002,  a  Conferência  Rio+10  frustra  os  
objetivos  de  definição  de  uma  ação  global  que   conciliasse  o  desenvolvimento  econômico  e   social   com  a  
preservação  do  ambiente  em  razão  dos  atentados  de  11  de  Setembro,  ficando  resumida  aos  problemas  de  
cunho  social.5  As  Conferências  Rio+15  e  Rio+20  ressaltam:  a  primeira,  a  necessidade  de  novos  compromissos  
e   as  novas   metas   de   redução   de   emissões;   e   a   segunda,   a   renovação   do   compromisso   político   com   o  
desenvolvimento  sustentável  com  a  incorporação  da  economia  verde,  e  a  inclusão  do  foco  na  erradicação  da  
pobreza  e  na  reestruturação  institucional  necessária.    

ASPECTOS  TEÓRICOS  E  CONCEITUAIS:  SUSTENTABILIDADE  E  DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL 

A  sustentabilidade  encontra  na  teoria  da  complexidade  o  referencial  teórico  que  abarca  este  conceito  na  sua  
abrangência  e   tem  na   interdisciplinaridade  o   fundamento   teórico  do  desenvolvimento  sustentável   (LEFF,  
2004).  Sustentabilidade  e  complexidade  se  encontram  no  ponto  de  tangência  com  os  sistemas  ecológicos  
onde  se  inserem  as  formações  urbanas:  redes  de  cidades,  aglomerações,  regiões  metropolitanas,  cidades,  
tecidos  urbanos,  formas  de  organização  da  espécie  humana.    

A  ideia  de  sustentabilidade  traz  em  si  uma  perspectiva  temporal,  de  manutenção  e  reprodução  dos  ciclos  
ecológicos   que   dão   suporte   à   vida   no   planeta.   A   constatação   da   irreversibilidade   de   situações   de  
esgotamento   da   capacidade   de   carga6   de   alguns   ecossistemas,   a   consciência   da   finitude   dos   recursos  
naturais,  dos  efeitos  deletérios  cumulativos  da  produção  sobre  o  meio  ambiente  e,  a  impossibilidade,  em  
termos  de  recursos  disponíveis,  de  desenvolvimento  de  mesmo  padrão  para  toda  humanidade,  colocam  em  
destaque  o  limiar  do  grande  equívoco  do  processo  civilizatório.  

O   conceito  de  desenvolvimento   sustentável   refuta   a   lógica  de  maximização  dos   lucros  e  da  acumulação  
continuada,   que   esteja   sob   a   égide   do   consumo,   do   desperdício,   da   contaminação,   da   dominação   da  
natureza,  qualquer  que  seja  o  matiz  ideológico  predominante,  e  sinaliza  para  critérios  de  desenvolvimento  
comprometidos  com  o  aprimoramento  da  relação  Sociedade-‐Natureza.  Nesse  sentido,  é  uma  demanda  da  
contemporaneidade,   não   identificada   com   o   crescimento   -‐   construção   da   riqueza   pela   riqueza   -‐,   mas,  
pautado   numa   ética   que   ultrapassa   a   visão   antropocêntrica   para   uma   visão   biopluralista.   Considera   a  
integridade  do  planeta  e  as  dimensões  de  sustentabilidade  social,  cultural,  política  e  institucional,  além  da  
econômica,  ecológica  e  ambiental,  na  perspectiva  da  concepção  de  um  padrão  qualitativo  superior  que  tenha  
o  ser  humano,  e  não  o  cidadão  ou  o  consumidor,  como  o  eixo  das  determinações  da  sociedade. 

                                                                                                                          
        publicado  em  1987.  
4  <http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2012-‐06-‐15/conheca-‐o-‐historico-‐das-‐conferencias-‐ambientais-‐da-‐  
        onu.html>  Disponível  em  6/07/2016.  
5  Outras  conferências  foram  realizadas  entre  a  ECO  92  e  a  Rio+10:  Kyoto  (1997)  -‐  Cúpula  do  Clima  e  Aquecimento  Global;  
      Olinda  (1999)  -‐  Convenção  da  Desertificação;  Haia  (2000)  -‐  Cúpula  do  Clima  e  Aquecimento  Global;  Bonn  (2001)  –    
      Cúpula  do  Clima  e  Aquecimento  Global;  e  Johannesburgo  (2002)  -‐  Rio  +  10.   
6  Capacidade  de  carga,  conceito  que  se  refere  inicialmente  a  uma  técnica  de  gestão  do  turismo  em  ambientes  sensíveis  que  
      evolui  incorporando  o  impacto  em  outros  fatores  psicológicos,  sociais,  político-‐institucionais  e  econômicos  e  para  
      ambientes  legalmente  protegidos  ou  não  (PIRES,  2005).  
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Sustentabilidade  novo  paradigma  

Com   o   histórico   de   cada   vez   maior   especialização   na   produção   do   conhecimento,   baseado   na   visão  
mecanicista  da  compartimentação  e  da  fragmentação,  da  disciplinarização  das  ciências,  a  questão  ambiental  
suscita  um  movimento  reverso  de  des-‐especialização  (BURSZTYN,  2004).  

Para  Irias,  o  conceito  de  sustentabilidade  se  apresenta  como  resposta  à  crise  de  percepção  da  dicotomia  
Sociedade-‐Natureza,  significa  “o  pensamento  que  coloca  em  cheque  o  próprio  conceito  de  evolução  e  da  
ciência  que  não  cumpre  o  papel  de  fazer  as  conexões  entre  Técnica/Ciência/Vida/Cosmos”  (IRIAS,  2005,  p.4).  
Explicado  em  três  enfoques  para  situar  melhor  o  leitor  sobre  a  mudança  paradigmática  que  este  significa:  do  
meio-‐ambiente  à  sustentabilidade;  sustentabilidade  e  interdisciplinaridade;  sustentabilidade  e  comunidade  
científica.  

Do  meio-‐ambiente  à  sustentabilidade  

A   afirmativa   de   Bursztyn,   “[...]   ambiente   o   espaço   do   enfrentamento   do   desafio   do   desenvolvimento  
sustentável”  (BURSZTYN,  2004,  p.68),  traz  o  ambiente  para  a  centralidade  de  todas  as  ponderações,  escolhas  
e   decisões,   “deixa   de   ser   apenas   um   quesito   a   ser   ponderado   e   a   passa   a   condicionador   do   tipo   de  
desenvolvimento  possível”  (MEYER,  2015,  p.  2).  

Para   Irias,   a   transição  do  meio-‐ambiente  à   sustentabilidade  está  na  diferença  entre  o   tratamento   que  a  
ciência  moderna  deu  à  natureza  com  base  na  dicotomia  sujeito/objeto,  que  persistiu  desde  o  sec.  XV,  e  ainda  
tem  lugar  na  ciência  e  na  visão  do  homem  sobre  o  universo  ou  cosmos,  para  a  compreensão  da  real  dimensão  
e   profundidade   que   este   conceito   alcança:   na   capacidade   de   renovar   a   percepção   das   relações   com   a  
natureza,  expor  a  ligação  do  homem  com  o  restante  da  natureza  e  demais  formas  de  vida  do  planeta  (IRIAS,  
2004).  

Sustentabilidade  e  interdisciplinaridade  

Sustentabilidade  contém  a  questão  ambiental  e,  na  medida  que  introduz  uma  aproximação  transdisciplinar  
e  multidimensional  para  atender  aos  requisitos  das  interações  da  sociedade  com  o  ambiente,  e,  ao  referir  às  
diferentes  dimensões  do  processo  social,  gera  um  modelo  orientado  à  incorporação  de  todas  as  disciplinas  
científicas,  à  interdisciplinaridade,  além  de  considerar  tanto  as  questões  sociais  quanto  simbólicas,  ou  seja,  
uma  aproximação  típica  da  pesquisa  socioecológica  (MOST,  1997).  

Conforme  Leff,  a  interdisciplinaridade  como  fundamento  teórico  da  sustentabilidade  

[...] implica   na   inter-‐relação   de   processos,   conhecimentos   e   práticas   que   transborda   e  
transcende  o  campo  da  pesquisa  e  do  ensino  no  que  se  refere  estritamente  às  disciplinas  
científicas  e  as   suas  possíveis  articulações.   [...]  a  noção  de   interdisciplinaridade  se  aplica  
tanto  a  uma  prática  multidisciplinar,  assim  como  ao  diálogo  de  saberes  que  funciona  em  
suas  práticas,  e  que  não  conduz  diretamente  à  articulação  de  conhecimentos  disciplinares,  
onde  o  disciplinar  pode  referir-‐se  à  conjugação  de  diversas  visões  [...]  que  não  esgotam  em  
uma   relação   entre   disciplinas   científicas,   campo   no   qual   originalmente   se   requer   a  
interdisciplinaridade   para   enfrentar   o   fracionamento   e   a   superespecialização   do  
conhecimento  (LEFF,  2000,  p.  311).  
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A   sustentabilidade   fornece   um   quadro   referencial   para   definição   de   problemas   socioecológicos   e   uma  
direção  para  sua  transformação  em  questões  científicas.  Conceitos  socioecológicos,  como  metabolismo  da  
sociedade   e   a   teoria   de   relações   sociais   com   a   natureza,   podem   ser   considerados   como   contribuições  
interessantes  para  a  pesquisa  de  transdisciplinaridade  para  a  sustentabilidade  (MOST,  1997).  

Sustentabilidade  e  comunidade  científica  

Paradigma   em   termos   acadêmicos   significa   consenso   em   coletivos   disciplinares.   A   análise   da   produção  
acadêmica  em  torno  do  tema  da  sustentabilidade  é  uma  demonstração  de  adesão  de  coletivos  disciplinares,  
mas,  como  se  pode  ver,  com  variada  intensidade  nos  diferentes  campos  do  saber.  

Bursztyn,  sobre  o  panorama  da  pesquisa  mostra  que  em  1985,  a  concentração  de  pesquisa  ambiental,  95,9%,  
estava  nas   áreas  de  engenharia,   biologia  e  química,   representando  580  pesquisas,   envolvendo  3,78%  de  
pesquisadores  nacionais.  Em  2002  (dez  anos  após  Rio  92),  pesquisando  os  grupos  de  pesquisa  CNPQ  –  linha  
de  pesquisa  por  grandes  áreas,  no  campo  da  Sociologia  Aplicada,  a  vinculação  dos  grupos  tinha  a  seguinte  
representação  associada  às  palavras  chave:  desenvolvimento  sustentável  36,07%,  recursos  naturais,  17,65%,  
meio   ambiente   22,74%,   biodiversidade   2,47%.   Em   2003,   tomando   os   registros   de   teses   da   CAPES,   os  
pesquisadores  cadastrados  na  Plataforma  Lattes  e  os  grupos  de  pesquisa  inscritos  no  CNPQ,  em  torno  das  
mesmas   palavras   chave,   verificou-‐se   a   participação   da   maioria   dos   campos   do   saber,   correspondendo:  
ciências  agrárias,  13,7%;  ciências  biológicas,  21,7%;  ciências  de  saúde  2,4%;  ciências  exatas  e  da  terra  15,8%;  
ciências  humanas  15,7%;  ciências  sociais  aplicadas,  20%,  e  engenharias,  11,6%    (BURSZTYN,  2004).  

De  outro  modo,  a  forte  necessidade  de  novas  formas  de  pesquisa  interdisciplinar,  institutos  e  organizações  
capazes   de   estudar   adequadamente   os   problemas   levantados   com   o   objetivo   do   desenvolvimento  
sustentável,   implica   em   reorientação   de   treinamento   e   pesquisa,   programas   de   pós-‐graduação  
interdisciplinar   nas   universidades,   como   exemplifica   a   adesão   da   academia:   no   Brasil,   do   Centro   de  
Desenvolvimento  Sustentável  da  UnB,   com  mestrado  e  doutorado;   e,   na  academia   internacional,   alguns  
programas   explicitamente   associados   ao   tema   da   sustentabilidade:   MOST   Programme   UNESCO,   que  
estabelece  um  ponto  de  partida  para   discussão   internacional   e   rede  de  pesquisa,   o   IPPUR-‐RJ,   dentre  os  
signatários;  ainda,  na  academia  internacional  Programas  de  pós-‐graduação  em  Sustentabilidade  preenchem  
larga  lista,  exemplificada  pelo  Sustainability  Program  da  Universidade  de  Harvard,  EUA.    

O  consenso  também  se  exprime  na  concorrência  das  palavras  chave,  Figura  2,  constante  do  documento  Nova  
Agenda   Urbana,   UN-‐Habitat   III:   urban   (179);   development   (115);   sustainable   (68);   sustainability   (10);  
sustainable-‐development   (42);   rights   (11);   urbanization   (11);   urban   sustainability   (6);   urban   rights   (3);  
sustainable  rights  (1);  urbanization  rights  (1)  e  outros  vocábulos  que  se  destacam  na  nuvem  de  palavras  deste  
documento.  
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Figura  2  -‐  Nuvem  de  palavras,  New  Urban  Agenda,  HABITAT  III,  2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte:  New  Urban  Agenda,  HABITAT  III;  colaboração  Prof.  Dr.  Pablo  Florentino  

Teorizando  sobre  paradigma  e  sustentabilidade  

A  concepção  de  paradigma  em  Kuhn  aparece  estreitamente  vinculada  à  comunidade  científica,  o  que  estes  
compartilham.  Paradigma  corresponde  ao  ver  educado  e  maduro  oferecido  pela  comunidade  científica,  ao  
ver  configurado  que  só  é  possível  quando  um  indivíduo  participa  de  um  coletivo  de  pensamento.  A  noção  de  
paradigma  em  Kuhn  é  ao  mesmo  tempo  forte  e  difusa:   tem  sentido   forte  de  orientação  metodológica  e  
epistemológica,  ao  mesmo  tempo  em  que  noção  difusa  porque  oscila  entre  diversos  sentidos  (22  sentidos  
são  atribuídos  por  Kuhn  ao  conceito  de  paradigma)  (MORIN,  2005).  Ao  tentar  resumir,  atribui  dois  sentidos  
ao  termo:  global,  matriz  disciplinar,  que  abarca  todos  os  interesses  partilhados  por  um  grupo  científico;  e,  
conceito   de   natureza   exemplar,   e   deve   permitir   solução   convincente   e   pesquisas   subsequentes   (KUHN,  
1977).  

Depreende-‐se   da   leitura   sobre   Kuhn   que   o   conhecimento   científico   não   avança   através   da   continua  
acumulação  de  saberes,  mas  por  meio  de  determinada  lente  que  seleciona  o  que  é  visível  e  o  que  não  é.  
Paradigma  como  lente  que  guia  o  olhar  sobre  a  realidade.  Nesse  sentido,  o  paradigma  da  sustentabilidade  
significa  lentes  novas  para  ver  o  mundo.  

Outras  vertentes  que  buscam  outro  enquadramento  para  o   conceito  de  sustentabilidade,  à  exemplo  das  
matrizes  discursivas  (ACSELRAD,  2013),  não  tem  expressão  para  se  contrapor  às  evidências  sobre  consenso  
de  grupo  científico  como  explanado.  

SUSTENTABILIDADE:  SIGNIFICADO  E  ALCANCE     
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Seguem  as  abordagens    que  situam  no  campo  da  arquitetura  e  do  urbanismo  o  significado  do  conceito  de  
sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável  como  uma  possibilidade  de  reação  e  resistência,  como  nova  
opção  política,  como  superação  de  imperfeições  sistêmicas. 

Reação  e  resistência    

A  crise  ambiental,  conforme  Leff  reflete  a  perda  de  referência,  de  incompreensão  da  natureza  da  natureza  e  
da  natureza  deste   ser   complexo  –  o  homem   -‐   e   sua   relação   com  seu  habitat.  Desde  o  Renascimento,   a  
concepção  cartesiana  da  separação  e  da  fragmentação  conduziu  ao  absurdo  do  predomínio  da  economia  
assentada   no   princípio   mecanicista   da   física   e   no   princípio   judaico   cristão   de   domínio   da   natureza.  
Essencialmente,   o   caminho   da   crítica   e   da   resistência   é   o   campo   primordial   da   ética,   que   influencia   e  
determina  a  qualidade  das  relações  que  se  adota:  a  ética  dos  sistemas  naturais,  a  visão  ecocêntrica,  vertente  
de   resistência   ao   pensamento   hegemônico   que   o   conceito   de   sustentabilidade   ancora.   E,   sobre   a  
possibilidade  de  reversão  da  fragmentação  e  da  unificação  forçada  do  mundo  guiado  pela  lei  de  mercado  
globalizado,  Leff  explica,  que  a  economia  se  alimenta  de  natureza  num  processo  que  corresponde  à  segunda  
lei  da  termodinâmica,  a  entropia,  e,  portanto,  a  morte  entrópica  do  planeta  é  o  futuro  previsível.  Aponta  a  
saída   no   aprendizado   de   convivência   com   o   território,   construindo   uma   nova   racionalidade   baseada   na  
produtividade  ecológica  dos   territórios  numa  equação  que   reúne  a  produção  de  biomassa  e   criatividade  
cultural,  conformando  uma  nova  racionalidade  de  produção  econômica,  mas  não  apenas  isto  (LEFF,  2004).  

Leff   preconiza   uma   ética   ambiental,   que   não   se   restringe   à   conservação   da   natureza,   mas   a   saída   do  
individualismo  do  sujeito  cartesiano  para  a  alteridade,  o  outro  que  não  se  pode  compreender  a  partir  dos  
seus   próprios   princípios,   o   reconhecimento   de   uma   alteridade   absoluta   que   abre   para   a   construção   do  
diálogo  de  saberes  entre  seres  culturais  diferenciados.  Com  isto,  coloca  a  possibilidade  de  romper  a  obsessão  
de  um  mundo  unitário  generalizado,  aprender  a  conviver  na  política  da  diferença,  sem  saber  o  todo,  mas  
viver  com  o  conhecimento  que  se  detém.  Define  esta  concepção  como  o  princípio  da  esperança  que  não  é  
ser  esperançoso,  mas  viver  comprometidamente  com  a  ética  de  responsabilidade  pela  vida  para  que  este  
mundo  seja  sustentável  (LEFF,  2004).  

Conforme  Cidade,  no  contexto  do  regime  de  acumulação  flexível,  quando  a  autonomia  dos  Estados  sobre  
decisões  relativas  a  seus  territórios  é  limitada,  ante  a  mescla  de  redes  materiais  e  imateriais  de  acumulação  
sobre  os  territórios  nacionais,  a  busca  da  sustentabilidade  contradiz  os  processos  de  acumulação  pois  que  
estes   vem   acompanhados   de   desigualdades   sociais,   econômicas   e   espaciais,   processos   intensos   e  
continuados  de  degradação  ambiental  (CIDADE  et  al.,  2005).  

O  texto  de  Guimarães  é  básico  na  explanação  das  nuances  do  conceito  de  sustentabilidade  e  para  situá-‐lo  
politicamente.  O  autor  considera  o  socialismo,  como  a  representação  da  resistência  à  modernidade  industrial  
(Inglaterra)  e  o  ambientalismo  como  a  resistência  à  modernidade  do  consumo  (EUA)  e,  ambos,  puderam  
transcender   a   paradigmas   vigentes,   assumindo   as   opções   éticas   de   cada   um   destes   movimentos  
respectivamente.  O  componente  ético  e  de  justiça  social  faz  estas  duas  formas  de  resistência  se  assemelhar  
inclusive,  

[...]   com   relação   ao  caráter   antissistêmico   com   relação   à   acumulação   capitalista.   [...]   Ao  
propósito  original  do  socialismo  de  contrapor  um  limite  social  à  racionalidade  econômica  
da  modernidade  do  século  passado,  acrescenta-‐se  um  limite  ecossocial,  por  meio  do  qual  o  
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ambientalismo   antepõe   a   biosfera   à   lógica   econômica   do  mercado   (GUIMARÃES,   2001,  
p.44). 

Enfatiza  que  o  caráter  hegemônico  da  globalização  oferece  apenas  duas  opções:  integração  “subordinada  e  
dependente  ao  mercado-‐mundo”,  ou  “a   ilusão  de  autonomia  com  a  realidade  do  atraso”.  Nesse  sentido,  
reitera   que   é   fundamental   identificar   que   inserção   viabiliza   o   “crescimento   em   bases   nacionais   e   a  
conservação  da  identidade  cultural,  a  coesão  social  e  a  integridade  ambiental  nos  países”,  e  que  proporciona  
as  circunstâncias  de  superação  da  pobreza,  da  marginalização  e  da  desigualdade.  Um  novo  paradigma  de  
desenvolvimento  que  coloque  

[...]  o  ser  humano  no  centro  do  processo  de  desenvolvimento,  [...]  o  crescimento  como  um  
meio,   [...]   a   proteção   das   oportunidades   atuais   e   futuras   e,   por   conseguinte,   respeite   a  
integridade   dos   sistemas   naturais   que   permitem   a   existência   de   vida   no   planeta.  
(GUIMARÃES,  2001,  p.  46). 

De  fato,  quanto  à  unanimidade  da  sustentabilidade,  isto  indica  a  existência  de  diferentes  visões  e  focalizações  
facetadas  e  tendenciosas  e  menos  uma  unidade  à  sustentabilidade  na  sua  integralidade,  em  todas  as  suas  
dimensões.  Existe  por  outro  lado  uma  identificação  de  sustentabilidade  com  restrição  ambiental  ao  processo  
de  acumulação  o  que  vem  justificando  o  retardamento  do  enfrentamento  de  questões  como:  a  regulação  da  
propriedade,  o   acesso  e  o  uso  dos   recursos  naturais   e  dos   serviços   ambientais,   ações  para  mudança  no  
padrão   de   consumo,   sem   as   quais   as   transformações   serão   apenas   cosméticas,   de   esverdeamento.   “O  
ambientalismo  aspira  mais  que  o  poder,  [...]  aspira  mudar  a  política  em  si  mesma”.  (GUIMARÃES,  2001,  p.45).  
Sustentabilidade,  enfim,  como  conceito  resultante  de  uma  nova  racionalidade,  a  racionalidade  ambiental,  o  
saber   ambiental   que   “desentranha,   entrelaça   e   funde   teorias   para   depois   confrontá-‐las   com   seu   saber  
emergente”  (GUIMARÃES,  2001,  p.  45).   

Desenvolvimento  sustentável:  o  desafio  urbano  

O  desenvolvimento  sustentável  no  sentido  de  operacionalizar  uma  gestão  urbano-‐ambiental,  consubstancia-‐
se   em   forte   ordenamento   jurídico,   e   na   evolução   do   conceito   no   sentido   evidenciar   o   caráter  
multidimensional  da  sustentabilidade.  Amplia-‐se  o  espectro  quando,  desde  1993,  Sachs  aponta  para  diversos  
tipos  de  sustentabilidade,  decompondo  o  conceito  em  outras  dimensões.    

[...]  a  social,  correspondendo  ao  pleno  emprego,  com  qualidade  de  vida  decente,  igualdade  
no  acesso  aos  recursos  e  serviços  sociais,  razoável  homogeneidade  social;  a  cultural,  relativa  
ao   equilíbrio   entre   respeito   à   tradição   e   à   inovação,   capacidade   de   autonomia   para  
elaboração  de  um  projeto  nacional  integrado  e  endógeno,  autoconfiança  e  abertura  para  o  
mundo;  a  ecológica,  referente  à  preservação  de  recursos  renováveis,   limitação  do  uso  de  
recursos   não   renováveis;   a   ambiental,   foca   o   respeito   e   ênfase   da   capacidade   de  
autodepuração  dos   sistemas   naturais;   a   territorial,   trata  da   diminuição  da   assimetria   na  
aplicação   dos   investimentos   públicos   entre   áreas   urbanas   e   rurais,   conservação   da  
biodiversidade;   econômica,   enfatiza   o   desenvolvimento   econômico   inter-‐setorial  
equilibrado,   capacidade   de   modernização   contínua   dos   instrumentos   de   produção;   a  
política   e   internacional,   abrange   o   desenvolvimento   da   capacidade   do   Estado   de  
implementar  o  projeto  nacional  em  parceria  com  todos  os  empreendedores,  um  pacote  
Norte-‐Sul  de  ecodesenvolvimento,  baseado  no  princípio  da  igualdade  (SACHS,  2002,  p.  85). 
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Desta   forma  desagregada,  a  organização  territorial   sustentável,  para  o  planejador  comprometido  com  os  
efeitos   ambientais,   corresponde   àquela   que   não   confronta   as   dimensões   de   sustentabilidade,   que   não  
compromete  o  patrimônio  natural  e  cultural  e,  em  especial,  persegue  a  possibilidade  de  manutenção  do  
sistema  –  dos  sistemas  socioecológicos  –  numa  perspectiva  temporal  longeva,  assegurada  pela  organização,  
este  um  diferencial  desta  teoria  da  complexidade:  “A  organização  que  transforma,  produz,  liga  e  mantém”  
(MORIN,   2005,   p.133),   sendo   o   conceito   de   sustentabilidade   o   novo   paradigma   que   responde   à  
“solidariedade  e  solidez  relativa”  que  confere  durabilidade  à  organização  sistêmica,  ponto  de  contato  entre  
as  duas  vertentes  teóricas.  

A   urbanização,   este   fenômeno   contundente   da   história   da   humanidade,   no   curto   tempo   de  
aproximadamente   50   anos,   prenuncia   uma   sociedade   totalmente   e   mundialmente   urbana   em   2030  
(HABITAT,  2011).  Promoveu  e  continua  a  gerar  grande  transformação  nos  processos  ecológicos,  tanto  nas  
áreas  de  concentração  populacional  -‐  cidades,  metrópoles,  megalópoles,  quanto  na  própria  zona  rural  com  
a  antropização  de  grandes  áreas  agrícolas,  em  ampliação,  para  suporte  a  uma  sociedade  que  se  concentrou,  
mas   também,   se  desenvolveu   técnico  e   culturalmente  adquirindo   condições  de  exponencial   crescimento  
populacional.  O  Gráfico  01  mostra  a  evolução  da  relação  urbano–rural  nos  continentes.  

Na  América  Latina,  que  até  os  anos  50  predominava  a  ocupação  na  área  rural,  chega  na  primeira  década  do  
século  XXI  com  mais  de  80%  da  população  concentrada  nos  espaços  urbanos,  uma  mudança  de  polaridade  
radical,  com  projeção  de  pequeno  avanço  que  beira  aos  90%  de  taxa  de  urbanização  para  o  horizonte  de  
2050,  conforme  Gráfico  1.    

Esta  radical  mudança  se  reflete  diretamente  nas  cidades  que  crescem  em  padrões  não  precedentes,  formam  
as   redes   urbanas,   suas   hierarquias   e   especializações,   num   processo   de   adaptação   e   reestruturação  
continuado.  A  evolução  das  curvas  da  população  rural  e  urbana  mundial,  situam  o  ponto  de  superação  da  
população  urbana  com  relação  à  população  rural  mundial  no  ano  de  2010,  situação  diferenciada  para  os  
países  centrais.  Nos  Estados  Unidos,  por  exemplo  este  ponto  ocorre  nos  anos  50,  aproximadamente  meio  
século  antes.  

Gráfico  1  –  ONU,  Perspectivas  mundiais  de  urbanização:  revisão  2011,  NYC,  2012  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  <https://sites.google.com/a/agvv.edu.pt/geo-‐dinamica/conteudos-‐temas/8o-‐ano/populacao  
-‐e-‐povoamento/3-‐-‐volucao-‐a-‐populacao-‐mundial>  
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Aliado  ao  modelo  de  concentração  populacional,  os  padrões  rurais  seguem  se  alterando,  a  polaridade  se  
inverte.  A  contaminação  do  ambiente  rural  pelo  ambiente  urbano  se  alastra  e  toma  o  meio  rural,  dado  à  
ampliada  acessibilidade  e  alcance  dos  meios  de  comunicação  e  pelos  processos  urbanos  no  modo  disperso,  
e  passa-‐se  a  falar  de  novas  nuances  conceituais  para  os  padrões  urbano/rural,  ou,  como  radicalizam  alguns  
autores,  sobre  o  fim  da  contraposição  campo/cidade.    

Grimm  explica  que  embora  o  crescimento  da  concentração  populacional  tenha  acontecido  em  apenas  3%  da  
superfície  do  planeta,  o  impacto,  entretanto,  foi  global:  78%  das  emissões  de  carbono,  60%  do  uso  residencial  
da  água  e  76%  de  uso  de  madeira  florestal  usada  na  indústria,  são  atribuídos  às  cidades  (BROWN,  2001,  apud  
GRIMM  et  al.,  2008).  As  demandas  dos  residentes  urbanos  dependem  da  produtividade  e  da  capacidade  de  
assimilação  de  ecossistemas  muito  distantes  dos  seus  limites7,  uma  condição  exacerbada  pelas  tendências  
de  globalização  recentes.  

Os  processos  econômicos  também  conduziram  para  uma  intensificação  do  consumo  de  produtos  e  para  uma  
lógica  de  crescimento  calcada  na  produção  continuada,  apoiada  em  premissas  culturalmente  disseminadas  
de  descarte  e  de  obsolescência  dos  produtos,  que  exerceram  radicais  transformações  no  ambiente  natural,  
a  princípio,  à  revelia  da  consciência  da  finitude  e  limites  dos  processos  e  serviços  ecológicos  da  natureza.  

Associar   a   arquitetura   e   urbanismo   à   noção   de   sustentabilidade   é   o   desafio   para   enfrentamento   dos  
processos  urbanos  contemporâneos.  Afinar  a  relação  Sociedade-‐Natureza  passa  a  ser  requisito  de  viabilidade  
para  as  espécies  e  para  a  espécie  humana,  em  especial,  que  atingiu  a  produção  de  artefatos  atômicos  com  
capacidade  de  destruição  de  massa  até  duas  vezes  e  meia  superior  à  deste  planeta,  com  a  ameaça  de  ter  sido  
capaz  de  acioná-‐los  já  demonstrada.  (HERRERA,  1983).    

URBANISMO  SUSTENTÁVEL:  PERSPECTIVA  NA  ECOLOGIA  URBANA 

Tomar   a   sustentabilidade   como   eixo   de   organização   propositivo   para   alcançar   uma   nova   racionalidade  
baseada  na  produtividade  ecológica  dos  territórios,  numa  equação  que  reúne  a  produção  de  biomassa  e  
criatividade   cultural,   conformando   uma   nova   racionalidade   de   produção   econômica,   remete   à  
multidisciplinaridade  e  interdisciplinaridade  como  forma  de  construção  de  solução  e  evidencia  o  binômio  
sustentabilidade/interdisciplinaridade.    A  biologia  e  a  ecologia,  mas  também  as  engenharias,  ambiental  e  de  
infraestrutura,  e  a  área  disciplinar  de  gestão  estão  na  linha  de  frente  para  integrar  às  áreas  disciplinares  que  
tratam  da  dimensão  espacial  e  territorial  -‐  arquitetura,  urbanismo  agronomia  -‐,  visando  a  outras  práticas  de  
produção  de  tecido  urbano,  qualificando-‐as  (LEFF,  2004).  

Polidori   e   Krafta,   considerando   o   dinamismo   do   processo   de   crescimento   urbano,   e   compreendendo  
compactação  e  fragmentação  como  estados  construtores  de  sustentabilidade,  integrados  com  o  ambiente  
não  urbanizado,  e,  sendo  as  cidades  e  redes  de  cidades,  sistemas  complexos  com  a  propriedade  de  auto-‐
organização,   identificam   algumas   linhas   para   combater   a   insustentabilidade   urbana   que   passam   por  
alternativas  de:  policentralidades,  interfaces  e  espaços  abertos,  cidades  compactas,  diversidade  morfológica,  
e   estudos   na   linha   do   urbanismo   ecológico,   todos   fundamentados   e   dependentes   de   “melhorar   o  

                                                                                                                          
7  A  pegada  ecológica  das  cidades  corresponde  de  dez  a  cem  vezes  o  seu  tamanho  para  produzir  os  fluxos  de  energia,  bens    
      materiais  e  serviços  não  materiais  como:  absorção  de  águas  descartadas,  o  bem  estar  do  ser  humano  e  a  qualidade  de  vida  
      (FOLKE,  C.  et  al.,  1997;  KAYE,  P.  et  al.,  2006,  apud  GRIMM  et  al.,  2008).  
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conhecimento   sobre   as   lógicas   configuracionais   da   dinâmica   de   constituição   dos   tecidos   urbanos”   e   de  
capturar  fisicamente  o  processo  de  evolução  urbana  (POLIDORI;  KRAFTA,  2003,  p.  5).  

Na  expectativa  de   focar   em  abordagens  para   alcançar  uma   concepção   sustentável   para  o  planejamento  
urbano   e   regional,   andentra-‐se   a   seara   da   ecologia   urbana,   buscando   seus   princípios   para   melhor  
compreender   o   viés   do   urbanismo   ecológico   cuja   referência   inspiradora   encontra-‐se:   o  Masterplan   de  
Istambul,  Arnavutköy,  adiante,  sinteticamente  apresentado. 

Ecologia  Urbana  

A  perspectiva  de  a   Ecologia  Urbana  agregar  novas  possibilidades  para  pensar   as   cidades  e   as  ocupações  
urbanas  e  seus  processos,  num  ciclo  biogeofísico  dos  ecossistemas  em  que  se  inserem,  significa  um  conjunto  
de  abordagens  metodológicas  específicas  a  serem  trabalhadas  simultaneamente.  

A   evolução   conceitual   da   estrutura   da   ecologia   urbana   compreende   as   cidades   como   sistemas  
socioecológicos,   heterógenos   e   dinâmicos,   muito   complexos   e   adaptativos,   nos   quais,   os   serviços   do  
ecossistema  conectam  sociedade  e  ecossistemas  em  múltiplas  escalas.  Estuda  as  interações  socioecológicas  
no   seu   interior   e   tem   papel   tanto   condicionador   quanto   solucionador   para   as   mudanças   ambientais,  
conforme  demonstra  o  esquema  da  Figura  3  (GRIMM  et  al.,  2008).  

O  esquema  interrelaciona  as  escalas  das  mudanças  ambientais  mostrando  a  circularidade  dos  efeitos  que  
perpassam   dos   níveis,   local   e   regional   ao   global,   e,  mostra   a   urbanização,   manejada   como   um   sistema  
socioecológico,  como  resposta  possível  à  grande  interferência  que  o  modo  concentrado  de  vida  implica  nas  
condições  ambientais  do  planeta.  Reconhece  cinco  tipos  de  mudança  global  que  afetam  e  são  afetados  pelos  
sistemas  urbanos:  mudanças  no  uso  do  solo  e  cobertura,  ciclos  biogeoquímicos,  clima,  sistemas  hidrológicos  
e  biodiversidade.      

Figura  3  -‐  Estrutura  do  sistema  socioecológico  urbano,  determinante  e  solucionador  das  mudanças  ambientais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Fonte:  Grimm  (2008)  
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Nos   processos   de   dispersão   urbana,   os   sistemas   hidrológicos   originais   são   fortemente   afetados,   com   o  
agravante   da   tendência   das   ocupações   se   estabelecerem   às  margens   de   corpos   d’água,  mananciais,   em  
unidades  de  conservação,  devido  à  facilidade  de  suprimento  e  por  serem  áreas  de  ocupação  restrita  pela  
legislação  urbanístico/ambiental.  Alterações  na  rede  hidrológica  urbana  impactam  a  diversidade  biológica  
com  a  homogeneização  das  comunidades  bióticas,  inclusive  com  efeitos  nos  fenótipos.    

A  ecologia  urbana  aposta  na  reconciliação  ecológica,  na  reconquista  de  habitats  alterados,  na  recuperação  
da  diversidade,  por  meio  de  novos  arranjos  espaciais   e  manejos,   ao   tempo  que  proporcionar  benefícios  
econômicos.  Os   serviços  dos  ecossistemas  despontam  como  a   grande  promessa  e   a   tendência  é  que  os  
ecologistas  integrem  equipes  de  planejamento  urbano  e  regional.  

A  relevância  da  ecologia  urbana  está  no  caráter  de  inovação,  inspirando  uma  renovação  nas  concepções  de  
zoneamento,  organização  territorial  e  planejamento  geral,  a  partir  de  uma  lógica  que  envolve  as  populações  
como  espécies,  que  devem  harmonizar  com  os  ciclos  da  natureza.    

O  metabolismo  circular,  um  dos  recursos  metodológicos  da  ecologia  urbana,  centra  no  manejo  dos  impactos  
ambientais  urbanos  por  meio  da  análise  dos  fluxos  materiais  -‐  entradas  e  saídas  -‐,  visando  à  otimização  dos  
processos.   Entende   a   cidade   como   um   sistema   metabólico,   esta   uma   particularidade   dos   sistemas  
socioecológicos,  e  apoia-‐se  fortemente  nos  processos  de  reuso,  reciclagem  e  reaproveitamento  dos  materiais  
e,  principalmente,  numa  revisão  dos  padrões  de  consumo  da  sociedade,  dependente  de  sensibilização  e  de  
efetiva  guinada  sociocultural,  de  alto  grau  de  dificuldade  de  implementar.  

Planejamento  urbano  sustentável:  Masterplan  Istambul-‐Anrvuktöy  

No  mesmo  sentido  de  buscar  solução  de  inovação,  tomando  as  cidades  como  sistema  socioecológico,  chega-‐
se   à   experiência   de   planejamento   para   a   região   metropolitana   de   Istambul:   Masterplan   Istambul   –  
Anarvoktöy.  A  proposta  alimenta  as  expectativas  de  soluções  baseadas  nos  conceitos  de  ecologia  urbana,  
interdisciplinaridade,  conjugados  às  especificidades  do  ambiente  natural.  Similaridade  com  a  complexidade  
urbano-‐regional  de  regiões  metropolitanas  na  América  Latina  e  outros  continentes  é  possível  identificar,  pois,  
como  lembra  Panerai,  “[...]  apesar  de  suas  diferenças  e  da  identidade  própria  a  cada  uma  delas,  em  todas  
podem  ser  encontrados  os  mesmos  tipos  de  fenômenos  urbanos”.  (PANERAI,  2015,  p.  3).  Segue  síntese  do  
plano  em  três  itens:  problema,  significado  para  sustentabilidade  e  proposta.    

O  problema:  expansão  urbana  nos  eixos  de  transporte  e  abertura  de  novas  rodovias;  habitação,  projetos  de  
grande  escala  e  projetos  de  desenvolvimento  industrial  que  pressionam  os  recursos  naturais  e  ameaçam  à  
sustentabilidade   -‐   água   potável   e   áreas   vegetadas   -‐;   floresta   e   zonas   de   aquíferos   desprotegidas,   mas  
deveriam  favorecer  à  agricultura  ecológica  e  ao  turismo;  rápido  desenvolvimento  de  urbanização  atingindo  
novas  vilas,  terras  rurais  e  terras  naturais.    

O   significado   de   sustentabilidade:   proteger   as   bacias   hidrográficas;   proteger   o   entorno   de   mananciais;  
preservar  as  áreas  sob  pressão  de  urbanização,  eliminando  ocupações  que  traspassem  as  bacias  ou  que  se  
espalhem   no   território   tornando   subutilizadas   as   terras   agricultáveis,   transformando-‐as   em   objeto  
privilegiado  para  o  desenvolvimento  do  mercado  imobiliário;  conter  a  constante  pressão  do  sprawl;  restringir  
ocupações  urbanas  às  cotas  mais  elevadas;  e,  livrar  o  centro  das  bacias  de  ocupações.  A  densidade  urbana  e  
os  recursos  de  proteção  são  vistos  como  partes  indissociáveis  de  um  único  sistema.    
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A  Proposta:  zonas  com  gradiente  de  proteção  ambiental  e  canal  de  controle  de  águas  superficiais;  as  formas  
das  zonas  são  expressão  específica  e  direta  da  topografia  natural,  do  relevo;  forte  uso  agrícola  da  terra,  vital  
para  conter  a  ocupação  e  preservar  a  bacia  da  especulação  do  mercado  imobiliário;  a  cidade  como  fonte  de  
água  para  agricultura  e  consumo;  a  água  usada  é  tratada  e  reusada  como  água  de  irrigação,  fechando  o  ciclo.  
A  cidade  proporciona  os  recursos  necessários  para  a  agricultura  e  então  protege  as  bacias  hidrográficas.    

A  cidade  se  beneficia  do  sistema  com  as  zonas  de  agricultura:  produção  de  madeira  e  alimentos,  recreação  e  
preservação  do   real   valor   ecológico.  A  densidade  aumenta,   a  produção  de  água  aumenta,  numa   relação  
paradoxal:  desenvolvendo  a  cidade,  uma  melhor  proteção  da  bacia  é  alcançada.  No  final,  o  desenvolvimento  
concentrado   da   cidade,   em   certas   zonas,   e,   em   outras,   livre   de   ocupações,   cria   uma   condição   de   vida  
específica,  realmente,  um  ambiente.  (Masterplan  Istambul,  2010).  

A  Ecologia  Urbana   tem  papel   central   para  encaminhar   solução   para   a   concentração  das  populações  nas  
cidades  e  áreas  urbanizadas  à  escala  regional,  e  para  enfrentar  os  desequilíbrios  ambientais  em  escala  global,  
disciplina  que  se  apresenta  com  possibilidade  de  alterar  favoravelmente  as  relações  para  construção  de  um  
urbano  futuro  sustentável. 

O  urbano  e  o  periurbano  florestal  –  UPF  (Urban  and  peri-‐urban  forestry  -‐  UPF)  

Na  mesma  direção  o  programa  UPF  –  FAO/UN  incentiva  o  florestamento  urbano  e  periurbano  como  uma  
abordagem   integrada,   interdisciplinar,   participativa  e  estratégica  de  planejamento  e  manejo  de   recursos  
arbóreos,  nas  áreas  urbanas  e  periurbanas,  para  seu  benefício  econômico,  ambiental  e  sociocultural.    
A  estratégia  de  planejamento  com  base  na  ecologia  urbana  como  desenhada  para  Istambul,  acima  descrita,  
cria  as  condições,  pelo  viés  da  ecologia  urbana  e  do  metabolismo  circular,  para  a  implantação  e  manejo  deste  
e   outros   programas   relacionados   à   agricultura   urbana   com   os   objetivos   de  maximização   em   termos   de  
valores:  econômico,  subsistência,  social,  cultural,  ambiental  e  biodiversidade.  

O  UPF   serve  a  muitos  propósitos  e   toma  muitas   formas:   sejam  a   cobertura  natural,   florestas   cultivadas,  
manutenção  de  florestas  em  áreas  molhadas  e  secas,  florestas  e  áreas  arborizadas,  espaços  verdes  e  áreas  
de  rua,  assim  como  árvores  em   jardins  urbanos  e  periurbanos,  para  assegurar  que  as  cidades,  árvores  e  
florestas  cresçam  juntas  (UN-‐FAO,  2010).  Programa  enfatizado  para  implantação,  principalmente,  em  países  
em  desenvolvimento,  onde  a  pobreza  e  os  problemas  socioeconômicos  são  crescentes  e  se  deslocam  da  área  
rural  para  as  áreas  urbanas,  com  evidência  de  insustentabilidade  do  crescimento  da  maioria  das  cidades,  
aumento   da   desigualdade   e   segregação   socioespacial,   ressaltados   no   sentido   de   favorecer   à   resiliência,  
sustentabilidade  e  desenvolvimento  equilibrado  entre  regiões  urbanas.    

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

Do  enunciado  do  conceito  de  ecodesenvolvimento  até  o  amadurecimento  do  conceito  de  sustentabilidade  e  
desenvolvimento   sustentável   foram-‐se   três   décadas.   Ao   contrário   de   arrefecer,   submergindo   às   forças  
econômicas  sistêmicas  que  ainda  não  se  apropriaram  das  oportunidades  nesta  direção,  a  intensificação  dos  
efeitos  da  utilização  inadequada  dos  recursos  ambientais  vem  acentuando  e  valorizando  a  sustentabilidade  
como  o  paradigma  para  organização  territorial  desta  espécie,  dado  às  implicações  nos  processos  ecológicos  
e  consequente  manutenção  das  condições  de  vida  no  planeta,  já  impossibilitada  para  muitas  espécies.  
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A  clareza  de  que  sob  o  abrigo  da  sustentabilidade  valores  são  agregados  à  produção  de  cidades  e  áreas  
urbanizadas   e   a   aposta   na   ecologia   urbana,   demonstrada   no   exemplo   do  Masterplan   de   Istambul   que  
raciocina  a  urbanização  como  um  processo  integrado  e  a  serviço  da  retroalimentação  e  depuração  ambiental,  
incorporando  a  urbanização  e   seus   sub  processos  aos   ciclos  ecológicos,   geram  perspectivas  objetivas  de  
aproximação  de  um  salto  qualitativo  na  relação  urbanização-‐sustentabilidade.  

Ante  estas  novas  e  importantes  perspectivas  na  abordagem  da  ecologia  urbana,  ante  o  quadro  progressivo  
das   taxas  de   urbanização  à  escala   global   e  da   realidade  da  expansão  das   cidades  brasileiras,   com  duplo  
sentido  –  concentração  e  dispersão  -‐,  amplia-‐se  o  nexo  do  pensamento  que  converge  para  responsabilidade  
sócio-‐ambiental,  o  pertencimento  e  a  responsabilização  global.  A  recente  crise  de  abastecimento  nacional  
expôs  a  fragilidade  e  dependência  das  grandes  cidades  brasileiras  de  alimentos  e  bens  de  consumo  básicos  
produzidos   em   locais   cada   vez  mais   distantes   e   transportados   por   combustíveis   fósseis.   A   proposta   de  
Istambul   comentada   acima   aponta   para   caminhos   que   valorizam   a   produção   local   articulada   com  
crescimento  urbano  sustentável,  tópicos  que  precisam  entrar  na  agenda  do  planejamento  urbano  e  regional.    

Para  a  comunidade  acadêmica,  para  a  formação  específica  das  novas  gerações  de  arquitetos  urbanistas  e  
profissões  afins,  parceiros  necessários  ao  enfrentamento  das  questões  relativas  à  espacialidade  dos  habitats  
desta   espécie,   constata-‐se   como   grande   tarefa   ajustar   os   conceitos   referenciais   relativos   à   organização  
espacial,  espaço  e  território,  dentre  outros.  O  tratamento  dado  ao  ambiente  nas  conceituações  disciplinares,  
as   omissões   ou   neutralidades   sobre   o   espaço   e   a   natureza,   evidenciam   que   estas   concepções   até   aqui  
decorrem,  predominantemente,  de  uma  visão  antropocêntrica  do  mundo.    

Entendendo   o   planeta   como   sistema   ecológico,   ao   abrigo   da   Teoria   da   Complexidade   e   tendo   a  
interdisciplinaridade  como  fundamento  teórico,  o  ambiente,  tomado  na  sua  integralidade  e  como  campo  de  
enfrentamento  do  desenvolvimento  sustentável,  vai  permitir  o  transcurso  da  visão  antropocêntrica  para  a  
visão   ecocêntrica,   uma   jornada   rumo   à   resilência   das   cidades,   regiões,   e   demais   habitats,   a   reiterar   a  
responsabilidade   das   instituições   que   se   dedicam   à   formação   das   futuras   gerações   de   arquitetos      e  
urbanistas.    
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PRODUZIR ENERGIA EM ÁREA URBANA EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS? 

PRODUCE ENERGY IN URBAN AREAS IN SUBSTANDARD HOUSING? 

¿PRODUCIR ENERGÍA EN ÁREA URBANA EN VIVIENDAS PRECARIAS? 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A questão energética tem sido um grande problema no Brasil, a medida que o custo da tarifa é elevado e inacessível 
para a população de baixa renda. A grande dependência das hidroelétricas, aliado à alterações nos padrões de chuvas 
(secas), faz com que seja necessário pensar em novas opções de geração de energia. A energia solar é uma das fontes 
renováveis de grande potencial no Brasil, e os sistemas de painéis podem ser instalados em qualquer superfície 
horizontal. O objetivo deste artigo é discutir a possibilidade da produção urbana de eletricidade por meio de painéis 
fotovoltaicos instalados sobre coberturas de habitações em assentamento no bairro do Cantinho do Céu, na cidade de 
São Paulo. Por que esse bairro? O gabarito das construções não costuma superar os 3 pavimentos, havendo menor 
sombreamento sobre os painéis aumentando a área útil e eficiência dos mesmos. A partir de cálculos de áreas e 
simulação de potencial de produção de energia buscou-se uma alternativa de microgeração de eletricidade dentro do 
espaço urbano, que possa baratear as tarifas assim como transformar consumidores em produtores. 
PALAVRAS-CHAVE: energia renovável; energia fotovoltaica, eficiência energética 

ABSTRACT: 
The energy issue has been a major problem in Brazil, as the cost of the tariff is high and inaccessible for the low-income 
population. The great dependence of hydroelectric plants, coupled with changes in rainfall patterns (droughts), makes it 
necessary to think about new options for generating energy. Solar power is one of the renewable sources of great 
potential in Brazil, and panel systems can be installed on any horizontal surface. The objective of this paper is to discuss 
the possibility of urban electricity production by means of photovoltaic panels installed on residential roofs in the 
Cantinho do Céu neighborhood, in the city of São Paulo. Why this neighborhood? The constructions do not exceed 3 
floors, resulting in less shading on the panels, increasing the useful area and their efficiency. Based on area calculations 
and simulation of energy production potential, an alternative of microgeneration of electricity within urban space is 
sought, which can cheapen tariffs as well as transform consumers into producers. 
KEYWORDS: renewable energy; photovoltaic energy, energy efficiency   

RESUMEN: 
La cuestión energética ha sido un gran problema en Brasil, a medida que el costo de la tarifa es elevado e inaccesible 
para la población de bajos ingresos. La gran dependencia de las hidroeléctricas, aliado a cambios en los patrones de 
lluvias (sequías), hace que sea necesario pensar en nuevas opciones de generación de energía. La energía solar es una 
de las fuentes renovables de gran potencial en Brasil, y los sistemas de paneles se pueden instalar en cualquier superficie 
horizontal. El objetivo de este artículo es discutir la posibilidad de la producción urbana de electricidad a través de 
paneles fotovoltaicos instalados sobre cubiertas de viviendas en asentamiento en el barrio del Cantinho do Céu, en la 
ciudad de São Paulo. ¿Por qué ese barrio? La regeneración de las construcciones no suele superar los 3 pavimentos, 
habiendo menor sombreado sobre los paneles aumentando el área util la eficiencia de los mismos. A partir de cálculos 
de áreas y simulación de potencial de producción de energía se busca una alternativa de microgeración de electricidad 
dentro del espacio urbano, que pueda abaratar las tarifas así como transformar consumidores en productores. 
PALABRAS-CLAVE: energía renovable; energía fotovoltaica, eficiencia energética. 
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INTRODUÇÃO 
Na cidade de São Paulo o acesso a eletricidade é praticamente universal, mas os custos das tarifas pesam no 
orçamento de muitas famílias. A energia no Brasil é cara, em grande parte pelos altos impostos que incidem 
sobre a tarifa, além das perdas pela transmissão e pelo roubo de energia, mas a população carente é que 
sofre para pagar a conta no final do mês.  

O país depende primordialmente da geração hidroelétrica de eletricidade, e a produção está sempre longe 
da demanda, reduzindo a eficiência da transmissão. Períodos de seca são um outro agravante para o mercado 
brasileiro, os baixos níveis dos reservatórios de água reduzem o potencial de produção de energia hidráulica. 
Os longos períodos de estiagem fizeram no passado o governo buscar soluções emergenciais para fornecer 
energia no país, a solução encontrada foi usar termoelétricas, que tem um custo mais elevado do kWh além 
de emitir gases de efeito estufa que contribuem com o aquecimento global. 

A cidade de São Paulo tem uma radiação global em torno de 1600 e 1700 kWh/m² ano, mais alta que cidades 
como Freiburg na Alemanha, tradicional no uso de painéis fotovoltaicos para produzir energia, que tem 
Irradiação Solar Global de 1201 kWh/m² ano. O potencial existe, e os preços dos equipamentos vem 
diminuindo, sendo necessário um maior conhecimento de arquitetos e projetistas para popularizar a 
microgeração. 

O artigo tem como objetivo estudar o potencial de geração de eletricidade utilizando a cobertura das 
moradias às margens da Represa Billings, no bairro conhecido como Cantinho do Céu na cidade de São Paulo. 
Esta reflexão busca justificar a solução da microprodução de eletricidade em áreas urbanizadas, como uma 
forma de reduzir custos da energia para a população de baixa renda, e talvez permitir a produção excedente 
seja usada para gerar renda aos moradores. Ainda assim, ampliando a participação das energias renováveis 
e reduzindo emissões de gases de efeito estufa oriundos das termoelétricas.  

 

MATRIZ ENERGÉTICA NO BRASIL 

O Brasil é um país peculiar por suas fontes renováveis que são 43,5% da oferta total de energia, que inclui 
eletricidade e combustíveis para transporte. A energia hidráulica representa 12,6% de tudo que é usado no 
país, a biomassa 17,5%, carvão vegetal e lenha 8,0% e outras renováveis 5,4% (Figura 1). A grande 
participação das fontes não renováveis se dá pelo uso de combustíveis fósseis em transportes, onde a grande 
maioria, 36,5% é oriunda de petróleo e seus derivados, embora já conte com a energia do álcool. 
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Figura 1: Fontes de energia no Brasil. (EPE, 2017, p. 15) 

Segundo o último Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (MME, 2018), no mês de 
março de 2018, a energia hidráulica ainda é a principal fonte de eletricidade no país. As hidroelétricas 
correspondem a 63, 9% do total, seguidos por outras renováveis como biomassa (9,2%), eólica (7,9%) e solar 
com os tímidos 0,8%. Quando comparados com dados de 2016 (EPE(1), 2017, pp. 16-17), percebe-se uma 
redução da representatividade da energia hidroelétrica, que tinha 68,1%, e ampliação da participação da 
eólica (5,4%), solar (0,01%) e biomassa (8,2%). Lembrando que as termoelétricas utilizam fontes renováveis, 
como por exemplo a biomassa, e não renováveis, como o petróleo, carvão, gás natural e material radioativo 
(nuclear). As fontes não renováveis de eletricidade ainda correspondem a 18,2% do total gerado no Brasil. 

 
Gráfico 1 Matriz da Capacidade Instalada de Geração de Energia elétrica  

março de 2018. (MME, 2018, p. 15) 
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Agora especificamente sobre a divisão do consumo da eletricidade, os dois maiores setores de demanda de 
eletricidade são o setor residencial com 24,2%, e a indústria com 42,1%, ou seja, indústria e moradias 
representam 66,3% do consumo de toda a eletricidade produzida no país (Gráfico 2). A principal fonte de 
eletricidade são as hidroelétricas1, que produz 63,9% do que é consumido no país (Gráfico 1). Fontes como 
derivados de petróleo, carvão mineral e derivados, gás natural e nuclear somam 18,2%, deixando para as 
fontes renováveis a maioria absoluta do mercado da eletricidade.  

 
Gráfico 2: Divisão por setor de atividade do consumo elétrico no brasil. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/10745/PNE_2050_workshop_eco_dem_vf.pdf/4203881d-d70b-4050-910e-d4dab0c6600e 

É muito positivo, em termos de emissões e impactos ambientais, que a maioria absoluta da energia seja 
gerada por uma fonte renovável, mas como qualquer tipo de geração de energia, existem problemas a serem 
administrados. Por exemplo, o impacto ambiental da construção das barragens ainda é algo que prejudica a 
imagem das usinas hidroelétricas, mas tecnologias mais modernas, “a fio d’água”, (corrente do rio) tem 
reduzido a necessidade de áreas inundáveis, reduzindo impactos negativos. 

Independente da usina hidroelétrica usar a reserva de água ou não, a geração de eletricidade hidráulica sofre 
influência de fatores climáticos. Ou seja, o potencial produtivo depende diretamente dos níveis de água 
acumulada nos reservatórios (PEREIRA, et al., 2017, p. 11), portanto estão na dependência de chuvas, secas, 
ventos e outros fenômenos naturais. Períodos de estiagem podem levar as represas a atingir volume 
extremamente baixos, havendo a necessidade de priorizar o consumo humano em detrimento da produção 
de energia. Por exemplo, a Região Metropolitana de São Paulo sofreu em 2014 a maior seca medida nos 
últimos 84 anos, prejudicando o abastecimento de aproximadamente 20 milhões de habitantes (Alvim, et al., 
2015), além de reduzir o potencial de produção de energia.  

A energia hidráulica é parte majoritária da matriz energética do país, sendo responsável por 421,7 TWh de 
hidráulica, ou mais de 60% de toda a geração de eletricidade. A grande dependência da água para produzir 
energia tem se tornado um problema nos últimos anos, devido a demorados períodos de estiagem. Os 
períodos de seca registrados em 2014 e 2015, afetaram o potencial de produção de energia, sendo necessário 
buscar outras fontes. A solução encontrada foi investir em termoelétricas, baseadas na queima de 

                                                             
1 Por exemplo o Canadá, outro país com forte tradição hidroelétrica, obtém 65% sua eletricidade de fontes renováveis, não 
necessariamente hidroelétrica. Disponível em: https://www.nrcan.gc.ca/energy/facts/electricity/20068  
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combustíveis fósseis para produzir eletricidade, chegando a atingir 26,4%2 do mercado nacional. Na 
contramão do resto do mundo, o Brasil aumentou sua dependência de combustíveis fosseis para produzir 
energia, com uso de termoelétricas. Esse aumento do uso de fontes térmicas não renováveis para produção 
de eletricidade, levou à elevação das emissões de carbono, por exemplo no Estado de São Paulo, subiu de 82 
em 2012 para 137 kgCO2 /MWh em 2014 (BRASIL, 2015, p. 48).  

A dependência maciça em uma fonte de eletricidade que depende do volume de chuvas, leva a inconstância 
da produção hidroelétrica no Brasil. Em decorrência das secas cada vez mais recorrentes, e a redução do 
potencial de geração de eletricidade, a ANEEL criou um sistema de cobrança diferenciado. Ou seja, quando 
há dificuldades na geração de eletricidade, e o consumo faz com que haja a necessidade de acionar 
termoelétricas, o valor das tarifas sofre alteração.  

Desde janeiro de 2015 (Resolução Normativa nº. 547/13 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL) o 
Operador Nacional do Sistema – ONS, sinaliza alterações no preço da eletricidade de acordo com a 
capacidade atual de geração de energia elétrica no país. O sistema possui três classificações: verde, amarela 
e vermelha, conforme a maior ou menor disponibilidade de água. Por exemplo, a bandeira verde significa 
que não há valor adicional a ser cobrado na conta de luz, aplicado quando as condições de geração de energia 
estão favoráveis. Já na bandeira Amarela há uma cobrança extra de R$ 0,010 para cada 1 quilowatt-hora 
(kWh) consumido (ou seja R$ 1,00 a cada 100kWh), quando as condições de geração de energia estão menos 
favoráveis. Por fim, a bandeira vermelha (condições de geração de energia críticas) há uma divisão da 
sobretaxa em dois patamares: patamar 1 - (divulgada também como bandeira rosa) cobrança de acréscimo 
de R$ 0,030 para cada 1 quilowatt-hora (kWh) consumido; Patamar 2 - cobrança de acréscimo de R$ 0,050 
para cada 1 quilowatt-hora (kWh) consumido3. 

Além das tarifas diferenciadas de acordo com as condições de produção de energia, o Brasil tem uma das 
tarifas residenciais mais caras do mundo. O alto valor se deve em parte, pelas altas tributações cobradas, os 
impostos somam 40,5% do valor das tarifas (Gráfico 4). Quando comparadas as tarifas residenciais com 
aquelas dos demais países participantes do International Energy Agency (IEA), o Brasil apresenta custos mais 
elevados que Suíça e Reino Unido por exemplo. O Brasil tem o terceiro maior índice percentual de impostos, 
em relação ao custo final da tarifa, ficando atrás apenas da Alemanha e da Dinamarca.  

 
Gráfico 3 Estrutura de custos da energia brasileira, anos de 2016 - 2017.  

Disponível em: (ABRADEE, 2017, p. 9) 

                                                             
2 Informações disponíveis em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm. Acessado em 
01/07/2016. 

3 Informações disponíveis em: https://www.aeseletropaulo.com.br/educacao-legislacao-
seguranca/informacoes/paginas/bandeiras-tarifarias.aspx Acessado em: 07/05/2018 
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Gráfico 4:Tarifas residenciais (US$/mWh) convertidas pela taxa de câmbio em 2016. 

 Disponível em: (ABRADEE, 2017, p. 19) 

Outro aspecto problemático para o país é a transmissão de energia, que representa apenas 5,7% do valor 
total da tarifa (Gráfico 3), mas não deixa de ser uma das vilãs no desperdício. O Brasil é um grande país, com 
mais de 8 milhões de km², e 200 milhões de habitantes, ou seja, transmitir energia por todo território não é 
uma tarefa fácil.  As grandes distancias entre grandes usinas geradoras e os centros de consumo (Figura 2), 
levam a um aumento das perdas na transmissão e distribuição.  Aliado às perdas já descritas, o país ainda 
sofre com ligações clandestinas e o roubo de energia, o que agrava o desperdício.  O valor atual de perdas 
no SIN (Sistema Interligado Nacional) é cerca de 15%4, ou seja, 15% do que é produzido é desperdiçado ou 
roubado, como ocorre com ligações clandestinas chamadas “gatos” (PEREIRA, et al., 2017, pp. 14-15) 

A Figura 2 ilustra as perdas acontecidas primeiramente durante a transmissão de eletricidade pela rede (4%) 
e depois na distribuição (7,5% de perdas técnicas e 6% perdas não técnicas). No exemplo, saem da usina 
100MWh, e chegam para a distribuição 96MWh, e para o consumo apenas 83MWh, durante o percurso se 
perdem 17MWh. 

                                                             
4 O valor de 16,1% é apontado no Relatório do Ministério de Minas e Energia de 2017 (EPE, 2017), valor diferente do apontado por 
(PEREIRA, et al., 2017 pp. 14-15). 
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Figura 2: Esquema das perdas de eletricidade durante o processo de transmissão e distribuição da energia. Disponível em: 

http://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800 Acessado em 04/05/2018. 

Mas o que são perdas técnicas e não técnicas? Perdas técnicas, podem acontecer por diversos fatores, como 
por exemplo a formação de campos eletromagnéticos entre os fios da rede, mas o principal é o aquecimento 
dos fios condutores de energia, em decorrência da passagem da eletricidade (“Efeito Joule”). Ou seja, a 
extensão das redes e as dimensões do país impactam no nível de perdas técnicas5. Já as perdas não técnicas 
são normalmente de dois tipos: fraudes e furtos de energia, mas englobam também incertezas nas medições 
e energia estimada para a iluminação pública6. O custo da ineficiência na transmissão e distribuição é paga 
pelo consumidor, aumentando ainda mais o custo do kWh.  

                                                             
5 Informações disponíveis em: http://www.abradee.com.br/setor-de-distribuicao/perdas/furto-e-fraude-de-energia Acessado em: 
07/05/2018 

6Informações disponíveis em: http://www.aneel.gov.br/metodologia-distribuicao/-
/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/perdas/654800 Acessado em: 07/05/2018 
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Figura 3: Representação do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Fonte: (PEREIRA, et al., 2017, p. 13) 

Sob a ótica dos dois grandes problemas apresentados até aqui, a distribuição e questões referentes a 
escassez de água, surgem algumas perguntas:  

● Como encurtar a distância entre produção e consumo?  
● Como depender menos da água para produzir energia?  

Uma das respostas está em diversificar as fontes de eletricidade para o país, preferivelmente buscando 
opções de origem renovável. A exploração da energia eólica tem ganhado rapidamente força no país, cresceu 
26,5% entre 2016 e 2017. Em 2018 alcançou a marca de 10% da produção do País em alguns meses, além de 
fornecer energia para quase 60% da região Nordeste, abastecendo aproximadamente 22 milhões de 
residências por mês7.  

 

DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES E DISTRIBUIÇÃO 

Uma das soluções encontradas é investir em Microgrids que contam maciçamente com energias renováveis 
que acabam funcionando como um backup de sistemas tradicionais. Como funcionam os microgrids? Na 
realidade são sistemas locais de demanda com geração e armazenamento, concentrados em uma mesma 
área. Uma das grandes vantagens é que permite o uso de uma maior variedade de fontes de energia 
renovável, como solar, eólica, geotérmica, biomassa. Mas a grande inovação está na viabilidade de integrar 

                                                             
7 Informações disponíveis em:  http://www.abeeolica.org.br/noticias/ccee-geracao-eolica-cresce-265-em-2017/ Acessada em: 
23/04/2018 
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diversas formas diferentes de geração de energia em um sistema em que o próprio consumidor pode ser 
responsável também pela produção. Essa nova relação entre consumo e produção, melhora o custo e pode 
até mesmo se tornar uma fonte de renda para o consumidor-produtor8.  

As energias renováveis no Brasil têm ganhado espaço ano a ano. A produção de eletricidade a partir do vento 
atingiu em 2016, 33.489 GWh, um aumento de 54,9% em relação a 2015 (21.626 GWh) (BRASIL, 2017). Por 
exemplo, os parques eólicos têm sido implantados primordialmente na região nordeste do país, em grandes 
parcelas de terra, longe dos centros de consumo. Dificilmente se consegue produzir energia através do vento 
em áreas urbanas, onde estão os centros de consumo, e as construções se tornam obstáculos ao vento. Por 
outro lado, a energia solar pode ser produzida em áreas urbanizadas e densas, reduzindo as perdas pela 
transmissão.  

Aliado a isso, o país em uma área de predomínio de clima tropical, com ampla incidência de sol o ano todo, 
com alto potencial de aproveitamento. Segundo Nascimento (2017, p. 15) o Brasil tem condições favoráveis 
ao desenvolvimento do uso da energia solar como alternativa. Além do Brasil possuir altos níveis de 
insolação, tem grandes reservas de quartzo de qualidade, uma das matérias primas para a produção de 
painéis fotovoltaicos. A farta disponibilidade do quartzo, gera vantagem competitiva para a produção de 
silício com alto grau de pureza, células e módulos solares (NASCIMENTO, 2017, p. 15). 

 
Gráfico 5: Média anual de preços de módulos solares no mercado ente 2015 e 2016. Disponivel em: https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf Acessado em 04/05/2018 

Por que não cogitar a microprodução urbana? A resposta mais comum é o preço da tecnologia, mas como se 
pode constatar no Gráfico 5 os preços dos painéis reduziram em todo o mundo, inclusive no Brasil. 
Atualmente o valor do Watt e algo em torno de 0,52 US$ no Brasil, mas incentivos governamentais pouco 

                                                             
8 Informações disponíveis no mapa interativo Inovation Urban Energy da ARUP. Site http://urbanenergy.arup.com/ Acessado em: 

23/05/2018. 
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divulgados, burocracia, carência de profissionais habilitados, aliados ao desconhecimento da tecnologia por 
grande parte da população, mantem o mercado ainda muito restrito, segurando os altos preços.  

A regulamentação da produção de energia fotovoltaica no Brasil ainda é muito recente, a primeira resolução 
normativa tem 6 anos, ao contrário da Alemanha que já tem normativas desde 1990 e Espanha de 1998. A 
Resolução Normativa Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012 estabelece as condições gerais para a microgeração e 
minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Posteriormente foi criada a 
Resolução Normativa Nº687 de 24 de novembro de 2015, que visa diminuir o processo burocrático para a 
inserção das centrais geradoras junto às concessionárias de energia elétrica, com o objetivo de aprimorar a 
disseminação da energia solar fotovoltaica. O sistema de remuneração pela energia produzida e injetada na 
rede gera um bônus, que é usado para abater o consumo de energia elétrica da unidade geradoras 
(NASCIMENTO, 2017, p. 11).. 

De modo geral, os níveis e a variação da irradiação solar oscila bem menos no Brasil do que países da Europa 
tradicionalmente produtores de energia solar. Por exemplo, Madri tem média anual de radiação global é de 
cerca de 4.62kwh/m²/dia, durante o verão chega a 7.11 kwh/m²/dia, mas nos meses de inverno chega a 
1.59 kwh/m²/dia9. Enquanto que, no estado de São Paulo, a média anual de radiação global é 4.589 
kwh/m²/dia, no verão 5.352 kwh/m²/dia e inverno 3.784 kwh/m²/dia (SÃO PAULO, 2013). Ou seja, os 
valores de radiação são mais constantes, por exemplo, a diferença entre o máximo e mínimo de radiação em 
Madri é de 5.52 kwh/m²/dia e São Paulo 1.568 kwh/m²/dia. Normalmente o potencial de produção de 
eletricidade fotovoltaica em países europeus e norte-americanos é maior no verão, mas picos de consumo 
costumam ocorrer no inverno, com a alta utilização do aquecimento de ambientes. 

O Gráfico 6 compara essa variação da irradiação global horizontal média mensal nas cinco regiões brasileiras 
com Portugal, Espanha, Itália, França e Alemanha, países tradicionais no uso de células fotovoltaicas para 
produção de energia. Conclui-se que, além do Brasil ter níveis de irradiação solar elevados, a variabilidade 
mensal é muito inferior que dos países europeus, mostrando constância, e alto potencial de exploração da 
energia fotovoltaica no país.  

 
Gráfico 6:mostra a media, máximas e mínimas quantidades de irradiação global horizontal no brasil 

                                                             
9 Dados disponível em: http://www.leidi.ee/wb/media/INSOLATION%20LEVELS%20EU.pdf Acessado em 20/04/2018. 
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 em relação a países tradicionais na produção de energia fotovoltaica. (PEREIRA, et al., 2017, p. 68)  

Mas a energia proveniente do sol não é infalível, é naturalmente intermitente e sofre alterações em 
decorrência das condições meteorológicas locais, como cobertura de nuvens, concentração de gases 
atmosféricos, sistemas sinóticos10, entre outros. Além de outros fatores astronômicos associados aos 
movimentos orbital e de rotação da Terra, como a noite por exemplo (PEREIRA, et al., 2017, p. 9). A 
imprevisibilidade é um motivo que faz com que seja importante pensar em diferentes formas de obter 
energia. No caso brasileiro, usar a água (hidroelétricas), biocombustíveis (termoelétricas), o sol (fotovoltaica) 
e o vento (eólica) são soluções viáveis em vista das características geográficas e econômicas (agricultura).  

Não é apenas na geração de eletricidade que se deve pensar, a eficiência de eletrodomésticos e de projetos 
arquitetônicos tem alto impacto no consumo. A eficiência energética é uma importante ferramenta para 
reduzir as necessidades de eletricidade assim como emissões de gases de efeito estufa e consequentemente 
mudanças no clima. O PROCEL é um órgão brasileiro que promove o uso racional da energia elétrica em 
edificações. Criou o programa PROCEL EDIFICA, que busca incentivar a conservação e o uso eficiente dos 
recursos naturais como a água, iluminação natural, ventilação e calor nas edificações, reduzindo desperdícios 
e minorando os impactos sobre o meio ambiente. O selo PROCEL de Economia de Energia, é uma outra 
iniciativa que tem como objetivo informar ao consumidor o desempenho energético de equipamentos e 
eletrodomésticos disponíveis no mercado, os mais eficientes e que consomem menos energia. Ambos são 
programas que auxiliam na conscientização da necessidade de se reduzir o consumo buscando eficiência11. 

SELO PBE EDIFICA 

Uma forma de incentivo ao desenvolvimento sustentável que temos no país é o selo PBE EDIFICA, 
que já é obrigatório para as edificações públicas federais e está em processo de se tornar obrigatório 
para todo tipo de edificação (BRASIL, 2014). 

“No Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) foi estabelecido o 
calendário da obrigatoriedade do PBE Edifica sendo este até 2020 para 
prédios públicos, até 2025 para edificações comerciais e até 2030 para 
edificações residenciais. Entretanto com a publicação da IN nº02 de 04 de 
Junho de 2014 a etiquetagem tornou-se compulsória para edificações 
públicas federais à partir de sessenta dias da publicação da mesma” (PBE 
EDIFICA, 2014). 

O selo PBE EDIFICA (Figura 4) foi lançado em 2014, pela Eletrobrás com a mesma intenção de 
premiar equipamentos pela alta eficiência energética, classificando também as edificações com a 
finalidade de motivar o mercado consumidor a buscar imóveis mais eficientes. A justificativa de se 

                                                             
10 Aglomerado de nuvens que interagem mutuamente em escada sinótica de 1000 a 10000 km, podendo estar associado a altos 
índices de precipitação, in http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-
%20Material/Geografia_Fisica_II/Geo_Fis_II_A06_MZB_GR_SF_SI_SE_280509.pdf; acesso 06/06/2018. 

11 Informações disponíveis no site http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-
99B27EF54632%7D Acessado em: 03/06/2018 
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pensar o selo para edificações foi porque o consumo de energia elétrica proveniente dos imóveis 
no país equivale à 50% dos gastos totais. 

 
Figura 4:PBE Edifica. Fonte: PBE EDIFICA (2014),  

Fonte: Disponível em: http://www.pbeedifica.com.br. Acessado em 07/06/2018 

 

Por meio do documento “Referencial Técnico de Qualidade”, o PBE Edifica apresenta o conjunto de 
recomendações, baseado no zoneamento bioclimático brasileiro, promulgado na NBR 15.220: Desempenho 
térmico de edificações, em suas 5 partes. 

Para residências, são avaliados a eficiência do sistema de aquecimento da água e da envoltória da edificação, 
descrita por meio das propriedades térmicas dos materiais, a saber: Absortância solar (α); transmitância 
térmica (W/m2.K) e capacidade térmica (kJ/m2K); juntamente com o percentual de abertura para ventilação 
e iluminação natural. 

Já para edifícios comerciais e de serviço, é avaliada a eficiência da envoltória, juntamente com a eficiência 
dos sistemas de condicionamento de ar e de iluminação.  

 
Figura 5: Exemplo de Etiqueta ENCE para residências. Fonte: PBE EDIFICA (2014), disponível em: http://www.pbeedifica.com.br>.  

Acessado em 07/06/2018 

As características que descrevem o edifício são inseridas em tabelas, que fazem a ponderação pela área 
ocupada por cada ambiente, resultando em uma nota (Equivalente Numérico), que então é ranqueada em 
relação à valores de referência. As categorias variam de A (mais eficiente) até E (menos eficiente), sendo 
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possível certificar a etapa de projeto (comprovada por memoriais de cálculo e simulações termo-energéticas) 
e a Edificação construída (comprovada por meio de inspeção in loco) (Figura 5). 

Para pensar em fontes alternativas de energia á importante conhecer o consumo e sua sazonalidade. Como 
a eletricidade é usada no âmbito residencial brasileiro? Quais os equipamentos que mais demandam energia, 
no cotidiano das pessoas? Na realidade, os diferentes climas do Brasil influenciam na necessidade 
climatização mecânica, na temperatura do chuveiro elétrico e outros hábitos de consumo relacionados 
diretamente com as variações de temperatura.  

De modo geral, segundo Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras) e Centro Brasileiro de Informação de 
eficiência Energética (Procel) (2007, p. 16), o Brasil tem a geladeira e o freezer juntos, representando pouco 
mais de 27% do consumo de energia elétrica nas residências. Já o Chuveiro elétrico é responsável por 24%, 
o condicionamento ambiental 20%, e a iluminação 14% e o do consumo total (vide Gráfico 7), ou seja, 
elementos que são mais ou menos utilizados de acordo com a qualidade da habitabilidade (conforto 
ambiental – térmico e lumínico) da moradia. 

 
Gráfico 7 :Participação dos eletrodomésticos no consumo residencial no Brasil  

(ELETROBRAS/PROCEL, 2007 p. 16) 

Um fato que vem alterando a questão do consumo de energia no Brasil é o aumento da necessidade do uso 
de mecanismos para climatização. Por exemplo, as normais climatológicas12 da cidade de São Paulo mostram 
o aumento das temperaturas tanto nos meses mais quentes quanto nos meses mais frios (Tabela 1). Meses 
como novembro e dezembro apresentam uma elevação de 1,7 ºC, anualmente as normais apresentaram 1 
ºC de elevação na temperatura, apenas setembro teve uma variação negativa de 1 décimo de grau no período 
de 79 anos. O que pode levar a um uso exacerbado de eletricidade, e alteração de horários de pico, podendo 
resultar em um aumento da dependência de combustíveis fosseis, grandes vilões das mudanças climática, e 
intermitência do fornecimento (ROAF, et al., 2009, p. 152). 

                                                             
12 Segundo a Organização Meteorologica Mundial (OMM), normais são valores médios calculados para um período de 30 anos. 
Informação disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas Acessado em: 20/03/2018 
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Tabela 1 Normais climatológicas dos períodos 1931-1960 ,1961-1990 e 1981-2010.  

Elaborado pela autora com dados do INMET13 e (INMET, 2018) 

A demanda por energia para climatização, aumenta de 1,5% a 2,0% a cada 0,6°C a mais na temperatura do 
ar a partir dos 20 a 25°C. Ou seja 5 a 10% da demanda por eletricidade é usada para compensar o aumento 
das temperaturas.  Eventos de extremo calor são exacerbados pelas ilhas de calor, fenômeno recorrente na 
cidade de São Paulo. A crescente demanda por eletricidade, em parte gerada pela necessidade de 
condicionamento de ar, pode sobrecarregar o Sistema de produção e distribuição de energia, provocando 
blackouts. Quando a matriz energética depende de termoelétricas, as emissões de CO2 e liberação de calor 
retroalimentam os efeitos das ilhas de calor e mudança climática (EPA, 2017).  

Independente de vulnerabilidades serem agravadas pela mudança climática ou por Ilhas de Calor, o 
importante é criar um pool de estratégias que auxiliem a população a se adaptar às situações críticas de 
extremos climáticos, seja com uma oferta mais barata de eletricidade e/ou construções melhor preparadas 
para enfrentar o clima. Preferivelmente que essas soluções visem a melhoria da qualidade de vida e da saúde 
dos usuários com redução de emissões. 

 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS INCORPORADOS EM HABITAÇÕES? 

Em 2014 foi executado um projeto piloto nos condomínios Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre, em 
Juazeiro na Bahia. Uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a empresa Brasil Solair, viabilizou a 
instalação de 9.154 painéis solares de 230w cada, em mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, além 
de três geradores de energia eólica. A energia gerada por cada conjunto de painéis e inversor é medida 
independente do consumo das casas e diretamente injetada na rede de distribuição14. A energia limpa e 
renovável é enviada ao gride e vendida no mercado, gerando renda para a população moradora. 

A participação popular na montagem da mini usina solar e na constante manutenção dos painéis criou 
vínculos com a população local, além de fomentar capacitação da mão de obra. A renda gerada pela produção 
de energia e distribuída da seguinte forma: 60% da renda vai diretamente para as famílias, 30% vai para um 
fundo de investimento e 10% para a manutenção dos painéis15.  

                                                             

13 Dados disponíveis em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos Acessados em 20/03/2018 

14 Informações disponível em Relatório da ANEEL, disponível em: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias_area/arquivos/48500.005435-2012-88.pdf 

Acessado em 20/05/2018 

15 http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/A-energia-que-transforma-vidas-/ 

PERIODO NOME DA ESTAÇÃO jan. fev. mar. abril maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. ano
1931-1960 São Paulo 27,7 27,6 26,6 24,6 22,9 21,8 21,2 23,4 24,5 24,8 25,2 25,9 24,7

1961-1990 São Paulo (Mir. de Santana) 27,3 28,0 27,2 25,1 23,0 21,8 21,8 23,3 23,9 24,8 25,9 26,3 24,9
1981-2010 São Paulo (Mir. de Santana) 28,2 28,8 28 26,2 23,3 22,6 22,4 24,1 24,4 25,9 26,9 27,6 25,7
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No ano de 2017, em Goiás, na cidade de Pirenópolis, o Residencial Luciano construiu casas de interesse social 
com sistema de geração de energia solar fotovoltaica. O residencial tem 149 casas equipadas com um painel 
cada uma, que pode gerar uma economia de 40 a 70% na conta de energia de cada uma das famílias. O 
sistema foi pensado permitindo ampliação da capacidade (instalação de um segundo painel), onde o morador 
pode adquirir mais um painel dobrando o potencial de produção de eletricidade. 

No âmbito internacional, o controverso empresário sul-africano Elon Musk, tem um projeto no sul da 
Austrália usando coberturas de moradias urbanas para a produção de eletricidade. Chamado de “a maior 
usina virtual de energia” o empresário firmou um acordo com o governo Australiano para instalar na 
cobertura de 50.000 casas populares painéis fotovoltaicos e baterias da Tesla.16 

O conjunto deve produzir 250 megawatts de energia solar e 650 megawatts horas de armazenamento de 
energia nas baterias. A usina virtual de energia usa as baterias Tesla Powerwall para armazenar 
coletivamente a energia gerada nas 50.000 casas com os painéis solares. Espera-se que em alguns momentos 
a usina virtual possa alcançar a capacidade de grandes usinas de gás e carvão17.   

Estima-se que a usina virtual australiana permita uma redução de pelo menos 30%18 nas contas de consumo 
de eletricidade das casas participantes. Além das vantagens para o país da diversificação das fontes de 
energia e descarbonização da matriz, com consequente redução das emissões de CO2. Segundo Australian 
Energy Statistics, a matriz energética australiana é baseada principalmente no uso de carvão e do gás 
natural19, formas de obtenção de energia altamente emissora de gases de efeito estufa. 

SUBSIDIO, LINHAS DE CREDITO E INCENTIVOS 

 

Os subsídios são um instrumento para corrigir “falhas de mercado”, que atrapalham o 
funcionamento autônomo e a eficiência das economias de mercado. Um dos exemplos mais 
recorrentes no país, é a má distribuição de renda e a falta de acesso a eletricidade, comprometendo 
ainda mais a qualidade de vida de uma população vulnerável. Os subsídios foram o mecanismo 
encontrado pelo governo, onde os demais usuários arcam com os valores da população que não 
pode pagar, chamados “subsídios cruzados”. Mas o mecanismo encontrado para a correção da 
deficiência transfere o problema para os consumidores, prejudicando o funcionamento eficiente da 
economia (MONTALVÃO, 2009). Nesse cenário, o montante de impostos e subsídios acabam sendo 
parte considerável da conta de luz, onerando setores da economia e da sociedade. 

Em 2017, com déficits de 16 bilhões, a ANEEL começou a estudar a possibilidade de alterações na 
concessão de subsídios para a população carente. O Ministério das Minas e Energia está propondo 
                                                             

16 https://electrek.co/2018/02/22/tesla-powerwall-solar-virtual-power-plant-cheaper-report/  

17 Informações disponíveis em: https://electrek.co/2018/02/04/tesla-powerwall-solar-virtual-power-plant/  

 Acessado em 30/05/2018 

18 Informação disponível em: http://ourenergyplan.sa.gov.au/virtual-power-plant Acessado em: 01/06/2018 

19 https://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Australian-energy-statistics.aspx 
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que a Tarifa Social seja apenas oferecida a beneficiários do programa Bolsa Família, em vez das 
famílias cadastradas no Cadastro Único (CadUnico). Nesta configuração estariam restritos 
descontos de R$ 22,00 para contas de consumo de até 50 kWh por mês20.   

Incentivos à energia solar no brasil não são como os concedidos em países cuja a matriz é altamente 
dependente de combustíveis fosseis, porque o País pode contar com alternativas de energia limpa 
mais baratas. Mas quais são os incentivos diretos ou indiretos existentes no Brasil? 

● Programa Luz para Todos (LPT): - instala painéis solares em comunidades sem acesso à energia 
elétrica, em áreas rurais isoladas (NASCIMENTO, 2017).  

● Descontos na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e na Tarifa de Uso dos Sistemas de 
Distribuição (TUSD): desconto de 80% pode ser aplicado no caso da potência do empreendimento 
ser menor ou igual a 30.000 kW e terem entrado em operação até 31 de dezembro de 2017. 
Empreendimentos com mais de 11 anos passam a ter desconto de 50% (NASCIMENTO, 2017). 

● Venda Direta a Consumidores: geradores de energia de fonte solar, com potência injetada inferior a 
50.000 kW podem comercializar energia, sem a necessidade de haver interferência das 
distribuidoras. Consumidores especiais, com carga entre 500 kW e 3.000 kW – podem adquirir 
energia com desconto na TUSD, buscando estimular o uso de fontes alternativas (NASCIMENTO, 
2017). 

● Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Microgeração e Minigeração Distribuídas21: o 
consumidor pode produzir e fornecer energia para a rede da distribuidora na qual estão conectados, 
podendo abater a energia injetada daquela consumida (net metering). A potência máxima dos 
empreendimentos deve respeitar a potência máxima de 1.000 kW (1 MW) (NASCIMENTO, 2017). 

● Isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços) sobre vários equipamentos 
destinados à geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas (NASCIMENTO, 2017). 

● Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI): Contribuição para 
o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), suspensas por tempo 
determinado de 5 anos, no caso de venda ou de importação de equipamentos que venham a ser 
utilizados em construção de usinas geradoras de energia solar. O projeto deverá ser aprovado pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME) (NASCIMENTO, 2017).. 

● Debêntures Incentivadas: isenção de Imposto de Renda dos rendimentos de pessoa física quando 
relacionados à emissão de debêntures, relacionados à captação de recursos para a implementação 
de projetos de na área de infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento e inovação, abrangendo 
questões relativas a geração de energia elétrica por fonte solar (NASCIMENTO, 2017).. 

● Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS). 
redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS incidentes na venda no mercado interno ou de 
importação semicondutores e a produção de células de filme fino, produtos voltados a geração de 
energia elétrica por fonte solar. Podendo ser beneficiada com isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda (NASCIMENTO, 2017). 

● Lei da Informática:  isenções tributárias para bens de informática e de automação, assim como a 
produção de equipamentos destinados à geração de energia elétrica por fonte solar. Essa lei não é 

                                                             

20 Informação disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/5505823/mme-abre-discussao-sobre-corte-de-subsidios-na-conta-
de-luz-para-2019 Acessado em 22/05/2018 

21 Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da Aneel 
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específica para geração de energia solar, mas a tecnologia pode ser beneficiada (NASCIMENTO, 
2017).   

● Condições Diferenciadas de Financiamento: para geração de energia de fonte renovável, existem 
linhas de financiamento com taxa de juros abaixo do mercado (NASCIMENTO, 2017).   

● Apoio a Projetos de Eficiência Energética (PROESCO): busca incentivar a produção de equipamentos 
no Brasil. O BNDS financia intervenções que contribuam para a economia de energia, aumentando a 
eficiência do sistema energético de modo geral ou promovam a substituição de combustíveis de 
origem fóssil por fontes renováveis (NASCIMENTO, 2017). 

● Fundo Clima e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), disponibiliza recursos para 
financiar projetos, pesquisas e empreendimentos que busquem reduzir os impactos da mudança do 
clima e promovam a adaptação a seus efeitos (NASCIMENTO, 2017).   

● Inova Energia: promove condições diferenciadas, e até mesmo subvenções, para financiar inovação; 
englobando tecnologias para a produção de silício para uso em painéis solares, desenvolvimento de 
tecnologias para produção de filmes finos e o desenvolvimento de soluções para produção de 
inversores e equipamentos aplicados a sistemas fotovoltaicos (NASCIMENTO, 2017).   

● Com o CONFAZ, agora cada estado decide se tributa ou não a energia injetada na rede22. 

● A Lei n° 13.16923 do Governo Federal isentou o PIS e COFINS a energia injetada na rede; 

● O Governo Federal criou o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 
(ProGD) com a PORTARIA No - 538, DE 15 DE DEZEMBRO DE 201524. O intuito desta portaria é 
estimular a geração de energia pelos próprios consumidores, baseado nas fontes renováveis, 
especialmente solar fotovoltaica, fomentando a geração distribuída no país. 

● Existe a tendência de que municípios passem a adotar medidas de incentivo para a dedução de IPTU 
(IPTU verde) para a geração distribuída como é o caso do município de Palmas em TO. Em São Paulo, 
a LEI Nº 16.402, DE 22 DE MARÇO DE 2016, cria Incentivos de Certificação, ou seja, obras novas e 
reformas que alcançarem determinados certificados de eficiência, como por exemplo PROCEL 
edifica, LEED, AQUA, entre outros, poderão ter descontos por 8 anos em tributos municipais. 

● Algumas linhas de financiamento disponíveis para a aquisição de equipamentos para geração 
distribuída:  Mais Alimentos (Pronaf), Economia Verde (Desenvolve SP), Finem (BNDES), PE Solar 
(Agefepe), Crédito produtivo energia solar (Goiás Fomento), FNE Sol (BNB), Construcard (Caixa 
Econômica Federal), CDC Eficiência Energética (Santander), Proger (Banco do Brasil), Consórcio 
Sustentável (Sicredi) além das empresas que estão oferecendo soluções financiadas através de 
contratos de performance (ESCO) e alugueis25.  

                                                             
22 Informações disponíveis em: https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-distribuida.html 

23 Informação disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13169.htm 

24 Portaria disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=96&data=16/12/2015 
Acessado em:01/06/2018. 

25 Informações disponível em: https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-distribuida.html Acessado em 25/05/2018 
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Agora fazendo uma observação sobre o “IPTU Verde”, os processos de certificação são caros e burocráticos, 
o que desestimula principalmente a realização de retrofits, reduzindo amplamente o alcance da lei e 
restringido os beneficiários dos descontos. Na atual conjuntura, boas práticas de projeto não estão sendo 
reconhecidas, mesmo que existam, alternativas para contribuir de forma sustentável sem estar certificada 
por grandes órgãos. 

O estudo de caso: Cantinho do Céu26 

A área de estudo, o Cantinho do Céu, é um bairro no distrito do Grajaú, na subprefeitura da Capela do 
Socorro. O loteamento irregular começou a ser dividido em 1987 com os nomes: Condomínio Lago Azul, Lago 
Dourado e Recanto dos Cisnes. Parte de uma pratica muito comum nos anos 1980 e 1990 de loteamentos 
clandestinos ocupando áreas de mananciais. Como diz Matsunaga (2015)“(...) a ocupação resulta da 
associação da “negligencia” dos proprietários das glebas e “anuência” do poder público responsável pela 
fiscalização”. Em 1997 uma carta anônima desencadeou uma Ação Civil Pública do Cantinho do Céu27 
tratando de uma ocupação desordenada, em uma área de aproximadamente 1.072.000,5m², decorrente de 
invasão ocorrida entre 1989 e 1990, inserida em zona rural e de proteção de mananciais. Em 1997 a Ação 
Civil Pública pede remoções da população que está em áreas de risco e pede a recuperação da área de 
primeira categoria28 que não pode ter qualquer tipo de ocupação, pelo fato de ser área de preservação 
permanente. 

Já em 1998 começaram as manifestações contra as remoções planejadas, no mesmo ano a área é incluída no 
Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo, DECRETO 
ESTADUAL Nº 43.022 DE 7 DE ABRIL DE 199829. O Plano Emergencial visava definir prioridades e o cronograma 
das obras a serem executadas. Em 2002 a área é transformada em ZEIS no plano diretor e a SEHAB termina 
o relatório e diagnostico da região, preparando para o projeto de urbanização que viria. O projeto básico e 
licitação da obra foram concluídos em 2007, em 2008 conclui-se o projeto executivo da intervenção da 
SEHAB, já em 2009 as primeiras remoções acontecem e em 2011 o cinema é inaugurado (MATSUNAGA, 2015, 
p. 39).  

São Paulo é um dos estados brasileiros com clima mais ameno, chamado de subtropical úmido, com um 
inverno seco e um verão bastante chuvoso. Com um clima bastante distinto das regiões mais próximas do 
equador, apresentando uma distinção maior das temperaturas de inverno e verão, mostra diferenças 
consideráveis em relação ao consumo de itens como condicionamento de ar e chuveiro elétrico. Nos Gráfico 
                                                             
26 Este artigo é fruto da pesquisa “ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS VULNERÁVEIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO: AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE NAS INTERVENÇÕES PARA URBANIZAÇÃO”, em desenvolvimento no  Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(PPGAU/UPM) com apoio do Fundo MACKPESQUISA.  Insere-se também nas reflexões do pós doutorado de Cristina K. Caselli 
Cavalcanti, intitulado “Retrofit verde como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas em assentamentos precários em 
áreas de mananciais de São Paulo”  que vem sendo desenvolvido sob supervisão da Prof Dra. Angélica T. Benatti Alvim, com bolsa 
Fapesp processo 2017/01781-7.  

27 Ação disponível em: https://www.apmp.com.br/juridico/pjhuc/pecas/peca4.htm Acessado em: 06/06/2018 

28 A Lei ESTADUAL Nº 1.172, de 17 de novembro de 1976 define corpos d’água, faixa de 50 m de reservatórios, faixa de 20m de rios, 
áreas de vegetação primitiva, áreas com quota inferior a 1,50 metros a partir do nível máximo dos reservatórios até 100m de 
distância, áreas onde a declividade média for superior a 60%. 

29 Disponível em:  http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/1998_Dec_Est_43022.pdf Acessado em 
06/06/2018 
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8 e Gráfico 9, é possível perceber as diferenças no consumo residencial no inverno e verão, com destaque ao 
chuveiro elétrico, que cresce em participação de 15% no verão para 42% no inverno. Já o refrigerador é mais 
exigido no verão, aumentando de 22% no inverno para 32% no verão. O ar condicionado ainda aparece 
apenas com 1% no verão na região bioclimática 3, mas dados mais recentes do Ministério das Minas e 
Energia30 (2013) mostram um aumento projetado da participação de equipamentos de condicionamento de 
ar no consumo nacional, alcançando 35% do consumo nacional (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 8:  mostra o consumo de verão da região a qual São Paulo faz parte (zona bioclimática 3). 

(FEDRIGO, et al., 2009) 

 

 
Gráfico 9: Mostra o consumo de inverno da região a qual São Paulo faz parte (zona bioclimática 3). 

(FEDRIGO, et al., 2009) 

                                                             

30 Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/10745/PNE_2050_workshop_eco_dem_vf.pdf/4203881d-d70b-
4050-910e-d4dab0c6600e Acessado em: 24/04/2018  
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Gráfico 10: Participação de equipamentos no total de consumo de eletricidade em 2013 e o projetado para 2050. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/10745/PNE_2050_workshop_eco_dem_vf.pdf/4203881d-d70b-4050-910e-d4dab0c6600e Acessado 
em: 24/04/2018 

O Brasil tem uma outra questão socioeconômica no que tange a energia. Por exemplo, 7,5% da população 
paulistana residia em áreas de vulnerabilidade muito alta (Grupo 6) em 2010 (última medição) (SEADE, 2010) 
ainda segundo a Fundação SEADE, 3,0% da população da cidade de São Paulo, ou seja, 338.615 pessoas vivem 
em situação de extrema pobreza31. Ou seja, a energia é cara e pesa no orçamento das famílias de baixa renda. 
A Eletrobras e o Procel (2007, p. 77) (Tabela 2) fizeram uma pesquisa sobre o peso da conta de luz no 
orçamento das famílias, e constatou que: nas classes de consumo mais baixas de 0 a 200 kWh, para 16,5% a 
conta pesa muito no orçamento familiar; para 44,2% é pesado. Para mais de 60% da população de baixo 
consumo, a conta é cara e pode comprometer o orçamento mensal, mas por outro lado, 99,9% dos domicílios 
da grande São Paulo tem acesso à energia elétrica, a questão não é o acesso e sim o custo do serviço.  
 

 
Tabela 2: Quadro resultado da pesquisa do peso da conta de luz no orçamento familiar por classe de consumo. Disponível em: (PROCEL/ 

ELETROBRÁS, 2007 p. 77) 

                                                             
31  Informação disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?temaId=1&indId=13&locId=3550308&busca= acessado em 
24/04/2018 
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Mapa 1: Consumo de energia elétrica por bairro em São Paulo (FRANCISCO, 2010, p. 193) 

O pesquisador Eduardo Francisco (2010, p. 193) estuda a relação entre renda e consumo de eletricidade em 
sua Tese de Doutorado. O Mapa 1 mostra faixas de consumo por áreas de ponderação da cidade de São 
Paulo. Circulado em vermelho está a área de estudo com um consumo de eletricidade que varia entre 153,9 
e 194,7 kWh mês. Essa informação é importante para poder mensurar sistemas de microgeração de 
eletricidade que atendam a demanda. 

POTENCIAL FOTOVOLTAICO DO CANTINHO DO CÉU 

Para viabilizar a produção de energia fotovoltaica há a necessidade de grandes áreas com alta incidência de 
sol e sem sombreamento, fato difícil em áreas intensamente urbanizadas com gabarito muito diverso. Neste 
texto já foi citado anteriormente o potencial de produção de energia solar no Brasil, que é uma consequência 
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do volume e constância das radiações solares, esse aspecto aliado a quantidade de lajes e coberturas 
existentes na área de estudo (Figura 4) tornam o local interessante para o desenvolvimento da tecnologia.  

O baixo gabarito das construções, que costumam ter um ou dois pavimentos32 (FRANÇA & BARDA, 2012, p. 
128), e as poucas árvores, são pontos que reduzem a quantidade de sombras e aumentam a exposição das 
coberturas à energia solar. O predomínio de lajes planas também facilita a implantação de painéis com 
inclinação ideal de 23º (latitude de São Paulo) e orientado para o norte geográfico, que maximiza o 
aproveitamento do sol para a produção de energia (JUNIOR, et al., 2017). 

Além de questões físicas relativas a ocupação, é importante saber o volume de radiação que atinge as 
superfícies no estudo de caso. O Mapa 2 mostra que a Irradiação Solar Global no Cantinho do céu é em torno 
de 1600 e 1700 kWh/m² ano. Enquanto que a cidade tradicional na produção e energia fotovoltaica, Freiburg 
na Alemanha, tem Irradiação Solar Global de 1201 kWh/m² ano.  

 

 
Mapa 2: Mapa da radiação solar global do município de São Paulo, com destaque para o Bairro do Cantinho do Céu. Disponível em: 

http://globalsolaratlas.info/?c=-23.715268,-46.666489,11&s=-23.745754,-46.662369&m=sg:ghi 

A Tabela 3 mostra os resultados do Global Solar Atlas dos diferentes tipos de radiação solar, assim como o 
que cada uma delas significa, especificamente no bairro do Cantinho do Céu. É importante ressaltar que para 
a geração eficiente de energia solar depende-se do ângulo do painel em relação ao solo e azimute 0.  

                                                             
32 Em visitas a área já se pode perceber visualmente que as casas atualmente têm majoritariamente 2 pavimentos. 
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Tabela 3: Diferentes modalidades de radiação incidente na área do Cantinho do Céu, dados anuais e diários. * indica que a inclinação usada foi 

de 24 graus e voltado para o norte. Feito a partir de informações do site Global Solar Atlas. 

Em relação ao dimensionamento do Sistema Fotovoltaico, a capacidade total (capacidade instalada - kWp) 
é considerada pelo potencial máximo do sistema em condições ideais (medida em laboratório). 
Dificilmente um painel vai produzir em sua capacidade total o dia todo33. Usando o simulador do Global 
Solar Atlas um sistema de 1,93kWp (que atenderia uma casa com um consumo de 194,7 kWh/mês), com 
módulos voltados ao norte com inclinação de 25 graus, a eletricidade resultante é de 2660 kWh ano e a 
radiação global inclinada é de 1763 kWh/m² ano. 

 

 

                                                             
33 Informações disponíveis em: http://globalsolaratlas.info/knowledge-base/data-description?c=-23.715582,-46.666489,11&s=-
23.745754,-46.662369&m=sg:ghi&e=1 Acessado em 07/06/2018 

tipo de radiação descrição valor 
unidade de 

medida

energia 
gerada 
por dia

Irradiação horizontal 
global

Somatória da radiação direta e 
difusa 1648 kWh/m² ano 5

Irradiação Direta 
Normal

Radiação solar que atinge 
diretamente a superficie 1342 kWh/m² ano 3,677

Irradiação horizontal 
difusa

Parte da radiação solar que é 
"espalhada" pela atmosfera 752 kWh/m² ano 2,06

Irradiação Solar 
Inclinada

Soma a radiação direta e difusa 
que incide sobre um plano 
inclinado. Uma pequena parte 
da radiação refletida pelo solo 
é absorvida pelo painel.

1767 kWh/m² ano 4,841*
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Figura 6: Foto aérea do Cantinho do Céu. Fonte: (FRANÇA, et al., 2012 p. 34) 

SIMULAÇÃO 

Simulação computacional é uma ferramenta muito útil para fazer estudos de novas tecnologias e 
diferentes soluções arquitetônicas. Em um primeiro momento, parte-se da demanda de eletricidade para 
se quantificar o número de painéis e a área que o sistema ocuparia na cobertura. Usando o simulador do 
site Portal Solar, usando o consumo mensal projetado de 194,7 kWh/ mês (teto do consumo na área 
estudada), tem-se 6 painéis de 330w cada, em uma área de 15,47 m² para atender a demanda de uma casa 
(a geração por m² seria de 151,03kWh/m² ano). A Tabela 4 mostra todos os números resultantes da 
simulação, comparando com o Global Solar Atlas, a produção anual seria 323,6 kWh menor. 

 

 
Tabela 4:sintese dos números do simulador do Portal Solar. Elaborado pela autora 

DESCRIÇÃO VALOR
Faixa de consumo de acordo com mapa 1 153,9 a 194,7 kWh
Potencia instalada para atender a demanda 1,93 kWp
Número de placas de 330w 6
Produção anual aproximada 2.336,4 kWh/ano
Geração mensal 194,7 kWh/mês
área ocupada por painéis 15,47 m²
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Para simular o potencial de produção de energia solar em uma área maior, pensando em uma microgeração 
com intuito de gerar excedente, foi modelado a volumetria aproximada de 45 casas do bairro escolhido 
(Figura 5). A volumetria foi criada sobre a topografia existente para quantificar áreas de cobertura com 
possibilidade de produção de eletricidade. A área encontrada nos dois quarteirões modelados foi de 5.552 
m² de coberturas passiveis de receber painéis fotovoltaicos. O software estima a produção anual de 
1.541.423 kWh34, na área encontrada. Uma média de 34.253,84 kWh/ ano por casa. 
 

 
Figura 7:Volumetria modelada pela autora para estudo de potencial de produção energética 

A Tabela 5 compara os números resultantes da simulação do software Revit e Portal Solar. Possíveis 
inconsistências do banco de dados do Revit para realidade brasileira e a diferença de 702.904,44 kWh ano 
entre as duas estimativas. Sendo mais conservadora e adotando os números do Portal solar, que atua no 
mercado de painéis fotovoltaicos, será estimado o potencial de produção de energia nas 10.850 casas 
(FRANÇA & BARDA, 2012, p. 128) existentes na península do Cantinho do Céu. 

 

 
Tabela 5: Comparação entre dados do simulador do Software Revit e do Portal Solar. Elaborado pela autora. 

                                                             
34 Lembrando que existem imprecisões nas informações relativas a radiação solar brasileira no software, e o painel utilizado tem 
eficiência de 16%. 

metragem de 
cobertura das casas

energia/m² produção de energia

Portal Solar 5552m² 151,03 kWh/m² ano 838.518,56 kWh/ ano 
Revit 5552m² 277,63 kWh/m² ano 1.541.423kWh/ ano 
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As 45 casas modeladas geraram uma área de 5.552 m², uma média de 123,38m². Em um universo de 10.850 
casas, seriam algo em torno de 1.338.648,88 m² de coberturas passiveis de aproveitamento para painéis 
fotovoltaicos. Com equipamento que gera em torno de 151,03kWh/m² ano seriam ao todo na área um 
potencial de produção de eletricidade de 202.176.141,68 kWh/m². Como o consumo das moradias na região 
não passa de 194,7 kWh por mês e 2.336,4 kWh por ano, a produção local poderia fornecer eletricidade para 
86.533,18 casas anualmente. 
 

 
Figura 8: memorial de cálculo para descobrir o potencial das coberturas das casas com 

micro geradoras de eletricidade. Elaborado pela autora. 

Claro que não seria viável aproveitar todas as coberturas, mas um estudo mais minucioso poderia levantar 
com exatidão o potencial real de geração de eletricidade fotovoltaica na área, beneficiando as famílias 
moradoras da região e toda a cidade de São Paulo. Além dos benefícios sociais de reduzir os gastos com 
energia, os painéis solares funcionariam como uma barreira para o excesso de calor que atinge as lajes 
desprotegidas, melhorando o desempenho térmico das moradias e aumentando o conforto. 

 

CONCLUSÕES  

A viabilidade da produção de eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos está sujeita às características 
locais de insolação, ao gabarito das construções e presença de vegetação de grande porte (sombreamento 
não deve existir). No caso do assentamento precário do Cantinho do Céu a predominância de edificações 
com 2 pavimentos, a escassez de árvores e ocupação quase que total dos lotes, cria um mar de superfícies 
(coberturas) que poderiam ser cobertas com painéis. Por que não aproveitar superfícies subutilizadas para a 
produção de energia para aproximar a produção do consumo? 
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O exemplo dos condomínios Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre em Juazeiro, BA mostram a 
importância de criar mecanismos que deem independência aos moradores. Os painéis rendem dinheiro para 
a população, como se fosse um arrendamento da cobertura para a produção de eletricidade, beneficiando 
toda a comunidade tanto financeiramente como na geração de empregos que surgiram a partir da existência 
dos painéis. Em vez de dar subsídios, a população passa a se tornar produtor, reduzindo alíquotas de cotas 
sociais nos impostos nas contas de luz.  

A micro geração em áreas próximas de grandes centros urbanos, como São Paulo, aumenta a eficiência da 
transmissão, visto que a energia teria que percorrer poucos quilômetros na rede para ser utilizada, reduzindo 
perdas em forma de calor. Além do que, reduziriam os roubos de energia já que o custo para o consumidor 
de baixa renda seria minimizado, desestimulando os delitos.  

Agora, no âmbito da arquitetura, a incorporação de painéis fotovoltaicos nas coberturas poderia se tornar 
também um elemento de mitigação dos efeitos do calor. Os referidos painéis funcionariam como uma 
segunda cobertura ventilada, reduzindo o calor absorvido pelas lajes e telhados das casas da região, 
aumentando o conforto ambiental e reduzindo a necessidade de equipamentos de climatização mecânica.  
 
Agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que financiou a 
pesquisa “Retrofit verde como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas em assentamentos 
precários em áreas de mananciais de São Paulo”, que deu origem ao artigo científico, número do 
processo 2017/01781-7, com supervisão da professora Doutora Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim.  
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QUARTA NATUREZA: UMA NOVA PAUTA NO PROJETO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO 

FOURTH NATURE: A NEW PATH IN ARCHITECTURE AND URBANISM PROJECTS  

CUARTA NATURALEZA: UMA NUEVA PAUTA EN PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Somos agentes modificadores do espaço. As cidades são a mais genuína representação de nossa vida em comunidade 
ao longo do tempo. Construídas sobre áreas naturais com características específicas muitas vezes negligenciadas e 
ignoradas, as cidades hoje sofrem as consequências deste tipo de intervenção. A relação entre homem e natureza 
precisa ser revista para que o termo "sustentabilidade" urbana possa fazer sentido. A percepção da importância da 
natureza em nossas vidas e sua inclusão como item fundamental na pauta e nos programas de necessidades em 
projetos de arquitetura e urbanismo das mais diferentes escalas se faz urgente. O uso da natureza em nossas cidades 
mostra-se a maneira mais eficaz de sobrevivência, uma vez que suas vantagens permitem soluções que só melhoram 
ao longo do tempo, através da produção de lugares multifuncionais - nossa maior demanda. Inseridas nos mais 
diferentes ambientes, as cidades estão em permanente transformação e seus processos e metabolismos precisam ser 
mantidos saudáveis com o passar do tempo. A infraestrutura verde surge como resposta aos mais variados impasses 
hoje vividos em termos de qualidade de vida nas cidades - tanto em novos espaços quanto na requalificação de 
espaços urbanos existentes. 
PALAVRAS-CHAVE: quarta natureza; infraestrutura verde; revitalização. 

ABSTRACT: 
We are modifying agents of space. Cities are the most genuine representation of our life in community throughout 
time. Built upon natural areas with frequently neglected and ignored specific characteristics, they suffer today the 
consequences of this kind of intervention. The relation between man and nature needs to be reviewed - so that the 
term urban "sustainability" could make sense. The perception of the importance of nature in our lives and its inclusion 
as a fundamental item on programs of architecture and urban projects of all scales is urgent. The use of nature in our 
cities shows itself as the most efficient way of survival since its advantages allow solutions that only improve over time 
through the creation of multifunctional places - our biggest demand. Embedded in the most varied of environments, 
cities are in constant change and its processes and metabolisms need to be kept healthy with the passage of time. The 
green infrastructure surfaces as the answer to widely different impasses faced today in terms of quality of life in cities - 
not only on new urban spaces but on reclassified ones as well.   
KEYWORDS: fourth nature; green infrastructure; revitalization.  
   

RESUMEN: 
Somos agentes modificadores del espacio. Ciudades son las más genuinas representaciones de nuestras vidas en 
comunidad a lo largo del tiempo. Construidas sobre areas naturales con características especificas muchas veces 
descuidadas e ignoradas, las ciudades hoy sufren las consecuencias de este tipo de intervención. La relación entre el 
hombre y la naturaleza necesita ser revista para que el término "sostenibilidad" urbana pueda mantener sentido. La 
percepción de la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y su inclusión como elemento permanente en las 
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pautas de proyectos de arquitectura y urbanismo de diferentes escalas se hace urgente. El uso de la naturaleza en 
nuestras ciudades se presenta la manera más eficaz de supervivencia, una vez que sus ventajas permiten soluciones 
que se mejoran con el pasar del tiempo a través de la creación de lugares multifuncionales - nuestras mayores 
demandas. Inseridas en los más diferentes ambientes, las ciudades están en permanente cambio y sus procesos y 
metabolismos necesitan ser mantenidos saludables con el pasar del tiempo. La infraestructura verde surge como 
respuesta a los más variados impasses vividos hoy en termos de calidad de vida en las ciudades - tanto en nuevos 
espacios urbanos como en la recalificación de los existentes.   
PALABRAS-CLAVE: cuarta naturaleza; infraestructura verde; revitalización.  
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INTRODUÇÃO 

A relação homem/natureza é pauta recorrente na arquitetura e no urbanismo. Até pouco tempo atrás, 
seres humanos viviam em permanente contato direto com o ambiente natural - apesar de sempre procurar 
dominá-lo a seu favor. A evolução, entretanto, de certa maneira nos desconectou. Cícero chama de 
"segunda natureza" esta que não é mais a original, onde assentamentos, estradas e plantações são 
desenhados pela mão humana. Já no renascimento, escritores italianos intitulam de "terceira natureza" 
aquela fabricada ou moldada em belos jardins, para nosso deleite - a natureza domesticada (HUNT, 1992). 
É chegada a hora de repensar a natureza em nossas vidas, ou seja, em nossas cidades. Neste ponto 
passamos a nomeá-la de "quarta natureza", quando é inserida novamente em nossas vidas urbanas, mas 
de uma maneira estratégica: como infraestrutura verde nas suas mais diferentes escalas. Nesta forma de 
uso as duas partes envolvidas saem ganhando: a natureza retoma seu espaço e importância nas cidades, e 
as cidades ganham resiliência, qualidade ambiental e soluções múltiplas para problemas como ilhas de 
calor, drenagem urbana, poluição e até mesmo estresse.  

As mais diferentes escalas de projeto devem ter como pauta e item permanente em seu programa de 
necessidades este tipo de preocupação: a inserção da natureza, pensada da maneira mais natural possível, 
levando em consideração sempre o lugar e suas características como ecossistema. O Brasil possui a maior 
biodiversidade do planeta, com clima e condições extremamente favoráveis para que soluções baseadas na 
natureza se proliferem e nos ajudem a melhorar não só a qualidade de nossos projetos em termos de 
sustentabilidade, mas também a de nossos espaços públicos em questões de segurança e resiliência.  A 
revitalização de áreas degradadas e sem urbanidade, por exemplo, assim como novos desenhos tanto de 
edificações como espaços urbanos, podem ser maximizados quando contarem como aliada a infraestrutura 
verde em seus projetos.  

NOSSO ATUAL PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Na vida urbana, atualmente os momentos de fadiga ultrapassam os de qualidade de vida - a grande maioria 
da população mundial vive nas cidades, submetida a condições difíceis de administrar. As palavras de 
ordem são violência urbana, declínio da vida social, doenças e catástrofes naturais recorrentes. É passada a 
hora de reverter este quadro e, em um lampejo de lucidez, dar-se conta do que é necessário fazer - o que 
parece difícil ou impossível, mas na verdade, não é. Nossas vidas são tomadas por problemas cujas reais 
fontes não sabemos identificar. Somos agentes causadores de mais situações de risco do que de conforto, e 
parecemos estar regredindo. Conhecedores das complexas e imbricadas relações existentes na natureza e 
da vida na terra, nossos antepassados viviam de acordo com elas e procuravam obter deste ambiente no 
qual estamos inseridos as melhores condições de sobrevivência. 

O mundo hoje é dominado pela urgente necessidade de alimentar e abrigar bilhões de pessoas, com 
economias que anseiam por resultados positivos, e precisamos equalizar de maneira razoável estes dois 
fatores. Se entendemos que a vida na Terra precisa tomar novos rumos com urgência, a desconsideração e 
a despreocupação dos seres humanos com o nosso planeta - base de tudo e formado há mais de quatro 
bilhões de anos-, desde o surgimento da agricultura (há apenas 10 mil anos) mostra-se impressionante. A 
ideia de que tudo se renova e que as fontes de recursos são infindáveis hoje já não parece razoável. 
Estamos vivendo o Antropoceno, um novo intervalo de tempo geológico (provavelmente uma época) que 
pode logo entrar na Escala de Tempo Geológico oficial, definido pela influência humana na Terra, onde nós 
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nos tornamos uma força geológica a moldar a paisagem global e a evolução do nosso planeta, de modo 
talvez irreversível. 

Esta nova fronteira na linha do tempo geológico (que sucede o Holoceno) tem o potencial de ser mais 
precisamente definida que qualquer outra devido à sua ocorrência recente. Segundo a revista Astrobiology 
Magazine (jun/2013) está também apoiada em crescentes evidências da influência humana em processos 
naturais globais, como o transporte de sedimentos sendo suplantado por nossos processos de construção; 
ocupação e transformação do solo; desvio do curso das águas e apropriação dos reservatórios de água; 
extinções em massa e introdução de espécies em novas regiões; desenvolvimento e amplo uso de 
substâncias químicas anteriormente inexistentes (como plásticos e poluentes orgânicos persistentes) e até 
mesmo a criação de novos elementos (os últimos vinte na tabela periódica). 

Se temos realmente toda esta capacidade de destruição, é preciso agora usar nosso sapiens.e reformular 
algumas questões e modos de viver. A natureza nos subsidia e pode nos ajudar de maneira decisiva a 
superar as dificuldades. Em primeiro lugar, certamente, parar de destruí-la. Em segundo lugar, aprender 
também a usá-la positivamente e a conviver com ela.  

Quais são as pautas do atual programa de necessidades em projetos de arquitetura e urbanismo?  
Certamente inclui grandes grupos de itens como economia, conforto ambiental, bem estar físico e mental e 
eficiência energética. Entendemos que todo e qualquer projeto de arquitetura e urbanismo deve 
obrigatoriamente incluir, em seu programa de necessidades, o verde. Nas mais diferentes escalas e lugares, 
a natureza deve sempre fazer parte do pensamento projetual, desde uma sala de estar dentro de uma 
residência, passando por um edifício, chegando à escala do bairro e da estrutura urbana de toda uma 
cidade.  

Não existe 'fora' do planeta, o planeta Terra é um único e intrincado sistema, complexa e perfeitamente 
interligado. É difícil setorizar ou compartimentar este sistema, principalmente quando se tem noção de que 
cada ação pode produzir uma resposta bastante complicada com diferentes distâncias de tempo e lugar, 
trazendo consequências muitas vezes imprevisíveis e imensuráveis. Um dos mais importantes com relação 
à sustentabilidade, o conceito da consciência das respostas que nossas ações podem trazer para as 
próximas gerações foi desenvolvido pela primeira vez por Alexander von Humboldt1. Humboldt descobriu 
conexões e relações em toda parte e dizia que nesta grande cadeia de causas e efeitos, nenhum fato pode 
ser considerado de forma isolada: tudo é interação e reciprocidade (WULF,2016). 

Além de inúmeros benefícios, o uso da natureza pode apresentar soluções múltiplas para resolver questões 
difíceis em um mesmo momento, e é primordial reconsiderar sua presença em nossas vidas e cidades, uma 
vez que ela é muito mais forte do que nós. De acordo com Cecilia Polacow Herzog, "As respostas para o 
desenvolvimento sustentável devem ser encontradas em como reverter o processo espoliador da natureza 
que aceleramos nos últimos dois séculos, com impactos sociais enormes pois usamos de forma insana os 
recursos que encontramos, destruímos e alteramos seus processos e fluxos naturais" (2013, p. 96).  

                                                           
1
 Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859), mais conhecido como Alexander von Humboldt, foi um 

geógrafo, naturalista e explorador nascido na Prússia, atual Alemanha. Influenciou autores e naturalistas de prestígio em sua 
época, pois também como cartógrafo estabeleceu conceitos importantes para a geografia moderna e desenvolveu ramos 
significativos como a geografia climática e humana, a fitogeografia e a geopolítica.  
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O USO DA NATUREZA NA ESCALA URBANA - A INFRAESTRUTURA VERDE 

Atualmente estudada com os mais diferentes nomes e enfoques, o uso da natureza na escala urbana torna-
se a cada dia mais importante. A ecologia da paisagem por exemplo, apesar de ser uma ciência 
interdisciplinar relativamente recente, posiciona-se para enfrentar o desafio da dinâmica espacial das 
paisagens e a interação do homem com a natureza em qualquer cenário (PELLEGRINO, 2017). Desta forma, 
as atividades humanas são consideradas parte dos ecossistemas e não componentes separados destes, 
tendo o planejamento da paisagem uma base científica para o manejo dos recursos naturais. 

 
A natureza permeia a cidade, forjando relações entre ela e o ar, o solo, a água e os 
organismos vivos em seu interior e sua volta. Em si mesmas, as forças da natureza não são 
nem benignas nem hostis à humanidade. Reconhecidas e aproveitadas, representam um 
poderoso recurso para a conformação de um habitat humano benéfico; ignoradas ou 
subvertidas, ampliam os problemas que há séculos castigam as cidades como enchentes, 
deslizamentos e a poluição do ar e da água. Infelizmente as cidades têm geralmente 
negligenciado e raramente explorado as forças naturais que existem dentro delas.  
(SPIRN, 1995, p. 15) 

Justamente nas cidades, onde as demandas de qualidade de vida clamam por conforto ambiental, os riscos 
de desastres ambientais em consequência da má ocupação do solo são recorrentes, e as emissões de 
carbono precisam ser absorvidas pelas plantas, a natureza é negligenciada. Seu uso de forma pensada, 
planejada e orientada como infraestrutura é fundamental. Também chamada de infraestrutura verde, 
infraestrutura verde e azul ou trama verde e azul, esta linha de pensamento a define como circuitos 
consubstanciais, redes interconectadas de áreas naturais e outros espaços abertos que conservam os 
valores e as funções do ecossistema natural, mantém o ar e a água limpos e promovem uma vasta gama de 
benefícios para as pessoas e para a vida selvagem (BENEDICT; McMAHOM, 2006).  

Se, por um lado, as áreas verdes dentro da cidade são apenas 'desejáveis' pelos cidadãos, a versão mais 
elaborada da natureza sob a forma de infraestrutura verde (ou verde e azul) é imprescindível para os 
planejadores. Um de seus principais papéis é a manutenção ou a restauração da conectividade entre 
ecossistemas, fragmentados pelo processo de urbanização - construção de estradas, loteamentos, etc. Em 
paisagens extremamente modificadas, em especial áreas urbanas, a conectividade é enormemente 
reduzida, frequentemente resultando na fragmentação - na separação e no isolamento de elementos com 
grande impacto nos processos ecológicos. Esta preocupação se aplica diretamente sobre os ciclos 
hidrológicos, indiscutivelmente o fluxo mais importante em qualquer paisagem, principalmente nas 
modificadas pelo homem (AHREN, 2007). Por exemplo: em áreas antes alagadiças, onde as chuvas tinham 
condições de se depositar e lentamente serem absorvidas pelo terreno, onde pássaros e pequenos animais 
constituíam um completo ecossistema, hoje encontramos grandes equipamentos como shopping centers, 
com imensos estacionamentos totalmente impermeáveis e inóspitos. É bastante evidente que este tipo de 
alteração trará consequências e estas são bastante difíceis de se mensurar e/ou localizar. Onde, quando e 
em que volume acontecerão não temos como saber. 

Que as massas vegetais regulam as águas e diminuem os riscos de enchentes e secas, é de senso comum - 
portanto, apenas considerando os ciclos hidrológicos, temos consciência da influência e da essencialidade 
da preservação/aumento da vegetação nas cidades. Novas técnicas de drenagem e de controle pluvial 
aliadas ao paisagismo são as mais recentes conquistas na área. Segundo Cecilia Polacow Herzog (2013), a 
infraestrutura verde torna as cidades sustentáveis e resilientes na medida em que combina diferentes 
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funções ecológicas, sociais e econômicas, já que é multifuncional. Ela é também multiescalar - traz 
resultados desde a escala local até a regional - e regenerativa, pois antigas áreas cinzas construídas podem 
incorporá-la e serem renaturalizadas para restabelecerem processos e fluxos naturais e de pessoas. É 
também um processo comunicativo e participativo quando traz as pessoas para dentro das ações, levando 
conscientização e envolvendo os cidadãos. A infraestrutura verde é também flexível e redundante, pois 
oferece mais de uma opção para que os sistemas sejam seguros para falhar, ou seja, no caso de um 
rompimento, apresenta alternativas de interconexão para manter seu funcionamento. Além de tudo isso, 
constitui-se num processo adaptativo de aprender fazendo, pois necessita monitoramento ao longo do 
tempo para medir o desempenho dos projetos implantados, com possíveis correções para manter os 
resultados esperados. 

A infraestrutura verde se refere, portanto, a uma rede de espaços verdes interconectados, naturais ou 
construídos, públicos ou privados, que é planejada e administrada em razão de seus valores como recursos 
naturais e pelos benefícios associados trazidos à população de um local. O resultado ideal é a busca da 
conexão de todos os espaços verdes para que se integrem em uma verdadeira infraestrutura, onde parques 
podem ser ligados a ruas verdes, que cheguem a fragmentos de floresta urbana. Esta continuidade se 
mostra fundamental para que os fluxos de água, de biodiversidade e mesmo de pessoas aconteça da forma 
mais tranquila possível. A conectividade é uma propriedade das paisagens que ilustra a relação entre a 
estrutura ambiental e suas funções, refere-se ao grau com que esta paisagem facilita ou impede o fluxo de 
energia, materiais, nutrientes, espécies animais e seres humanos através dela (AHERN, 2007). 

É preciso ter consciência de que os projetos de infraestrutura verde "dependem de seus contextos locais, 
portanto é preciso intervir em pequenas escalas de forma a poder aprender com os resultados obtidos e ir 
replicando de forma segura em escalas maiores com menos riscos de perdas e danos sociais, ambientais e 
econômicos"(HERZOG, 2013, p. 150). Cada ação, por menor que possa parecer, em cada lote, em cada 
edifício construído, em cada bairro, tem importante papel na somatória e no resultado que se busca 
encontrar. As soluções são locais, mas os resultados caracterizam-se por trazer ganhos para todas as partes 
envolvidas, de maneira global. A natureza se reintegra e se regenera onde foi danificada, e as cidades 
conseguem conviver de maneira mais tranquila com os fenômenos naturais, além de promover o aumento 
da qualidade espacial de seus espaços livres. 

Uma vez que as atividades humanas se realizam sobre a paisagem onde ocorrem os processos e fluxos 
naturais abióticos (geológicos e hidrológicos) e bióticos (biológicos - fauna e flora) como que em layers 
sobrepostos, a infraestrutura verde busca compreender e analisar esses processos através de seis sistemas. 
Estes estão subdivididos em: naturais - geológico, hidrológico e biológico - e antrópicos ou culturais - social, 
circulatório, metabólico (HERZOG; ZUNINO, 2013). 

Precisamos reverter anos de degradação aproveitando as próprias forças de regeneração intrínsecas à 
natureza, otimizando estes sistemas. A infraestrutura verde tem a importante característica de se tornar a 
cada dia mais eficiente e melhor adaptada às situações, ao contrário da atual infraestrutura cinza, que sofre 
com o passar do tempo, tornando-se ineficaz e necessitando reparos e ampliações à medida que o tempo 
passa. A infraestrutura verde pode ser composta de intervenções de baixo impacto na paisagem, porém 
com alto desempenho, com espaços multifuncionais e flexíveis, que podem exercer diferentes funções ao 
longo de sua existência, podendo ser adaptados à novas demandas a qualquer tempo. Em 1985, Anne 
Whiston Spirn discorre sobre a atitude utilitária em relação aos espaços livres, apontando que os parques 
precisam servir a muitos propósitos: recuperação dos resíduos urbanos, preservação dos recursos minerais, 
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armazenamento das águas das cheias, estabilização das encostas instáveis e áreas florestadas. Como todos 
os espaços livres da cidade - coberturas, praças, estacionamentos, ruas, vias expressas, parques e áreas 
selvagens urbanas - são parte de um sistema multifacetado e interligado, as soluções de finalidade única 
são ineficientes e dispendiosas.  

As muitas conexões entre o ar, o solo, a água e a vida, são difíceis de ser compreendidas 

mesmo nos ecossistemas não alterados. A complexidade do ecossistema urbano é 

desconcertante e, paralelo ao ecossistema natural, há o ecossistema social, que é dirigido 

por processos econômicos, políticos e culturais. Este sistema social exibe as mesmas inter-

relações que caracterizam o sistema natural. Não basta compreender os processos do 

sistema social ou os processos do sistema natural isoladamente. Ambos moldam o 

ambiente físico da cidade, que forma o terreno comum entre eles. (SPIRN, 1995, p.263) 

 

A ideia básica é mimetizar o que ocorre nas paisagens naturais -  aprender com a natureza, fazendo 
edifícios como árvores e cidades como florestas (BRAUNGART; McDONOUGH, 2013). Para isto, podemos 
obter a ajuda da natureza em forma de serviços ecossistêmicos, que são os benefícios obtidos com o 
entendimento, em primeiro lugar, e o uso correto da natureza. As entidades de pesquisa internacional 
Commom International Classification of Ecosystems Services (CICES), The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity (TEEB), e Millenium Ecosystem Assesstment (MA) fornecem uma classificação que é 
globalmente reconhecida e utilizada nas avaliações sub-globais. A classificação define as classes dos 
serviços ecossistêmicos oferecidos pela natureza: 

- Serviços de Provisão: Alimentos, matéria prima, água, recursos medicinais. 

- Serviços de Regulação: Regulação do clima e qualidade do ar, sequestro e armazenamento de carbono, 

moderação de eventos extremos, tratamento de efluentes, prevenção contra a erosão e manutenção da 

fertilidade do solo, polinização, controle biológico. 

- Serviços de Suporte: Habitats, manutenção da diversidade genética. 

- Serviços Culturais: Recreação, manutenção da saúde física e mental, turismo, contemplação estética e 

inspiração para a cultura, experiência espiritual e sentido de pertencimento.  

Pesquisas demonstram que os seguintes benefícios são comprovadamente resultantes da implantação 
deste tipo de infraestrutura verde através de seus serviços: filtragem do ar poluído causado pela emissão 
de veículos e climatização de edifícios; regulação do clima urbano na escala da rua e da cidade; redução de 
ruídos; drenagem do escoamento de águas das chuvas; tratamento de esgotos; disponibilização de áreas 
usadas pelos moradores da cidade como áreas de recreação e descanso - todos estes importantíssimos 
dadas as características dos problemas enfrentados por todos nós atualmente. 

A integração entre arquitetura e natureza traz benefícios para ambas as partes – uma pode se beneficiar da 

presença da outra. Este pensamento sistêmico é muito benéfico não apenas para os usuários, mas para a 

própria cidade, permitindo tratar as relações de interdependência, de conjunto, e aprender a perceber as 

conexões invisíveis para poder tomar as melhores decisões a curto e a longo prazo. Trata-se da "quarta 

natureza" - uma nova maneira de perceber, implantar e manter a natureza próxima/dentro dos espaços 

urbanizados, com lógica e com propósitos bem definidos. 
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A aplicação de estratégias de manejo das águas das chuvas, por exemplo, tanto em novas urbanizações 

quanto em requalificações urbanas, melhora o desempenho das infraestruturas convencionais de 

drenagem, ao diminuir as quantidades de água ou runoff nos picos de fluxo, evitando a sobrecarga destas 

instalações (PELLEGRINO, 2017). Paulo Pellegrino coloca que "uma visão infra estrutural dos espaços 

abertos propõe que os elementos de infraestrutura verde sejam compatibilizados e integrados aos projetos 

de tratamento paisagístico como uma de suas camadas funcionais" (2017, p. 31). Para ele, é preciso ver a 

paisagem como infraestrutura.  

Ian McHarg (1992), precursor da ideia de 'camadas', em seu livro Design With Nature já no ano de 1967, 

fornece um método de trabalho onde dados do meio ambiente são incorporados ao processo de projeto. 

Cada camada é dependente das que a sucedem e cada uma enriquece mais o diagnóstico de determinadas 

áreas assim como seus desígnios de uso. Estabelece a necessidade de intenções conscientes, avaliações 

éticas, organizadas para deliberar também expressões estéticas quando se fala em trabalhar cada parte do 

ambiente natural. Para McHarg não é válido apenas considerar o projeto ou a natureza por si só, mas 

fundamentalmente o conjunto destes dois fatores, que implica cooperação e parceria entre seres humanos 

e meio ambiente. Não se trata de impor o desenho ou o projeto, mas sim usar ao máximo as 

potencialidades e com elas, claro, as condições restritivas que a natureza nos oferece em cada lugar.  

EXEMPLOS JÁ IMPLANTADOS 

Alguns exemplos de projetos de infraestrutura verde desenvolvidos recentemente comprovam suas 
premissas. Os chamados wetlands, por exemplo, ou alagados construídos, podem ser projetados como 
parques, que além de se constituírem em respiros dentro da cidade densamente edificada, são áreas de 
lazer, que retêm o excesso das chuvas em determinadas regiões da cidade. Recebem novamente a 
biodiversidade que anteriormente existia no local, além de promover a revitalização de áreas degradadas 
proporcionando o encontro e o convívio entre as pessoas. 

O parque urbano Tanner Springs Park (figura 1), na cidade de Portland, nos Estados Unidos, foi 
desenvolvido pelo escritório alemão Atelier Dreiseitl em 2010. Localizado em um antigo distrito industrial, o 
terreno que foi drenado algumas décadas atrás agora é 'redescoberto' no sentido literal da palavra, para 
dar lugar novamente à sua forma natural.  Os moradores trouxeram muitas informações e inspiraram o 
processo de projeto. O parque é composto por uma área de coleta de água da chuva dos arredores, 
vegetação nativa, locais de estar e um muro escultórico formado por antigos trilhos de trem que por ali 
passavam. O que antes era problema, com o projeto de infraestrutura verde do parque se tornou ponto 
focal dentro do bairro e é visitado por moradores inclusive de outras regiões próximas, trazendo vitalidade. 
Como foi escavado para poder receber as águas, o parque foi implantado numa cota mais baixa que as vias 
adjacentes, o que lhe confere um caráter intimista e de tranquilidade em meio ao agito da cidade que o 
envolve.  
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Figura 1: Tanner Springs Park, Portland, Oregon - baseado em wetlands. 
Fonte: Site do escritório autor do projeto - Atelier Dreiseitl (2010) 

Além das wetlands, como o parque em Portland, Cecilia Herzog (2013, p. 157-171) aponta que outras 
formas de se implantar infraestrutura verde em conjunto com infraestrutura cinza existente são factíveis: 
lagoas pluviais ou bacias de retenção, lagoas secas ou bacias de detenção, tetos e paredes verdes, pisos 
drenantes, hortas urbanas, ajardinamento de rótulas e espaços residuais dentro da cidade, canteiros 
pluviais e biovaletas. Estas últimas (figura 2) são jardins lineares em cotas mais baixas ao longo de vias e 
áreas de estacionamento. Recebem as águas das ruas e calçadas, contaminadas por resíduos de óleo, 
borracha de pneus, excrementos de animais entre outros. Promovem a infiltração das águas das chuvas e 
uma filtragem inicial através da sedimentação, filtração e absorção biológica. São também esteticamente 
interessantes e promovem a biodiversidade. Podem vir a transformar o aspecto árido de uma via de 
maneira totalmente positiva. A cidade de Portland, nos Estados Unidos, tem biovaletas implantadas em 
diferentes vias com este tipo de estratégia. 

  
Figura 2: Exemplos de biovaleta em cidades americanas.  

Fontes: Researchgate.net (2016) e BigRedDog Engeneering (2017) 

É necessário vencer o antiquado conceito higienista de urbanismo, que procura se livrar da água da chuva a 
qualquer custo e da maneira mais rápida possível. Uma abordagem científica e ambiental do ciclo 
hidrológico urbano é base fundamental para a implantação da infraestrutura verde. A tendência que 
predominou no Brasil nas últimas décadas foi no sentido de remediar situações e não de preveni-las. A 
prioridade pelos problemas de macrodrenagem tirou o foco da pesquisa em microdrenagem, que já 
acontece nos países desenvolvidos há algumas décadas. Há a necessidade de conhecimento e controle das 
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relações muitas vezes conflitantes entre cidade e ciclos hidrológicos, assim como uma reflexão mais 
profunda sobre as consequências das ações antrópicas sobre o meio ambiente (SILVEIRA, 1998). Rios e 
córregos canalizados, enterrados, esquecidos, negligenciados e poluídos precisarão ser resgatados. Ignorar 
as consequências à jusante de ações realizadas ao longo de todo o percurso da água mostra-se hoje uma 
atitude perigosa.  

De acordo com Pellegrino (2017), a estratégia das ações que incorporam infraestrutura verde consiste em 
aproveitar os projetos de paisagismo para integrar, modernizar ou alterar os vários elementos de 
infraestrutura convencional rígida existente, na busca de uma infraestrutura flexível e descentralizada, que 
garanta a retomada de conceitos ecológicos no processo de uma paisagem que seja multifuncional, técnica 
e financeiramente viável - além de atender às preocupações estéticas e de ser possível sua réplica em 
outros locais. 

A estratégia pode ser exemplificada na cidade de Vitória Gasteiz na Espanha. Escolhida como capital verde 
da Europa em 2012, a cidade recebeu este prêmio por colocar em prática ações sobre o meio ambiente 
local, consciente de que seus efeitos transcendem a escala global - inclusive em termos de replicabilidade. 
Os avaliadores tem como premissas para a premiação os seguintes indicadores (todos trabalháveis dentro 
do conceito de quarta natureza): atenuação e adaptação às alterações climáticas; transportes locais; áreas 
verdes urbanas e uso sustentável da terra; natureza e biodiversidade; qualidade do ar ambiente; qualidade 
do ambiente acústico; gestão e produção de resíduos; gestão da água para uso público; tratamento de 
águas residuais urbanas; ecoinovação e emprego sustentável; performance energética; e gestão ambiental 
integrada. 

Várias medidas ainda em andamento na cidade (pois este é um tipo de processo que precisa ser pensado a 
longo prazo) foram tomadas em consenso entre a administração da cidade e seus moradores - um dos 
segredos do sucesso. Por exemplo a criação de um anel verde em torno do município, uma área de 
preservação permanente que resulta 42 metros quadrados de área verde por habitante e que se tornou um 
atrativo turístico com mais de 500 mil visitantes/ano. É uma área de preservação ambiental, formada por 
seis parques interligados, recuperada de áreas degradadas, hoje considerada o motor propulsor de todas as 
mudanças propostas na sequência (figura 3). Cada parque possui características específicas, provenientes 
de suas antigas situações de degradação. Desde florestas até hortas urbanas fazem parte destes cenários 
de contemplação e uso.  

 
Figura 3: Imagens do anel verde em Vitória-Gasteiz, Espanha. Fonte: sites da Gazeta do Povo e Hotel Dato (2017). 
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O anel verde por exemplo busca recuperação e restauração ambiental na periferia tentando fomentar 
valores paisagísticos também de certos encraves ecológicos existentes, além de ser um trajeto alternativo 
de mobilidade para a cidade. São projetos verdes dotados de uma visão integral - desencadeando 
mudanças no sistema público de transporte, na gestão de águas urbanas, na conscientização sobre a 
reciclagem de resíduos e na busca por energias renováveis. Como incremento, a cidade catapultou seu 
número de visitantes e investidores, ganhando projeção internacional, e um grande número de novos 
postos de trabalho envolvendo os sistemas renováveis de energia e de turismo foram registrados. 

Quando se fala em projeto verde, a cidade de Friburgo na Alemanha é uma referência mundial. Seus 
sistemas circulatórios e metabólicos foram recentemente integrados aos sistemas geológicos, hidrológicos 
e biológicos no planejamentos e projetos de sua área urbana (HERZOG, 2013). Sua topografia é usada para 
que os fluxos das águas das chuvas mais fortes sejam conduzidos por uma sucessão de tipologias de 
infraestrutura verde, promovendo a redução da velocidade de runoff, infiltração e purificação.  

Com uma estética natural e ecológica, os ajardinamentos são feitos com inúmeras espécies promovendo o 
incremento da biodiversidade e um maior número de serviços ecossistêmicos locais (figura 4). Friburgo é 
conhecida por seus ecobairros, novos ou revitalizados, onde a expansão urbana em áreas degradadas foi 
planejada e projetada com foco no bem-estar das pessoas, com total harmonia entre paisagem e seus 
processos naturais, e novos moradores. Um deles, o bairro de Riesefeld -compacto, com edificações de no 
máximo quatro pavimentos, muitas áreas verdes e serviços que podem ser alcançados em sua maioria a pé, 
era uma área que recebia os esgotos da cidade e estava abandonada há muitos anos. Sua drenagem é feita 
por uma sucessão de jardins, implantados a partir das edificações em direção à uma lagoa de retenção 
dentro de uma reserva ecológica. 

  
Figura 4: Ecobairros baseados em infraestrutura verde na Alemanha. Foto: Cecilia Herzog(2013) e Lieven Soete-Flickr(2015). 

A utilização dos recursos naturais a favor de nossa vida nas cidades é primordial, e a infraestrutura verde 
num meio urbano consolidado torna-se uma rede multifuncional, que engloba vegetação e gestão dos 
sistemas hídricos, além de incorporar o retrofit, ou seja, a renovação e adaptação da infraestrutura já 
existente. Além disto, mostra-se importante uma visão das cidades não como opostas ao meio natural, mas 
como simbióticas a seus processos, que devem ser sempre respeitados, adaptando o desenho da 
urbanização a eles e não simplesmente 'corrigindo-os'. Afinal, quem veio primeiro? Temos alguns milhões 
de anos de diferença entre a formação do planeta e nosso surgimento sobre ele. 
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ALGUMAS CONCLUSÕES:  

Todos, de governos a organizações sociais, de empresas a famílias, devem ter ciência de que tanto suas 
economias como seus meios de subsistência dependem da natureza. Somos todos agentes de mudança, 
mas os arquitetos e urbanistas tem a obrigação de incluir a natureza em todas as nossas escalas de projeto. 
Tudo está interligado, tudo é interdependente, e todos estamos vulneráveis. Estudos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostram que cerca de 90% dos municípios brasileiros, ou mais de 5 mil 
cidades, sofrem algum problema ambiental. Ao mesmo tempo possuímos a maior biodiversidade do 
planeta - algo está errado. 

Quando pensamos em produção do espaço, ocupação, gestão e cidadania, precisamos inserir de maneira 
essencial a natureza em nossas agendas. Ambiência e urbanidade são temas que dão base ao conceito 
atual de cidade - de vida em conjunto. Envolvendo temas como novos planos diretores que incentivem este 
tipo de ação, que promovam inovadoras maneiras de infraestrutura, de mobilidade, de aprendizado e 
conscientização, as cidades poderão chegar a novos patamares de sustentabilidade, igualdade e mesmo de 
saúde coletiva. A natureza pensada e incluída em nossa agenda arquitetônica e urbanística de forma 
intensa e com objetivos claramente definidos, que levem em consideração suas características tanto 
estéticas quanto funcionais - como colocado anteriormente, uma "quarta natureza". 

 
A infraestrutura verde pode contribuir para a adaptação de áreas urbanas para enfrentar 
ocorrências climáticas ao converter áreas monofuncionais que causam impactos 
ecológicos em elementos que mimetizam os processos naturais. Além disso, a 
infraestrutura verde traz benefícios reais para as pessoas, ao transformar a paisagem 
urbana em áreas vivas, que aliam natureza, arte e cultura local. Privilegia os transportes 
“limpos”, pedestres e bicicletas, o que colabora para a transição para uma economia de 
baixo carbono (HERZOG, 2013, p.111). 

Essas premissas e observações estão disponíveis há décadas, mas é preciso colocá-las em pauta, de 
maneira formal, para que sejam seguidas. Anne Spirn, na década de 80, colocava a importância de se 
pensar sistemicamente desde os edifícios até as cidades. "Cada edifício ou grupo de edifícios, com suas 
áreas verdes e praças circundantes, cada parque, e cada rua e estrada devem ser projetados não só como 
um sistema em si mesmo, mas como parte de um bairro maior, que é um subsistema da cidade, e como 
uma peça do ecossistema metropolitano global" (SPIRN, 1995, p. 271). Neste sentido, em termos 
específicos de projeto, cada um destes itens deve ser projetado para preencher não apenas uma, mas 
muitas funções - podendo ser sua forma individual trabalhada para melhorar a qualidade da água e do ar, 
prevenir ou mitigar riscos naturais, recuperar áreas degradadas, conservar a energia e os recursos, e 
aumentar a beleza da cidade (SPIRN, 1995).  

Edifícios, praças, parques, ruas e vias expressas e os sistemas residenciais e comerciais, de área livre e de 
transporte aos quais pertencem são todas peças interligadas pela natureza e pelos fluxos que através deles 
acontecem. No decorrer dos próximos anos e dos próximos planos, se faz necessária a busca por restaurar 
as funções da paisagem natural no espaço construído, com infraestruturas as mais naturalizadas possíveis, 
através de projetos interdisciplinares. Trata-se de projetos voltados a aumentar a retenção da água em 
toda a área urbanizada, seja por jardins de chuva, lagoas pluviais, alagados construídos, biovaletas, tetos 
verdes, pisos drenantes além de claro, muita arborização e o combate à impermeabilização desenfreada 
dos solos nas cidades.  
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Difícil de ser mensurada, a infraestrutura verde, precisa ser compreendida como espinha dorsal para a 
habitabilidade urbana e como um repositório de recursos dinâmico, que equilibra e estabiliza os processos 
de vida nas cidades (DREISEITL, 2014). Um de seus significativos efeitos colaterais é sobre o microclima 
dentro da cidade uma vez que água e vegetação fazem a absorção necessária para regular os extremos de 
temperatura recorrentes - é novamente a natureza trabalhando para nosso bem estar. 

O compartilhamento dos lugares e de atividades nas grandes cidades já é uma realidade. Nelas, entretanto, 
a falta de espaço faz com que uma luta diária seja travada, na qual normalmente os mais fracos perdem 
espaço, entre eles o meio ambiente. A natureza responde aos desafios sendo flexível e com ecossistemas 
dinâmicos. Precisamos tomar decisões que tenham estes fundamentos como princípio, com projetos 
baseados na expertise da natureza. Além desta base natural levada em consideração, outro fator 
fundamental para que os projetos de cidades tenham sucesso é o fator social. A "quarta natureza" 
promove também esta faceta, no momento em que reposiciona o sistema de espaços livres na cidade 
como elementos fundamentais de conexão, revitalização, mobilidade e encontro: entre natureza e cidade, 
e entre cidade e seus habitantes. 
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REABILITAÇÃO EDILÍCIA EM QUESTÃO: INTERFACES ARQUITETÔNICAS E 
URBANÍSTICAS EM CASOS DA ÁREA CENTRAL CARIOCA 

BUILDING REHABILITATION IN QUESTION: ARCHITECTURAL AND URBANISTIC INTERFACES IN CASES 
OF THE CENTRAL AREA OF RIO DE JANEIRO 

REHABILITACIÓN EDILICIA EN CUESTIÓN: INTERFACES ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS EN 
CASOS DEL ÁREA CENTRAL DO RÍO DE JANEIRO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A atual situação de degradação e abandono de trechos da área central do Rio de Janeiro, assim como de outras grandes 
cidades, instiga a presente reflexão, que assume a importância da reabilitação urbana para o desenvolvimento 
sustentável das cidades. Serão discutidos processos de reabilitação edilícia, considerando seu potencial para alcançar a 
reabilitação urbana, a partir da análise das interfaces dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos intrínsecos a esses 
processos, por meio de dois casos de estudo na área central do Rio. Apesar de estar em pauta nos últimos anos, e de 
alguns planos e incentivos governamentais, a reabilitação urbana enfrenta muitos entraves para sua implementação, 
que se defende que seriam minimizados pela visão integrada das diferentes escalas implicadas, como será discutido. O 
cenário de crise e recessão econômica do Estado torna essa discussão ainda mais urgente. 
PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação arquitetônica; Reabilitação urbana; Áreas centrais; Vazios urbanos; Rio de Janeiro.  

ABSTRACT: 
The current degradation and abandonment of parts of the Rio de Janeiro central area instigates the present reflection, 
which acknowledge the importance of urban rehabilitation to the sustainable development of cities. It will be discussed 
the processes of building rehabilitation, considering its potential to reach urban rehabilitation, from the analysis of the 
interfaces of the architectonic and urbanistic aspects, intrinsic to these processes, through two case studies in the central 
area of Rio. Although being in the agenda in recent years, and in spite ofsome government plans and incentives, urban 
rehabilitation faces many obstacles to its implementation, which would be minimized by the integrated view of different 
scales involved, as it will be discussed. The scenario of crisis and economic recession of the State makes this discussion 
even more urgent. 
KEYWORDS: Building rehabilitation; urban rehabilitation; Central areas; urban voids; Rio de Janeiro. 
 
RESUMEN: 
La actual situación de degradación y abandono de partes del área central de Río de Janeiro, así como de otras grandes 
ciudades, instiga la presente reflexión, que asume la importancia de la rehabilitación urbana para el desarrollo sostenible 
de las ciudades. Se discutirán procesos de rehabilitación edilicia, considerando su potencial para alcanzar la 
rehabilitación urbana, a partir del análisis de las interfaces de los aspectos arquitectónicos y urbanísticos intrínsecos a 
esos procesos, a través de dos casos de estudio en el área central de Río. A pesar de estar en pauta en los últimos años, 
y de algunos planes e incentivos gubernamentales, la rehabilitación urbana enfrenta muchos obstáculos para su 
implementación, que se defiende que serían minimizados por la visión integrada de las diferentes escalas implicadas, 
como será discutido. El escenario de crisis y recesión económica del Estado hace que esta discusión sea aún más urgente. 
PALABRAS-CLAVE: rehabilitación arquitectónica; rehabilitación urbana; áreas centrales; vacantes urbanos, Río de 
Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar das áreas centrais de várias das grandes e médias cidades brasileiras serem dotadas de infraestrutura 
urbana consolidada e eficiente, foi possível observar que trechos delas se encontram cada vez mais 
abandonados, incorrendo em degradação do patrimônio edificado, na marginalização de sua população 
remanescente, e outros problemas urbanos (UEMURA et al., 2009). Nesse contexto, observa-se uma grande 
quantidade de edifícios sem uso, ou subutilizados, que, ao serem reutilizados, conteriam o desperdício 
gerado pelo espraiamento desordenado das cidades. Tal situação remete a uma conjuntura de redução da 
população das áreas centrais e alto crescimento das áreas periféricas, que vem sendo impulsionada tanto 
pela autoconstrução, quanto por programas sociais como o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). 

Assume-se como premissa que a reabilitação dos edifícios nas áreas centrais pode contribuir para melhorar 
a dinâmica urbana, inclusive no período noturno, e reduzir a mobilidade diária dos moradores, constituindo-
se uma postura de desenvolvimento sustentável nas cidades, que por sua vez deve considerar um conjunto 
de relações de forma sistêmica, englobando questões ambientais, sociais, econômicas e culturais. Além do 
aproveitamento das edificações obsoletas e do aproveitamento da infraestrutura urbana já existente, a 
reabilitação contribui para a redução das desigualdades socioespaciais, que se tornam mais acirradas e 
contrastantes nas áreas centrais. Em tempos de crise, essa é uma pauta urgente.  

Observa-se, no entanto, que a intervenção em edifícios dispersos, em áreas desprovidas de equipamentos 
de apoio, restringe os resultados da reabilitação às soluções arquitetônicas ao invés de urbanísticas. 
Instigados por essa questão, o presente trabalho discute a necessidade da reabilitação da área central do Rio 
de Janeiro, sob a perspectiva das interfaces arquitetônicas e urbanísticas existentes no processo de 
reabilitação edilícia, com vistas a discutir seu potencial para alcançar à reabilitação urbana, a partir de casos 
da área central do Rio de Janeiro. Para tanto, serão analisados dois casos de edifícios recentemente 
reabilitados na área da Cinelândia, que ficaram vazios por pelo menos uma década. O primeiro caso, 
originalmente de uso comercial, foi convertido em uso habitacional, enquanto o segundo, originalmente de 
uso residencial misto (sobre cinema), foi convertido em uso comercial. Tais casos suscitam a reflexão sobre 
a complexidade do tema e a necessidade de uma abordagem que articule as interfaces arquitetônicas e 
urbanísticas para enfrentar os entraves e desafios e promover as potencialidades.  

Durante o século XX, a cidade do Rio de Janeiro sofreu diversas alterações em sua estrutura urbana. O 
crescimento espraiado rumo à zona oeste, aliado à alteração da capital federal para Brasília em 1960, levou 
ao esvaziamento da área central e ao abandono de diversas edificações. Alguns projetos de reabilitação de 
uso habitacional para a área central foram elaborados, tanto na esfera estadual quanto na municipal, assim 
como o uso de alguns instrumentos de política urbana, como o cancelamento das dívidas do IPTU dos imóveis 
particulares transformados em moradias. Contudo, estas práticas não foram consolidadas e apenas alguns 
projetos foram executados, o que mostra que essa temática precisa ser mais estudada para entender os 
fenômenos que dificultam sua implementação.  

Situações similares ao caso do Rio de Janeiro podem ser encontradas em outros grandes centros urbanos e, 
se nada for feito, os edifícios continuarão deteriorando-se e colocando em risco a população. Foi o caso do 
edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, que desabou no início de maio de 2018 após um curto circuito 
seguido por um incêndio. Inaugurado no fim da década de 1960 no centro paulistano, o edifício de posse da 
união, estava sem uso desde 2003 e estava ocupado por 150 famílias, em condições precárias e estado de 
degradação avançado. Casos como esse demonstram a urgência de atuar na reabilitação desses edifícios 
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subutilizados, não apenas pelos custos existentes, mas para zelar pela segurança e qualidade de vida dos 
moradores e usuários do seu entorno. 

Adotando-se como premissa metodológica que “o estudo do conjunto da estrutura urbana só se concebe em 
sua dimensão histórica” (PANERAI, 2006), a problematização da questão fundamenta-se em referenciais que 
discutem a área central do Rio de Janeiro na contemporaneidade, o fenômeno dos vazios urbanos centrais e 
a sustentabilidade em termos de reabilitações edilícias.  
 
A presente reflexão pauta-se na análise articulada das escalas urbana e arquitetônica a partir de reflexões 
teóricas, análise dos parâmetros urbanísticos, leis e incentivos de reabilitação, além de uma análise empírica 
da área central carioca, por meio de observações, análises documentais, iconográficas e cartográficas. Como 
critérios para a análise dos edifícios, foram pontuados suas características físicas/tipológicas, tipos de uso, 
estado de conservação do edifício e do seu entorno, público atual, questões legais, motivos que levaram à 
sua desocupação e tempo em que o mesmo encontra-se vazio ou subutilizado, bem como as características 
dos projetos de reabilitação. 
 

CONTEXTO NORMATIVO PARA AÇÕES DE REABILITAÇÃO 
 

O século XX foi marcado por grandes mudanças em busca da modernização da cidade do Rio de Janeiro e 

diversas obras importantes foram determinantes para a condição atual em que se encontra sua área central, 

inclusive com a desvalorização do uso residencial, a partir da proibição de tipologias multifamiliares1. Além 

disso, a área central passa a sofrer com o esvaziamento decorrente do espraiamento da cidade para a região 

da Barra da Tijuca e devido a transferência da capital federal para Brasília em 1960, levando ao esvaziamento 

de diversos edifícios públicos localizados na área central carioca (MAGALHÃES, 2008). Nesse contexto, 

verificam-se vazios urbanos de diferentes portes e situações, conforme estudado por Borde (2006), que 

define vazios urbanos os terrenos e edifícios que perderam o uso e/ou ocupação, como consequência de um 

processo de esvaziamento, e estão desafetados2, desocupados ou subutilizados, não cumprindo plenamente 

sua função social. 

A partir dos anos 1980, procura-se desenvolver um processo de reversão da degradação da área central, 

apoiado na reabilitação do patrimônio histórico e arquitetônico. Nesse contexto é criado o projeto Corredor 

Cultural3, que estabelece o Plano de Preservação Paisagística e Ambiental, com as condições de uso e 

ocupação nas áreas consideradas de interesse histórico e arquitetônico, localizadas no centro da cidade.  

Por conta disso, devido ao somatório dos esforços de ações municipais, estaduais e federais, no início dos 

anos noventa há uma transformação na área central a partir de intervenções tanto físicas quanto de controle 

                                                           
1 Decreto Nº 322 de 1976, parcialmente revogado na área da II Região Administrativa pela Lei nº 2236 de 1994, que estabelece a 
Área de Especial Interesse Urbanístico da II RA– Centro. 

2 No direito administrativo, denomina-se o ato pelo qual o Estado torna um bem público apropriável, ou seja, ele deixa de ter sua 
antiga função e passa a ser um bem disponível. 

3 Regido pelo Decreto Nº 4141 de 1983, Lei N° 506 DE 17/01/1984, Lei N° 939 DE 29/12/1986, Lei Nº 1139 de 16 de dezembro de 
1987 e Projeto de Alinhamento PAA 10.600. 
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urbano. Ainda assim, percebe-se que alguns planos criados acabam concorrendo com outros existentes, 

dividindo esforços e atuações. Esse foi o caso do programa Monumenta, criado em 1996 na área da Praça 

Tiradentes, contida na área do Corredor Cultural, que não foi considerado no desenvolvimento das ações 

(RABHA, 2006). 

Ainda assim, alguns esforços foram feitos para a reabilitação dos imóveis da área central, tanto pela esfera 

municipal quanto estadual. Na esfera municipal foi desenvolvido o Programa Novas Alternativas (PNA), que 

foi um programa pioneiro, iniciado em 1996, e que realizou a reabilitação de antigos sobrados deteriorados, 

subutilizados ou abandonados. Além da reabilitação, o programa atua na recuperação e na construção em 

vazios urbanos na área urbana central da cidade. São propostas principalmente moradias, de forma a 

melhorar as dinâmicas espaciais existentes. Ainda assim, o número de unidades habitacionais por edificação 

foi baixo4, devido às características físicas dos imóveis (GALIZA, 2009). 

Apesar de destacar a importância do programa, Sampaio (2016) afirma que os resultados são reduzidos em 

termos quantitativos, muito aquém das demandas habitacionais, tendo em vista a complexidade operacional 

dos processos de desapropriação, a pequena escala dos projetos e a falta de priorização de recursos para o 

programa. Além disso, não se reflete em termos de reabilitação urbana, tendo em vista a dispersão dos 

poucos imóveis recuperados e a falta de serviços de apoio à moradia, ficando assim carentes de 

equipamentos de apoio e sem apresentar uma urbanidade coerente. 

Após diversos planos para a recuperação da área portuária, em 2009 foi instituída o Projeto Porto Maravilha, 

por meio da Operação Urbana Consorciada (OUC) da Região do Porto do Rio5, inspirado em operações 

internacionais de sucesso como Baltimore e Barcelona (BARANDIER, 2015). O plano tinha a oportunidade de 

impulsionar a ocupação da área e a reabilitação de diversos edifícios, mas acabou empregando ações de 

tábula rasa reforçando a tônica predominante de renovação urbana em detrimento da reabilitação. 

Na esfera estadual foi desenvolvido o Plano de Reabilitação e Ocupação dos Imóveis do Estado do Rio de 

Janeiro na Área Central da Cidade do Rio de Janeiro, mediante uma parceria entre a Secretaria de Estado de 

Habitação do Rio de Janeiro e o Ministério das Cidades a partir de uma licitação vencida pelo Laboratório de 

Habitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, para desenvolver projetos de reabilitação para 

ocupação dos imóveis do Governo do Estado, que se encontram vazios ou subutilizados, na área central da 

cidade do Rio de Janeiro (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2011). No desenvolvimento do plano, 

foram analisados 186 imóveis pertencentes ao Estado. Destes, foram selecionados 50 que apresentavam 

maior potencial de reabilitação e ocupação para o desenvolvimento de projetos, com a definição de 10 

edifícios prioritários para impulsionar o seu andamento. 

O arquiteto e coordenador do plano, professor Mauro Santos, da UFRJ, mencionou as dificuldades políticas, 

visto que não há uma continuidade nos planos de governo. Segundo ele, o Secretário responsável pelo plano 

                                                           
4 Até 2008 haviam 171 unidades habitacionais concluídas. Depois disso, com a OUC do Porto Maravilha, os projetos que se encontram 
nessa área passaram a ser encaminhados à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. 

5  A Lei Complementar Nº 101 de 2009, cria e delimita a Área Especial de Interesse Urbanístico (AEIU), que compreende 5 milhões de 

metros quadrados.  
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foi substituído após o início do seu desenvolvimento, e isso prejudicou que o plano fosse levado a frente, o 

que foi agravado pela crise do Estado.  

Segundo Sampaio (2016), os diversos projetos de recuperação, tanto por parte da Prefeitura, como de 

Universidades, não se materializam, pois além dos múltiplos entraves, não somente quanto ao financiamento 

das obras, mas de ordem cartorial, encontram resistência de alguns moradores temerosos de não 

conseguirem retornar para o local após as obras. 

Ainda assim, pequenas construtoras tentam aproveitar esse nicho de mercado. Em entrevista à arquiteta 

Julia Abreu, diretora comercial da Peckson Engenharia, ela descreveu sobre a realidade de sua empresa 

dentro do setor de reabilitação de edifícios na área central do Rio de Janeiro durante os últimos 15 anos. A 

empresa trabalha com projeto e obra fazendo incorporação de edifícios antigos, em sua maioria casarões, e 

convertendo-os em apartamentos. Segundo a arquiteta, a empresa prioriza à localização ao estado de 

conservação do edifício e o mais difícil é viabilizar o empreendimento e não o vender. Dentre as dificuldades 

encontradas no processo de reabilitação, ela afirma que um dos problemas é encontrar os arquivos com as 

plantas dos projetos aprovados, e que a dificuldade no processo aumenta à medida que o imóvel apresenta 

mais órgãos envolvidos. Outro problema mencionado é a situação fundiária dos edifícios, como a falta de 

documentação ou problemas de partilha, que podem inviabilizar todo o processo.  

Na esfera federal, cabe mencionar o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Entidades6, criado em 

2009, como alternativa para incluir casos fora dos padrões estabelecidos no programa geral, o que inclui a 

reabilitação. Esta modalidade permite que famílias organizadas de forma associativa, por uma Entidade 

Organizadora habilitada, como cooperativas e associações, produzam suas unidades habitacionais. 

Para discutir de forma mais concreta sobre casos de reabilitação, a seguir serão apresentados dois edifícios 

que se encontravam em situações de vazios urbanos em área central e passaram recentemente por 

intervenções de reabilitação, propiciando articular as questões aqui enunciadas. 

 

REABILITAÇÃO PARA USO RESIDENCIAL: OCUPAÇÃO MANUEL CONGO 
 
Selecionamos o caso da Ocupação Manuel Congo7, por ser emblemático não só como caso de reabilitação 
promovido a partir de Movimento Social, como também traz questões projetuais e relacionadas às políticas 
urbanas e habitacionais interessantes. Trata-se de um edifício público de 10 pavimentos, implantado em lote 
com duas testadas – para as ruas Evaristo da Veiga, nº 17 e Alcindo Guanabara nº 20, ao lado da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, na região da Cinelândia. O edifício, datado de 1946, era de propriedade do INSS 
e ficou sem uso desde o fim da década de 1990 até ser ocupado em 2007 pelo Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia (MNLM)8, que intitulou o edifício como Ocupação Manuel Congo. Apesar de estar em condições 

                                                           
6 Esse programa enquadra-se nas mesmas condições da Faixa 1 do PMCMV quanto à renda familiar e ao subsídio do governo. Gerido 
pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. 

7 Essa Ocupação é bastante difundida na mídia, sendo objeto de estudo de alguns trabalhos acadêmicos como o de Galiza (2009). 

8 O movimento está presente em vinte e três estados da nação e luta pela moradia digna e pela reforma urbana através da 
implementação do Estatuto da Cidade e da ocupação dos vazios urbanos.  

7775



 

bastante precárias, durante seus anos sem uso continuou com água e luz além de manter gastos de cerca de 
R$8 mil por mês em manutenção e segurança9. 

 

Figura 1: Localização e fachada do edifício. 

Fonte: Adaptado de Open Street Map (2018). Foto: Acervo pessoal (2018) 

 

O edifício era originalmente constituído por 58 salas comerciais, que foram convertidas em 42 unidades 
residenciais, após a Ocupação e o projeto de reabilitação. As famílias que participam do movimento 
conseguiram R$2,9 milhões dos governos federal e estadual para a compra do imóvel e a realização das obras 
de reabilitação, atualmente em etapa de finalização. 

A ocupação pelo MNLM aconteceu em outubro de 2007, após o grupo ocupar outros imóveis da área central. 
A ocupação foi, inicialmente, realizada por 120 famílias, uma quantidade muito maior do que a edificação 
poderia comportar. Depois da redução do número de ocupantes pela inviabilidade física do espaço, restaram 
42 famílias que foram distribuídas em cada um dos pavimentos, composto por quatro salas comerciais e 
banheiros. O grupo morou um ano no edifício até começar a negociar a compra do imóvel através do Fundo 
Nacional de Habitação e Interesse Social.  

Após conseguir os fundos do Governo Federal, foi realizado o desmembramento da área do restaurante 
existente no térreo, voltado para a rua Alcindo Guanabara, para permitir a compra do imóvel. Já o espaço 
comercial voltado para a rua Evaristo da Veiga, ficou de posse do grupo, mas o dinheiro recebido custeou 
apenas as obras para moradia, por isso os próprios moradores estão custeando a reforma desta área, que 
será um restaurante mantido pelo grupo como oportunidade de geração e renda.  

                                                           
9 Dados fornecidos pelo MNLM. 

7776



 

Apesar de conseguir os recursos, o Movimento não podia legalmente fazer o convênio com o Governo 
Federal para a aquisição do imóvel e a realização das obras. Foi necessário contatar a Secretaria de Habitação 
do Estado para a realização do convênio. Após adquirir o edifício por R$910.000 eles entraram com a 
proposta de intervenção, mas o fundo inicial de R$758.000 era insuficiente para as reformas necessárias. O 
grupo ficou de 2008 até 2013 esperando que o Estado realizasse as licitações para as obras, com o dinheiro 
que foi adquirido pelo próprio movimento através de recursos federais. Durante este tempo, o grupo 
pressionava os órgãos responsáveis pelo andamento da obra, participando das reuniões e acampando em 
frente às suas instalações.  

Em 2013, o Estado fez a licitação e a obra começou em novembro, mas, um mês depois foi paralisada devido 
a um erro burocrático, que gerou a revogação da licitação, por falta de no Diário Oficial da União, por contar 
com recursos federais, entretanto, ela foi divulgada apenas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
Com o cancelamento, o grupo não quis depender do Estado e, portanto, partiu para uma outra opção: eles 
habilitaram a sua instituição (Associação de Apoio a Moradia) e recorreram à CEF e ao Ministério das Cidades, 
solicitando para repassar os recursos para que os próprios implementassem o PMCMV Entidades. Com isso, 
fizeram o contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) e seguiram com a obra, retomada em 10 de outubro 
de 2014 e com previsão de finalização em 2018. 

 
Figura 2: Linha do tempo com os principais acontecimentos do edifício 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O projeto para reabilitação do edifício 

 

Situado na área protegida pelo Corredor Cultural, como imóvel permitido para renovação10, por não ter 
valor patrimonial individual, podendo ser demolido. Ainda assim, esta opção não teria vantagens 
urbanísticas, pois o edifício ocupa a altura máxima do gabarito permitido pela legislação atual.  

                                                           
10 LEI Nº 1139 de 16 de dezembro de 1987 e Projeto de Alinhamento PAA 10.600. 
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O projeto para reabilitação do edifício e adequação aos novos usos foi desenvolvido pela ONG Núcleo de 

Assessoria, Planejamento e Pesquisa (NAPP), que desenvolve projetos relacionados à implementação de 

políticas públicas, voltadas para a melhoria do ambiente urbano natural e construído.  Segundo a arquiteta 

Claudia de Serpa, coordenadora da ONG, dificilmente uma empresa privada se interessaria por realizar este 

tipo de trabalho. O projeto teve início em 2009, através da licitação do Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e teve duração de dois anos, sendo elaborado em um processo participativo 

com todos os moradores. Tentou-se responder às diferenças e demandas das quarenta e duas famílias que 

ocupam o edifício, mas, ainda assim, observam-se diferenças entre o projeto elaborado e o executado. Essas 

modificações ocorreram durante o projeto executivo e o processo da obra, decorridas de limitações 

estruturais ou de alterações pedidas pelos próprios moradores. 

Os moradores seguem perfis variados, com cerca de 60 adultos e 40 crianças, além de alguns moradores com 
necessidades especiais. Dentre as famílias, 12 são constituídas por pessoas solteiras, que demandam menos 
espaço. Para adequar o espaço aos moradores, foram desenvolvidas três tipologias (quitinete, um quarto e 
dois quartos) espacializadas em cinco tipos de plantas, compondo o pavimento tipo. 

 
Figura 3: Planta baixa do edifício antes de sua reabilitação 

Fonte: RIBEIRO (2007) 

 
Figura 4: Planta baixa do projeto de reabilitação  

Fonte: NAPP (2011) 

 
Figura 5: Planta baixa do edifício após sua reabilitação.  

Fonte: Adaptado do NAPP 
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No pavimento térreo será instalado um restaurante mantido pelo grupo e no primeiro pavimento já funciona 
a cooperativa Liga Urbana, criada pelo movimento para a venda de quentinhas e preparação de buffet. Esses 
espaços funcionam como áreas de geração de renda aos moradores, além de parte da renda ser usada para 
reduzir os custos condominiais.  

Os elementos construtivos foram recuperados e reaproveitados tanto quanto possível, com exceção dos 
elevadores, que precisaram ser substituídos, tendo suas portas aproveitadas para confecção de alguns 
balcões das cozinhas americanas. Houve uma tentativa de aproveitamento dos tacos do piso, mas essa opção 
acabou sendo descartada.  

Além das dificuldades já mencionadas no processo de compra e licitação do imóvel, outras questões também 
podem ser elencadas. Para o NAPP, os órgãos públicos dificultam muito o andamentos desses projetos, 
principalmente pela titularidade do imóvel e pelas características das famílias ocupantes. Ainda assim, eles 
afirmam que houve algum apoio do Governo do Estado, através da CEHAB, sobretudo nas tratativas com o 
INSS para aquisição do imóvel. Para eles, nesses casos, os obstáculos apresentados na fase de aprovação e 
obtenção de recursos são muito maiores que os que ocorrem no andamento das obras em si, mesmo que 
estes tenham entraves quanto a sensibilização das concessionárias para uma realidade diferente da que 
estão acostumados a lidar dentro da construção civil. Nesses casos, também há dificuldade quanto ao apoio 
técnico para preparo da mão de obra local. 

Entretanto, a maior dificuldade encontrada foi a de conciliar as obras enquanto as pessoas estavam morando 
no edifício. Como o edifício possui dois blocos com acessos independentes e um núcleo central de circulação 
vertical, a solução encontrada foi a de isolar cada um dos destes blocos, dividindo a obra em duas etapas, de 
forma que na primeira etapa foram realizadas as obras de um dos blocos, desocupado, enquanto que os 
moradores dividiam a área do segundo bloco. Neste momento ainda não existia a determinação de qual 
família iria ficar em cada apartamento. Na segunda etapa, com um dos blocos finalizado, iniciaram-se as 
obras do outro lado e as pessoas se comprometeram a não danificar os apartamentos já reabilitados. Ainda 
assim, foi necessário fazer alguns reparos após a liberação de todos os apartamentos, visto que duas famílias 
ocupavam o espaço que era de apenas uma.  

Um dos motivos que fez o grupo conseguir superar todas as adversidades do processo foi sua forma de 
gestão. O grupo é extremamente organizado quanto aos moradores e suas funções, dividindo as atividades 
de forma igualitária, fazendo as decisões em conjunto, não permitindo a saída de crianças desacompanhadas 
e proibindo que se durma no local quem não for da família. 

O grupo espera ansioso pela finalização das obras e pela abertura de seu restaurante. No momento, as 
concessionárias de água, luz e gás estão fazendo suas verificações para liberação do habite-se e a posse ao 
edifício deve ocorrer nos próximos meses. Como o edifício estava no nome do Estado, que realizou a compra, 
então ele é quem deveria dar a concessão real de uso, mas como as obras foram realizadas pelo PMCMV, a 
CEF passou a ser a proprietária na prática, devido à garantia fiduciária do imóvel. Ainda não se sabe como 
será resolvida esta situação, que deve ser um dos últimos impasses para que, após tanta luta, os moradores 
desta ocupação possam usufruir tranquilamente do espaço. 

 

 

7779



 

REABILITAÇÃO PARA USO COMERCIAL: EDIFÍCIO DO ANTIGO CINE PLAZA 
 
Em contraponto, apresenta-se o caso do Edifício do antigo Cine Plaza, localizado na Rua do Passeio, nº 78, 
também na região da Cinelândia e Corredor Cultural, o qual passou por reabilitação edilícia para a conversão 
das unidades residenciais para uso comercial em 2017. O edifício, originalmente de uso misto, foi inaugurado 
em 1936 e tem como autor do projeto o arquiteto italiano Ferruccio Brasini, também responsável pelos cines 
Olinda, Astória, Primor e Novo Popular. Os primeiros pavimentos eram compostos pelo cinema enquanto 
que os pavimentos superiores abrigavam apartamentos residenciais (CZAIJKOWSKI, 2000).  
 

 
Figura 6: Localização e fachada do edifício. 

Fonte: Adaptado de Open Street Map (2018). Foto: Acervo pessoal (2018) 

 

O edifício funcionou até o ano de 1980, ficando abandonado pelos próximos trinta anos, chegando a 
funcionar como estacionamento por alguns períodos. O Edifício foi adquirido pela Nigri Construtora LTDA em 
2004, que começou a desenvolver estudos para definição de novos usos. Segundo o jornal O Globo11, a 
construtora chegou a anunciar que faria um apart-hotel no local, que contaria com café, restaurante e 
livraria, com investimentos na faixa de R$30 milhões (SCHMIDT, 2012). Em 2012 a BVEP, empresa de 
empreendimentos e participações pelo Banco Votorantim, associou-se ao empreendimento para realização 
de um novo projeto, comprando o imóvel por R$ 90 milhões e convertendo-o em um comercial de alto 
padrão.  As obras desenvolveram-se entre os anos de 2013 e 2017, em que foram investidos R$150 milhões.  

                                                           
11 Sem fiscalização, esqueletos de prédios poluem o visual da cidade. O Globo, 30 de janeiro de 2012. 
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Figura 7: Linha do tempo com os principais acontecimentos do edifício 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
O projeto para reabilitação do edifício 

Apesar de estar situado em área passível de renovação do Corredor Cultural, segundo o seu Projeto Aprovado 

de Alinhamento (PAA 10.600), o gabarito é o mesmo que o atual, e o hall do edifício deve ser preservado. 

Essa legislação acabou implicando na preservação da edificação como um todo, pois não fazia sentido 

demolir toda a edificação e manter apenas o hall de acesso.  

As obras foram realizadas pela LAFEM Engenharia, com projeto de Bertoldo Pogrebinschi e projeto de 
restauro da Astorga Arquitetura. O projeto foi aprovado pelo IRPH, que também acompanhou as obras. 
Durante a obra, foi realizada parceria com o IPHAN para preservar o que fosse encontrado nas escavações 
do edifício. O edifício passou a apresentar 16 pavimentos e estacionamento no subsolo. Sua fachada frontal, 
o hall de entrada, as bilheterias e os poços dos elevadores do foyer foram preservados e restaurados, 
enquanto a área destinada ao antigo cinema foi reformada e adaptada para um auditório multifuncional, 
para atender as demandas atuais deste tipo de empreendimento. Os outros pavimentos foram dotados de 
novas tecnologias, sendo transformados em grandes lajes corporativas para locação, e o acabamento do 
edifício segue os padrãos do tipo Triple A12, o que mostra o perfil do usuário do edifício: empresas de grande 
porte e de alto padrão. 

                                                           
12 Classificação do Núcleo Real Estate (NRE), como o nível mais alto de empreendimento do mercado imobiliário, a partir do seu nível 
de acabamento, padrões construtivos de alto nível, utilização de tecnologia de ponta e localização valorizada dentro da malha urbana. 
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Figura 8: Planta baixa do pavimento tipo do edifício reabilitado 

Fonte: LAFEM Engenharia (2018) 

 

Para viabilizar o empreendimento, foram edificados anexos que aumentaram a área construída do edifício. 
Nos fundos, foi utilizado o espaço existente no lote, na área da antiga sala de cinema, aproveitando todo o 
gabarito permitido e complementando a edificação existente. Ao mesmo tempo, dois edifícios na Rua das 
Marrecas, com três e cinco pavimentos, foram demolidos sendo usado todo o gabarito permitido nos 
terrenos para ser incorporado ao empreendimento. No pavimento térreo voltado para a Rua das Marrecas 
também foi incluído um espaço comercial com acesso independente e no subsolo foram criadas 27 vagas 
de estacionamento e um bicicletário. 

Analisando os documentos do processo de aprovação do projeto, percebeu-se que, em 2012, foi realizada 
uma longa negociação entre o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e a Nigri Engenharia. Segundo 
a incorporadora, desde a criação do IRPH, inúmeras tentativas de elaboração de um projeto de recuperação 
do edifício foram declinadas por ausência de economicidade e viabilidade imobiliária, sendo o imóvel objeto 
de diversas transações comerciais, até a sua aquisição pela Nigri Engenharia. 

Algumas solicitações foram feitas pelo órgão para a preservação das características do imóvel, como o hall e 
a sala cênica, que deveria abrigar espetáculos teatrais e cinematográficos, franqueados ao público, dando o 
necessário uso cultural. A Nigri rebateu essa solicitação afirmando que as duas únicas diretrizes estabelecidas 
pelo PAA 10600 do Corredor Cultural eram a preservação do Hall e a manutenção da altura máxima da 
edificação existente e que a preservação da fachada foi feita por iniciativa e vontade própria da empresa. 
Eles afirmaram que a sala de espetáculos foi usada como estacionamento de carros ao longo dos anos, 
estando bastante degradada e que todos os seus elementos decorativos já tinham sido retirados. Em sua 
defesa, foi argumentado que para manter a sala e atender as exigências atuais do Corpo de Bombeiros, sua 
capacidade original deveria ser reduzida em cerca de 40%, o que tornaria o espaço inviável economicamente. 
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A construtora rebateu outras exigências para a preservação do imóvel, apresentando um laudo estrutural do 
edifício, que aponta risco iminente de colapso total ou parcial, com pedaços da fachada se desprendendo 
espontaneamente, comprometendo os pedestres. O laudo recomendava intervenções imediatas, que só 
seriam possíveis uma vez assegurada a viabilidade econômica do empreendimento. Os responsáveis também 
deixaram claro que o edifício já possuía uma licença de obras válida, o que lhe assegura o direito de iniciarem-
se as obras imediatamente. Logo, as alterações de projeto foram aprovadas, com a preservação do Hall de 
acesso e altura máxima da edificação mantidas, tendo como contrapartida a expansão do edifício. 

No início da construção do empreendimento, o setor da construção passava por um momento de grande 
expansão, sendo a incorporação bastante viável. Entretanto, nos últimos anos, com a recessão econômica 
do país, o setor foi fortemente abalado e com isso a ocupação das novas edificações ficaram comprometidas. 
Segundo o arquiteto Felipe Reigada, gerente de Projetos do IRPH, o edifício ainda está sem uso. O arquiteto 
informou que os proprietários pretendem esperar para alugar o edifício inteiro a uma mesma empresa, ao 
invés de alugar os pavimentos de forma separada. Nesse sentido, o edifício passa a ser uma contradição, 
pois, enquanto ele é um bem que passou por reabilitação, ele ainda se caracteriza como um vazio urbano.  

 

INTERFACES E PARADOXOS PARA A REABILITAÇÃO URBANA 
 
Em uma perspectiva mais abrangente da reabilitação da área central, observam-se questões como a não 

execução dos planos por questões políticas e econômicas; as alterações da morfologia urbana e do tecido 

social; a localização dos edifícios e o estado de conservação do seu entorno; a situação fundiária dos imóveis 

da área central; a falta de flexibilidade para aprovação dos projetos; e os incentivos públicos para ocupação 

da área. Em uma perspectiva das questões observadas diretamente nos edifícios, destacam-se questões 

como a dificuldade de adaptação dos edifícios às normas urbanísticas e ao código de obras vigente; a 

incompatibilidade de novos usos e incorporação de novas tecnologias ao sistema estrutural existente; e a 

necessidade de viabilidade dos empreendimentos quanto ao seu número de unidades habitacionais e 

comerciais. 

Não obstante a proposição de alguns planos de reabilitação, poucos são os que são efetivamente executados 

integralmente. Muitas vezes isso acontece por questões políticas, pois os planos não atravessam os governos 

ou há inviabilidade econômica. No caso da reabilitação urbana, os planos precisam atravessar os mandatos, 

pois são ações mais delicadas e, geralmente, mais lentas. No caso da área central do Rio de Janeiro, observou-

se que o Plano de reabilitação dos imóveis do Estado foi engavetado após a finalização da licitação para a sua 

execução. A mudança de gestão e a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro inviabilizou a sua 

concretização.  

Apesar de uma edificação reabilitada ter o potencial de influenciar o seu entorno, através de efeitos de 

contaminação positiva (PORTAS, 2000), as estratégias de reabilitação terão maiores efeitos se os incentivos 

forem voltados para uma mesma área, evitando pequenos projetos pulverizados no tecido urbano. É 

necessário que o município fiscalize os imóveis ociosos para fazer a devida cobrança tanto do IPTU 

progressivo quanto de soluções para que os mesmos possam exercer suas funções sociais. Além disso, é 

importante que existam incentivos municipais ou estaduais, como a isenção de IPTU, para atrair projetos do 

mercado imobiliário nestes imóveis, sendo necessário também uma flexibilidade na legislação para sua 

aprovação. 
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Pode-se acrescentar ainda a relação da interface com a dimensão social dos espaços reabilitados. Nesse 

sentido, pode-se mencionar que a profunda visão do progresso a partir do novo dominante no pais, resulta 

no descrédito de ações de reabilitação, dificultando o incremento de ações de recuperação da área central e 

a ascensão de uma cultura de reabilitação arquitetônica e urbanística. Assim, a área central passa a 

apresentar subutilização de seus espaços ociosos e ser estigmatizada como uma área decadente para o uso 

residencial, com falta de vitalidade e segurança, particularmente no período noturno. 

No entanto, dados do ano do ano de 2003 sobre a demanda habitacional para o centro do Rio de Janeiro, em 

relatório pela CEF (SILVA et al, 2003) revelam que há diversas pessoas interessadas em morar na área central, 

especialmente aquelas que nasceram ou que tem família que habitam esses bairros. Os principais fatores de 

atratividade são: proximidade com o local de trabalho; custos reduzidos de transporte; menor desgaste na 

locomoção diária; vínculos afetivos e de parentesco; custo da moradia; e acesso à casa própria. O relatório 

aponta que essa região que pode ser ocupada principalmente pela faixa etária de 27 a 45 anos 

(correspondente a população produtiva) e que outros conjuntos familiares menos explorados se encaixam 

às características da área central, como solteiros, divorciados, idosos e estudante. 

Uma das maiores dificuldades nos processos de reabilitação, segundo agente de empresa privada que atua 

na reabilitação de imóveis na área central, é a sua viabilização e não a venda das unidades. Foi apontado que 

não falta interesse nas habitações comercializadas pela empresa, relatando que chegaram a receber cerca 

de 5.000 e-mails solicitando informações de seis apartamentos.  

O que foi possível observar é que a reabilitação residencial tem apresentado um foco maior para HIS, 

enquanto que a reabilitação comercial tem apresentado um foco maior em produzir edificações de alto 

padrão. Isso acaba sendo refletido no espaço urbano, onde a área central possui áreas supervalorizadas que 

conseguem sempre se renovar, como a Avenida Rio Branco, enquanto que outras áreas apresentam uma 

degradação constante, sendo de difícil reabilitação, como os bairros da periferia do Centro e da região 

portuária. Essa desvalorização acaba sendo agravada por questões como a falta de conservação do espaço 

urbano, ausência de equipamentos públicos e aumento de violência no entono.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo discutir processos de reabilitação edilícia, articulando as diferentes escalas 

de intervenção atuantes no processo de reabilitação urbana de áreas centrais, a partir de dois casos 

emblemáticos situados na área central do Rio de Janeiro. Foram analisadas as interfaces dos aspectos 

arquitetônicos e urbanísticos intrínsecos a esses processos, por meio de dois casos de estudo na área central 

do Rio. 

Buscou-se defender, a partir da visão do Rio de Janeiro, como a reabilitação de edifícios nas áreas centrais 

pode contribuir para melhorar sua dinâmica urbana e consequentemente influenciar no desenvolvimento 

sustentável da cidade. Apesar das potencialidades dessas áreas, muitas vezes elas encontram-se 

subutilizadas devido ao mau estado de conservação, aos usos incompatíveis ou a falta de equipamentos 

públicos de apoio ao uso habitacional, resultando na vulnerabilidade do tecido urbano composto por diversos 

edifícios vazios ou subutilizados. 
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A reabilitação da área central seria, portanto, uma forma de minimizar custos com novas edificações e 

infraestrutura em áreas periféricas (nos casos de habitação popular), além de recuperar a essência de 

centralidade dessa região, oferecendo moradia, trabalho e lazer, e com isso uma maior qualidade de vida aos 

seus usuários. Corrobora-se com os argumentos de Qualharini (2013) de que uma edificação não pode ser 

descartável, pois ela é resultado de muitos recursos naturais e humanos. Sendo assim, a cultura do descarte 

precisa mudar, seja por motivos de preservação cultural ou de preservação ambiental. 

No caso da área central do Rio de Janeiro, as intervenções têm se pautado na visão da renovação urbana, em 

detrimento da reabilitação, o que contraria os princípios da sustentabilidade. No caso das edificações, é 

inevitável que o tempo e as novas tecnologias sejam determinantes para sua obsolescência, ainda assim, é 

necessário dotar esses edifícios de recursos que posterguem sua vida útil, investindo em manutenções 

constantes e atualizações tecnológicas e investir na estrutura e qualidade urbana para que os mesmos 

continuem atrativos à população (QUALHARINI, 2013). 

Nas iniciativas de reabilitação aqui discutidas, pode-se perceber que tanto os planos municipais quanto 

estaduais não apresentaram resultados satisfatórios. Ainda que o Programa Novas Alternativas tenha tido 

resultados significativos na reabilitação de pequenos imóveis, esses encontram-se dispersos, alcançando 

uma escala de influência muito pequena para efeitos de reabilitação urbana. 

Dentre os dois casos apresentados, vale ressaltar a importância da ocupação Manuel Congo, como um 

exemplo bem-sucedido na reabilitação de um imóvel público para conversão em uso residencial. O grupo 

demorou muitos anos para conseguir executar as obras de reabilitação do seu imóvel, que só foi possível 

graças ao seu engajamento, recorrendo a todas as esferas possíveis. Esse caso é bastante emblemático, pois 

traz o uso residencial em uma área altamente valorizada pelo uso comercial, evidenciando que a habitação 

social pode estar inserida no centro cívico e comercial, afinal, se o edifício ficou vazio por anos, a melhor 

solução é ocupá-lo com quem tem interesse em utilizar aquele espaço.  

As ações de reabilitação edilícia, no entanto, devem estar acompanhadas de ações urbanísticas, evitando 
ações dispersas no tecido urbano. Perante as questões levantadas nesse trabalho, exemplificadas com casos 
cariocas, pode-se ampliar e renovar a defesa da conservação integrada13, que consiste na conservação do 
patrimônio arquitetônico integrada ao planejamento urbano, com participação popular, resultando na 
conservação da identidade do local. Dessa forma, será possível promover os aspectos ambientais, sociais, 
econômicos e culturais da área central, canalizados para o desenvolvimento sustentável.  

A argumentação sobre a necessidade de reabilitação arquitetônica de edifícios subutilizados, de forma 
integrada aos aspectos urbanísticos, sociais, culturais e ambientais encontra respaldo na proposta de Choay 
(2011), que preconiza um combate em prol do patrimônio, a partir de três frentes de luta: a) educação e 
formação; b) utilização ética de nossas heranças edificadas; c) participação coletiva na produção de um 
patrimônio vivo. Os dois casos apresentados evidenciam paradoxos e desafios implícitos na questão. Num 
cenário de crise, essa discussão é mais que pertinente e urgente, é ética. 

 

                                                           
13 Conceito discutido desde a década de 1970, impulsionado pela experiência do Plano de Bolonha e tema da Declaração de 

Amsterdam (1975), editada na ocasião do Ano Europeu de Patrimônio Arquitetônico.  
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RISCOS TERRITORIAIS: A ÁGUA FRENTE A EXPANSÃO URBANO-
ECONÔMICA  

ANÁLISE EM NÚCLEOS IMIGRATÓRIOS DO ESPÍRITO SANTO (BRASIL) 

TERRITORIAL RISKS: THE WATER IN FACE OF THE URBAN-ECONOMIC EXPANSION. A ANALYSIS AT 

IMMIGRATION AREAS IN ESPÍRITO SANTO (BRAZIL). 

RIESGOS TERRITORIALES: LA PERSPECTIVA DEL AGUA VERSUS LA EXPANSIÓN URBANO-ECONÓMICA. 
ANÁLISIS EN NÚCLEOS IMMIGRATORIOS DEL ESPÍRITO SANTO (BRASIL). 

EIXO TEMÁTICO:AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo aborda a temática de Riscos Territoriais, precisamente aqueles relacionados à água, em duas áreas de 
inserção imigratória do estado do Espírito Santo - Brasil que confluem diretamente ao longo de eixos hídricos: João 
Neiva e Santa Leopoldina. Interpreta-se o conceito de Riscos Territoriais a partir da definição de Território e de 
Patrimônio Territorial da Escola Territorialista Italiana, que atribui a constituição da territorialidade pela união de lugar 
e valores patrimoniais; sendo assim, os Riscos Territoriais se configuram como processos detratores do lugar, da 
paisagem e do ambiente, que ameaçam os elementos estruturantes da identidade de longa duração do território e 
suas invariáveis estruturais. O artigo contribui por trazer uma leitura integrada do território, cujos mapeamentos 
convergem elementos estruturantes de longa duração e invariantes estruturais do patrimônio territorial com zonas de 
riscos ambientais ocasionados pela dinâmica hídrica, pontuando sua abrangência e como comprometem as estruturas 
de longa duração. A sobreposição desses dados permite compreender, então, a dinâmica ação-reação dos Riscos 
Territoriais, que implica diretamente na necessidade de pensar o valor patrimonial do território de forma integrada 
para evitar a ruptura territorial em cenários de dissolução hipertrófica.  
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio territorial; risco; água; núcleos imigratórios.  

ABSTRACT: 
This article approaches the issue of Territorial Risks, precisely those related to water, at two immigration cores in the 
state of Espírito Santo - Brazil which converge directly along water courses: João Neiva and Santa Leopoldina. The 
concept of Territorial Risks is interpreted based on the definition of Territory and Territorial Heritage addressed by the 
Italian Territorialist School, which attributes the constitution of territoriality by the combination of site and patrimonial 
values; therefore, Territorial Risks are configured as detractive processes of place, landscape and environment that 
threaten the structuring elements of the long-term identity of the territory and its structural invariants. The article 
contributes by bringing an integrated perspective of the territory, whose mappings put together structural elements of 
long duration and structural invariants of the territorial heritage with areas of environmental risks caused by the water 
dynamic, pointing out its scope and how they compromise long-term structures. The overlap of this data allows us to 
understand the action-reaction’s dynamic of territorial risks, which directly implies on the necessity to consider the 
territorial heritage’s value as an integrated perspective to avoid the territorial rupture in scenarios of hypertrophic 
dissolution. 
KEYWORDS: Territorial heritage; risk; water; immigration cores.  
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RESUMEN: 
Este artículo aborda la temática de Riesgos Territoriales, precisamente aquellos relacionados al agua, en dos áreas de 
inserción inmigratoria del estado del Espírito Santo - Brasil que confluyen directamente a lo largo de cursos de agua: 
João Neiva y Santa Leopoldina. Se interpreta el concepto de Riesgos Territoriales a partir de la definición de Territorio y 
de Patrimonio Territorial de la Escuela Territorialista Italiana, que atribuye la constitución de la territorialidad por la 
unión de lugar y valores patrimoniales; por lo tanto, los Riesgos Territoriales se configuran como procesos detractores 
del lugar, del paisaje y del ambiente, que amenazan los elementos estructurantes de la identidad de larga duración del 
territorio y sus invariables estructurales. El artículo contribuye por traer una lectura integrada del territorio, cuyos 
mapeos convergen elementos estructurantes de larga duración e invariantes estructurales del patrimonio territorial 
con zonas de riesgos ambientales ocasionados por la dinámica hídrica, puntuando su alcance y cómo comprometen las 
estructuras de larga duración. La superposición de estas informaciónes permite comprender, entonces, la dinámica 
acción-reacción de los Riesgos Territoriales, que implica directamente en la necesidad de pensar el valor patrimonial 
del territorio de forma integrada para evitar la ruptura territorial en escenarios de disolución hipertrófica. 
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio territorial; riesgo; agua; núcleos inmigratorios. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo se insere no eixo temático “Ambiente, Preservação e Sustentabilidade”, cuja reflexão direciona-se 
para a problemática da crise urbano-ambiental contemporânea, explicitada no agravamento da 
insustentabilidade patrimonial-territorial. Considerando que o território, segundo Santos ( 1988, p. 12), é o 
novo-ecossistema que vem sendo construído pelas civilizações humanas - a natureza antropizada -, pode-se 
associar essa problemática à desestruturação do território e um de seus perversos resultados: a 
degradação ambiental. Em áreas de ocupação ao longo de cursos d’água, existem exemplos da 
desestruturação do território, uma vez que a apropriação humana desses ambientes provém 
principalmente de exploração e, muitas das vezes, da destruição dos recursos territoriais. Dessa forma, 
entende-se a importância do alargamento do conceito de patrimônio à escala do território, com enfoque 
na resolução de desterritorialização entre a sociedade e patrimônio. 

O objeto concreto do artigo se constitui por dois núcleos de inserção imigratória na região centro serrana 
do Espírito Santo que confluem diretamente ao longo dos eixos hídricos: Santa Leopoldina e João Neiva. 
Ambos os municípios caracterizam-se por possuir a água, caracterizada nos cursos d’água (rios Santa Maria 
da Vitória em Santa Leopoldina e Piraqueaçu e Clotário em João Neiva) como um elemento protagonista na 
ocupação do território. Busca-se interpretar as invariantes estruturais desses dois territórios e sua relação 
com os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização (TDR). (SAQUET, 2013; 
RAFFESTIN, 1984) 

Este artigo objetiva apontar a problemática dos Riscos Territoriais, cuja identificação é balizada pela leitura 
interpretativa do território através do Atlas do Patrimônio Territorial (MAGNAGHI, 2005, p. 11), uma forma 
específica de interpretação e representação1 através de sínteses temáticas que evidenciam os elementos 
que se comportam como vestígios2 patrimoniais, e Setores de Risco que envolvem a água3, executado pelo 
Serviço Geológico do Brasil, também conhecido como Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM). Com esta representação, busca-se identificar os processos detratores do local que levam à 
insustentabilidade do ciclo TDR. 

É realizada uma articulação teórica com a Escola Territorialista Italiana4, particularmente em relação aos 
conceitos relacionados ao Território e Patrimônio. Entende-se que o território, para os italianos, constitui-
se de quatro estruturas5: a hidro-geomorfológica, que compreende os caracteres geológicos, morfológicos, 
pedológicos, hidrológicos e hidráulicos; a ecossistêmica, que compreende os recursos naturais água, solo e 

                                                           
1
 Abrange três camadas do território: o patrimônio ambiental; o patrimônio territorial-paisagístico; e o patrimônio socioeconômico. 

São realizados através de uma pluralidade de técnicas, como a cartografia, produção textual, quadros sinópticos, fotografias e/ou 
hipertextos multimídia.  Estes atlas, ou inventários, são revelados como subsídio para projetos de transformação do lugar, com o 
objetivo de manter ou aprimorar seu valor. 

2
 Entendidos como sedimentos, ou fragmentos intrínsecos à composição estruturante do território, podendo ser identificado 

através de sua longa duração no espaço. 

3
 Segundo o CPRM, consiste em um polígono envolvendo a porção de uma encosta ou planície de inundação com potencial para 

sofrer algum tipo de processo natural ou induzido que possa causar danos, sendo delimitado sobre imagens e/ou fotografias 
georreferenciados em ambiente SIG (formato shapefile) ou gerado como arquivo KML/KMZ do Google Earth. 

4
 A Escola Territorialista Italiana foi fundada por Alberto Magnaghi que coordena projetos de pesquisa e laboratórios experimentais 

em questões de desenvolvimento local autossustentável e da representação identitária do território. 

5
 POLI, 2015. 
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ecossistemas de fauna e flora; os assentamentos de valor histórico-territorial e identitário, que 
compreende sistemas construídos, infraestruturais e tecnológicos; a agro-florestal, que compreende as 
tipologias de uso do solo rural, suas sistematizações e manufatos. Esses formam camadas: ambiental 
(clima, flora, fauna, assentamento geomorfológico, dentre outros), construída (tipologias urbanas e 
territoriais, características da paisagem, dentre outros), e socioeconômica (modos antrópicos). 

Para essa abordagem analítica, utiliza-se das ferramentas computacionais de geoprocessamento, que 
segundo Camara (2001), também chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG6) permitem realizar 
análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. 
Este artigo utiliza como ferramenta de geoprocessamento o programa Quantum GIS (QGIS), um Sistema de 
Informação Geográfica de Código Aberto. Faz uso também de programas de edição de imagem, permitindo 
a elaboração de esquemas interpretativos das leituras e representações temáticas do território realizadas 
anteriormente. 

Desse modo, frente a tendência contemporânea de anulação das peculiaridades do território, o estudo 
contribui por evidenciar áreas de ameaças às riquezas territoriais, as quais devem ser consideradas, 
segundo a abordagem territorialista italiana, ponto de partida para ações de planejamento e projeto. 

PATRIMÔNIO TERRITORIAL E RISCOS TERRITORIAIS 

Este estudo situa-se na aproximação teórica tanto da relação econômica-cultural que transforma o 
território de modo a gerar como resultado um espaço temporalizado, apresentado por Saquet (2013) e 
Magnaghi (2000), que dissertam sobre a dimensão complexa do território e apontam o degrado ambiental 
como a desestruturação das relações e proporções entre camadas ambiental, construída e socioeconômica. 
Poli (2015), aponta a garantia da existência do Patrimônio Territorial, em sua dimensão conceitual de 
resultado da coevolução entre ambiente natural e assentamento humano, possível apenas após seu 
reconhecimento e conferimento de valor de modo integrado. Segue nesse sentido a interpretação de 
Riscos Territoriais,  processos cíclicos de ação-reação atuantes como detratores do lugar, da paisagem e do 
ambiente, que agridem os elementos estruturantes da identidade de longa duração do território e suas 
regras generativas. 

Para Saquet (2013, p.127), o território é produto e condição da territorialização. Os territórios são 
produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder por determinado grupo ou classe social, ou seja 
pelas territorialidades cotidianas, entendidas como resultado, condicionantes e caracterizadoras da 
territorialização e do território. O território pode ser considerado como o resultado das relações materiais e 
imaterias que fortalecem, enfraquecem ou recuperam aspectos do mesmo. Este artigo adota o processo 
TDR (RAFFESTIN, 1984; SAQUET, 2013) como análise da metodologia de transformação do território. 

O processo TDR (Territorialização, Desterritorialização e Reterritorialização), segundo Raffestin (1984), 
ocorre em virtude de fatores, principalmente econômicos. Este processo, junto a fatores culturais 
condicionantes, gera um espaço temporalizado. 

 

                                                           

6
 Também referido como Geographic Information System (GIS). 
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Sinalizando pela relação economia-cultura nas determinações da TDR, Raffestin aponta: 

[...] a territorialização implica [...] um conjunto codificado de relações [...], a 
desterritorialização é, em primeiro lugar, o abandono do território, mas também pode ser 
interpretada como a supressão dos limites, das fronteiras [...]. A reterritorialização [...], 
pode ocorrer sobre qualquer coisa, através do espaço, a propriedade, o dinheiro etc. 
(RAFFESTIN, 1984, p. 78) 

Para Saquet (2013), no próprio movimento de circulação e reprodução do capital, há territorialidades e 
territorialização. O território é resultado e determinante desta unidade, inscrevendo-se num campo de 
forças, de relações socioespaciais. Para entender permanências dos componentes do território, é 
necessário segundo Saquet (2013), contextualizar esses processos (desterritorialização e reterritorialização) 
em cada período e lugar, num constante movimento, concomitante e complementar, de 
desterritorialização e reterritorialização. 

A des-territorialização e a re-territorialização são contraditórios mas complementam-se; 
coexistem no tempo e podem coexistir no espaço; são inseparáveis e são movidas pela 
relação EPC

7
, sendo que as redes estão e atuam em ambos os processos. A des-

territorialização num lugar significa a re-territorialização noutro, promovendo a 
mobilidade da força de trabalho e suas características culturais. É um processo inerente à 
natureza contraditória do espaço e do território. (SAQUET, 2003, p. 218) 

Vale ressaltar sobre o entendimento do território composto por estratos diversos, como o ambiental, o 
físico, o geomorfológico, o social, o econômico, adotando uma complexidade significativa. Para Magnaghi 
(2000, p. 65) a reterritorialização começa a partir da restituição de território à sua dimensão de sujeito vivo 
de alta complexidade, que não mais tem o objetivo de criar novas áreas cultiváveis ou construir vias de 
comunicação, mas tratar e reconstruir os sistemas ambientais e territoriais devastados, sistematizados 
como geradores de novos modelos que requerem novas formas de democracia, sustentadas no 
autogoverno. 

Magnaghi (2000, p. 22) pontua que a abordagem territorialista interpreta o degrado ambiental como 
consequência de um processo sistemático de desterritorialização, fundamentado na desestruturação das 
relações e proporções entre camadas ambiental, construída e socioeconômica. Cada ciclo de 
territorialização acumula uma sabedoria ambiental que contribui à conservação e reprodução da 
identidade territorial de acordo com transformações destrutivas e reconstrutivas. 

O conceito de Patrimônio Territorial tratado pela Escola Territorialista Italiana é definido por Poli (2015) 
como o conjunto de estruturas de longa duração, produzidas da coevolução entre ambiente natural e 
assentamento humano. O reconhecimento e atribuição de valor dá-se a partir desse conjunto e garante sua 
existência. Forma-se por quatro estruturas, as invariantes estruturais (hidrogeomorfológica, ecossistêmica, 
assentamentos e agroflorestal) que asseguram a tutela e reprodução das componentes identitárias e 
qualificativas do patrimônio territorial (Figura 01). Sendo assim, entende-se por Patrimônio Territorial o 

                                                           

7
 Econômico, Político e Cultural. 
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conjunto de “marcas territoriais” que interagem no processo de territorialização, sendo eles de ordem 
material e de ordem cognitiva. 

As marcas territoriais de ordem material se expressam pelas estruturas físicas naturais de longa duração 
(geologia, hidrografia, topografia, dentre outros), e estruturas físicas do novo-ecossistema (estruturas 
viárias, tipologias urbanas, dentre outros) que são as criadas pelas civilizações humanas durante anos. As 
marcas territoriais de ordem cognitiva se expressam pelo conhecimento ambiental, o modelo sócio-cultural 
e a forma de produção de conhecimento, os quais constituem o "milieu", palavra de origem francesa que 
significa meio. 

 

Figura 01: Interpretação Esquemática da relação Patrimônio Territorial/Elementos de Longa Duraçãp/Invariantes Estruturais. 
Fonte:Elaborado pelos autores, baseado em Poli (2018), 2018. 

Desse modo, a Abordagem Territorialista Italiana - e seu defendido projeto a nível territorial -, tem sua 
fundamentação no reconhecimento e compreensão das estruturas de longa duração como ponto de 
partida da valorização ativa do território e a abordagem integrada e não hierárquica de seus componentes: 
a identidade territorial. Essa serve como subsídio para cenários de desenvolvimento local autossustentável. 

Segundo Di Méo (2007, in POLI, 2015), hoje o objeto patrimonial sofre uma distorção em que o processo 
consciente de patrimonialização8 está muito mais relacionado com a dimensão econômica, portanto 
confunde-se o valor patrimonial com valor econômico. No âmbito do território, pode-se notar essa relação, 
uma vez que observa-se a não valorização dos Elementos Estruturais de Longa Duração, definido pela 
escola territorialista italiana, sendo a lógica da produção do espaço sob a égide do desenvolvimento 
econômico. Em Analisi del territorio e del paesaggio 

9
, Poli entende que o território possui duas 

perspectivas opostas: de um lado o território é objeto de transformações que tendem anular suas 

                                                           
8
 O termo Patrimonialização aqui se relaciona com o contexto italiano, que entende patrimonialização como o ato de reconhecer 

valor de um objeto patrimonial. 

9
 Metodologia apresentada na disciplina do Programma del Laboratorio di analisi urbana territoriale ministrada pelos professores 

Gianluca Giovanni, Daniela Poli e Iacopo Zetti; particularmente no módulo Analisi del territorio e del paesaggio, cursada por Bruno 
Amaral de Andrade durante Estágio Técnico Científico junto a Universidade de Florença (sede em Empoli) com bolsa FAPES. 
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peculiaridades e, por outro, suas próprias peculiaridades podem ser compreendidas como recursos para 
transformação ou manutenção. 

Sendo assim, a abordagem do artigo tem como objetivo discutir e identificar as consequências da primeira 
perspectiva do território citada por Poli, ou seja, as consequências relacionadas com o processo de 
desterritorialização que muita das vezes tem como um dos seus resultados, os desastres ambientais. Desse 
modo, tendo como base a definição de Território e Patrimônio Territorial da Escola Territorialista Italiana, 
interpreta-se que Riscos Territoriais se configuram como processos detratores do lugar, da paisagem e do 
ambiente, que ameaçam os elementos estruturantes da identidade de longa duração do território, em 
interdependência entre o urbano-rural.  

Desse modo, o objeto concreto trata de dois centros urbanos que se conformaram ao longo de eixos 
hídricos. O recorte da reflexão acerca de riscos territoriais abordado tem como principal consequência 
desastres naturais que tem como condicionante a ação antrópica relacionado a forma de ocupação ao 
longo das margens de cursos d’água. 

EXPANSÃO URBANO-ECONÔMICA: SANTA LEOPOLDINA E JOÃO NEIVA 

Contextualização histórica da ocupação de Santa Leopoldina e João Neiva 

O objeto concreto do artigo se constitui por dois centros urbanos (Figura 02 e Figura 03) cuja expansão 
urbano-econômica, reflexos de sua inserção imigratória, confluíram ao longo de eixos hídricos: João Neiva e 
Santa Leopoldina10. Localizados no Estado do Espírito Santo, o primeiro dista 46km e o segundo dista 74km 
da capital, Vitória. Geomorfologicamente, são áreas de transição entre as zonas serrana e plana, refletindo 
em uma ocupação de fundo de vale, de risco hídrico intrínseco. 

                                                           
10

 Santa Leopoldina compunha grande parcela do território espírito-santense. Desmembra-se: da Comarca de Santa Teresa, criada 
em 1895 e suprimida em 1923 (SCHWARZ, 1992, p. 7); de Afonso Cláudio (Decreto estadual nº 58, de 20 de novembro de 1891); da 
vila de Pau Gigante, atual município de Ibiraçu (Decreto estadual nº 25, de 11 de setembro de 1891) do qual se desmembra, mais 
tarde, o município de João Neiva (Lei n.º 4076, de 11 de maio de 1988); e do distrito de Jetibá, criando o distrito de Garrafão 
(SCHWARZ, 1992, p. 9), atual Santa Maria de Jetibá (Lei nº 4.067, de 6 de maio de 1988). 
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Figura 02: Localização dos objetos-concretos de estudo. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Ambas as regiões foram, em momentos distintos, muito prósperas e com destaque a nível regional, que 
dão espaço a momentos de ruptura. Tais similaridades permitem uma análise comparativa de processos 
TDR que envolvem a água (elemento estruturante da identidade de longa duração do território), objetivo 
do estudo, justificando portanto sua escolha. 
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Figura 03: Recorte territorial de estudo. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Em um contexto espaço-temporal alargado, conforme aponta Silva (2015), o Espírito Santo desenvolveu 
política de imigração11, uma das formas de transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, e 
geograficamente praticando o povoamento de regiões adentro do território. O resultado desta política é a 
formação da Colônias de Santa Isabel, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Rio Novo, sendo estas as principais, 
seguidas de outras secundárias. Essas colônias trouxeram ao Espírito Santo italianos, alemães, portugueses, 
libaneses, pomeranos, chineses, dentre outros que com a introdução do trabalho livre inauguraram a 
produção em pequenas propriedades, uma das posteriores bases da economia do Espírito Santo no final do 
século XIX. Além disso, são esses colonos que vão ocupar a região serrana do centro do Espírito Santo. 
(SALETTO, 1996) 

A Colônia Imperial de Santa Leopoldina, inicialmente denominada Santa Maria, foi fundada em 1856 às 
margens do rio Santa Maria da Vitória, cuja foz se dá na Ilha de Vitória (FRANCESCHETTO, 2014, p. 55). O 
núcleo urbano é localizado próximo do ponto em que o rio se torna navegável, até a baía de Vitória. Esta 

                                                           
11

 Ver: ROCHA, Gilda.; MARTINS, Ismênia de Lima. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 
Imigração estrangeira no Espírito Santo: 1847-1896.1984. 163f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 
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comunicação modal com o rio Santa Maria é diretamente ligada ao desenvolvimento e ascensão do núcleo 
pois Santa Leopoldina prospera com a economia cafeeira e a dinâmica comercial de distribuição e 
circulação de mercadorias pelo eixo fluvial do Santa Maria da Vitória servindo como entreposto comercial. 

De acordo com Ferrari (1968) o café vinha das áreas rurais da colônia e era levado pelas tropas até o núcleo 
urbano de Santa Leopoldina, e de lá o produto era carregado por canoeiros até a cidade de Vitória. O 
núcleo desenvolve-se através da revenda de produtos locais ou na venda de suprimentos variados aos 
colonos. Logo, no início do século XX, o núcleo torna-se a maior potência econômica do Espírito Santo, 
inclusive realizando operações com o comércio exterior, especialmente a Alemanha (FERRARI, 1968). 

A vinda do imigrante e a criação do núcleos de povoamento atuam como um do fatores de mudança da 
concepção social, econômica e política da época: 

Diferenciados em sua composição étnica e social, essencialmente comerciais, esses 
centros de “urbanidade” concentram riqueza. Escoada pelos caminhos fluviais, em um 
primeiro momento, e por ferrovias e estradas de rodagem posteriormente, a produção 
cafeeira sustenta a mutação social, econômica e política desse século. (ESPÍRITO SANTO, 
2009, p. 22) 

O segundo momento de imigração do Espírito Santo é caracterizado pela vinda de italianos. Nesse 
momento, formam-se os núcleos de Santa Cruz, Demétrio Ribeiro, Acioli de Vasconcellos e Moniz Freire, ao 
longo dos eixos hídricos da bacia do Piraqueaçu, que faziam parte de Ibiraçu, de acordo com a antiga 
divisão territorial do estado. Também ocorre o aumento da população de Santa Leopoldina. 
(FRANCESCHETTO, 2014) 

Paralelamente, a ocupação e o consequente desenvolvimento da faixa mais ao norte do Espírito Santo deu-
se, de acordo com Lucílio da Rocha Ribeiro (1990), a partir não apenas da imigração italiana, mas também 
pela construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Ambos tipos de instalação são marcados pela 
ocupação ao longo dos eixos fluviais, de terras planas. Ribeiro (1992) considera que o município de João 
Neiva nasceu com a chegada dos trilhos da EFVM e a inauguração de sua estação ferroviária e oficinas de 
reparação de vagões. A região onde se localiza a atual cidade de João Neiva era constituída, naquela época, 
de pequenos núcleos coloniais de imigrantes italianos, sendo que a povoação existente mais próxima, 
Demétrio Ribeiro, distava seis quilômetros do local onde foi criada a Estação, e já apresentava no início do 
século XX produção agrícola considerável, principalmente de café. A ferrovia possibilitou escoamento 
efetivo da produção, que antes dependia dos portos de Córrego Fundo e Cachoeiro de Santa Leopoldina, 
distantes, que dificultava e aumentava os custos do transporte. 

Conforme Cometti e Baroni (2010), graças à possibilidade do transporte pela ferrovia, a maior parte dos 
comerciantes de Demétrio Ribeiro se transferiu para João Neiva e o comércio do núcleo imigratório, que 
apresentava sinais de decadência antes da instalação da EFVM, atingiu seu período áureo12 - o que marca 
uma interlocução entre o núcleo histórico de Demétrio Ribeiro e o Centro Urbano de João Neiva, que 
constituem o recorte territorial de análise deste trabalho. 

                                                           
12

 Ribeiro (1992) aponta que já em 1911, poucos anos após a inauguração da ferrovia, a Estação de João Neiva fazia parte das cinco 
estações de maior arrecadação. 
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Demétrio Ribeiro permanece com sua morfologia praticamente intacta enquanto o Centro Urbano de João 
Neiva expande seus horizontes acompanhando seu desenvolvimento, com instalação de uma malha urbana 
rica em espaços de caráter público-coletivo para servir os novos moradores ali concentrados, os 
ferroviários. Destaca-se a inauguração de instituições de formação profissional, o que reforça a ideia de 
desenvolvimento do núcleo como pólo técnico-industrial. 

Após aumento da movimentação de mercadorias com o sucesso da conclusão da estrada de Santa Teresa 
até Santa Leopoldina, verifica-se vantagem de se estender a ligação rodoviária até a capital. Porém, 
segundo Schwarz (1992) a lógica de inserção no sistema rodoviário não trouxe benefícios para o 
desenvolvimento econômico local. Isso porque, quando ocorre a alteração da via de escoamento da 
produção de café, que passa a ser realizado pela rodovia, o rio Santa Maria da Vitória perde sua função de 
via de transporte do café do interior até a capital. 

Fazia necessário a ligação Cariacica-Santa Leopoldina. A idéia se impôs e a câmara 
Municipal de Santa Leopoldina, em 16 de janeiro de 1927, aprovou por unanimidade um 
projeto de lei que subvencionava a construção do trecho com sessenta contos de réis. Tal 
providência deu um golpe de morte no transporte fluvial e pôs em ligação direta com a 
capital do Estado, toda a vasta interlândia, abalando desta forma os alicerces do comércio 
local. (SCHWARZ, 1992, p. 26) 

No que tange a sede do município de Santa Leopoldina, a ascensão das outras regiões aliada à exclusão do 
rio Santa Maria como principal vetor ambiental-econômico, diminuindo o papel tanto das tropas e das 
canoas para dar lugar ao veículo motorizado, abalam o grande comércio da sede antes formado por um 
número significativo de firmas comerciais, onde as maiores firmas mantinham o monopólio da navegação 
no rio Santa Maria da Vitória (SCHWARZ, 1992, p. 63), e faziam da sede de Santa Leopoldina um entreposto 
comercial. 

Por suas ruas, transitavam diariamente milhares de muares, num serviço de carga e 
descarga de riqueza e circulavam centenas de estivadores, carregando e descarregando 
canoas. Era uma bela festa oferecida por essa grande circulação de riquezas. (SCHWARZ, 
1992, p. 63) 

Segundo Schwarz (1992) a movimentação perdurou até a abertura das estradas de rodagem e, 
especialmente, com a construção da estrada ligando a sede a Cariacica, agravando com a construção da 
ponte metálica Florentino Avidos, inaugurada em 1928. A perda do valor de rota socioeconômica do rio 
Santa Maria afeta profundamente a dinâmica financeira e estrutura econômica de Santa Leopoldina, que 
entra em estado de estagnação e, desse modo, mantém inalterada a arquitetura construída no final do 
século XIX e início do século XX, constituindo como um dos sítios tombados no estado. 

Paralelamente ocorrem atualizações na linha da EFVM, iniciadas na década de 40. Amplia-se as oficinas de 
reparação de vagões de João Neiva e constrói-se novo trecho da estrada de ferro, com consequente 
supressão da estação do núcleo urbano. Utiliza-se do antigo traçado para construção da rodovia BR 259 e, 
na década seguinte, com incentivos de Kubitschek, o modal rodoviário ganha força e torna-se um eixo 
estruturante do território, enquanto o modal ferroviário entra em declínio. (COELHO; SETTI, 2000) 
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AS INVARIANTES ESTRUTURAIS COMO DESCRIÇÃO DA DIMENSÃO DE LONGA DURAÇÃO DO 
TERRITÓRIO 

As invariantes estruturais, apontadas por Poli (2018), são as redes de relação que atuam sobre quatro 
estruturas: a estrutura hidro-geomorfológica, a estrutura ecossistêmica, a estrutura de assentamento e a 
estrutura agroflorestal. As estruturas, por si, formam o patrimônio territorial e as invariantes são as regras 
generativas, que definem os critérios de preservação. 

Segundo Magnaghi (2010), a leitura das invariantes estruturais se qualifica mais como um sistema de regras 
transformadoras do que entendimento de vínculos para conservação, ou seja, deve-se entender o critério 
gerador e a partir desse, entender os valores do patrimônio territorial. 

Na metodologia territorialista o patrimônio territorial é um sistema de relações sinérgicas 
entre qualidades peculiares do ambiente físico (clima, flora, fauna, geo-hidromorfologia, 
sistemas e neosistemas ambientais), do ambiente construído (permanências e resistências 
urbanas de longa duração, tipos construídos urbanos e territoriais, técnicas, materiais, 
qualidade da massa territorial, características da paisagem) e do ambiente antrópico 
(modelos socioculturais, peculiaridades linguísticas, características do milieu). o 
tratamento do patrimônio territorial, para utilizar os valores como recurso, requer a 
construção de quadros de reconhecimento para interpretar integradamente os três 
aspectos do patrimônio. (MAGNAGHI, 2005, p. 10) 

Considerando a contextualização anterior e a interpretação do território como um sistema de redes, 
destaca-se duas das estruturas como os alicerces formadores do território: a Hidro-geomorfológica e a de 
assentamentos de valor histórico-territorial e identitário. 

Os elementos de longa duração referentes à estas são apontados na Figura 04 e suas regras generativas, as 
invariantes estruturais, na Figura 05. A água é primeiro elemento estruturante dos territórios em questão, 
por determinar a facilidade de instalação e escoamento e por pressupor a existência de terrenos com solos 
férteis e planos, reflete em uma ocupação antropizada que fundamentalmente escolta o rio.  São outros 
elementos estruturantes os aspectos geológicos, de fundo de vale, que refletem em espaços de contenção 
de ocupação, demarcada em três momentos: de valor histórico, mancha urbana intermediária e mancha 
urbana atual. Quanto aos edifícios de valor histórico, em Santa Leopoldina se consideram os edifícios 
tombados pelo Conselho Estadual de Cultura13 e em João Neiva os edifícios identificados a partir da análise 
realizada por Nossa (2015). Os eixos conectores interterritoriais (a ferrovia e as rodovias) e os eixos 
conectores locais (as vias de importância) se estruturam a partir dos anteriores, tendo inter-relação na 
ocupação antropizada.  

Para essa análise, utiliza-se como ferramentas computacionais de geoprocessamento, que segundo Camara 
(2001), também chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG14) permitem realizar análises 
complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Este artigo 
utiliza como ferramenta de geoprocessamento o programa Quantum GIS (QGIS), um Sistema de Informação 
Geográfica de Código Aberto. Faz uso também de programas de edição de imagem, permitindo a 

                                                           
13

 Resolução CEC 05/83, Publicada no DIOS em 06/08 

14
 Também referido como Geographic Information System (GIS). 
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elaboração de esquemas interpretativos das leituras e representações temáticas do território realizadas 
anteriormente. 

 
Figura 04: Elementos estruturais de longa duração de João Neiva (acima) e Santa Leopoldina (abaixo). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Figura 05: Invariantes estruturais de João Neiva (acima) e Santa Leopoldina (abaixo). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

A partir da contextualização histórica dos dois núcleos urbanos, identifica-se que o ciclo TDR está 
estreitamente associado com o âmbito econômico. O domínio das funções econômicas na organização do 
espaço é apontado por Magnaghi (2010) como uma lógica objetificadora do território, que descontextualiza 
suas raízes - a produção do local passa de um projeto/processo a um sistema de locais-função, que não se 
autossustentam ou autorreproduzem. 

Em Santa Leopoldina, temos a Fase de Imigração (T) iniciada em 1856. Pela localização privilegiada em 
proximidade com eixos navegáveis do Santa Maria, Santa Leopoldina inicia sua ocupação em constante 
desenvolvimento e crescimento, configurando-se como um polo receptor e direcionador da imigração do 
estado, contribuindo na formação de novos núcleos e colônias. Ocorre simultaneamente à essa, a Fase 
Econômico-Cafeeira (T), também ligada à navegabilidade do rio. A falência do rio e a coincidente 
valorização do eixo rodoviário como modal de transporte propiciam o início de uma nova fase, a Ruptura 
(D). 
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Em João Neiva coexiste a fase de Imigração (T), iniciada no recorte em estudo em 1891, porém de modo 
mais fraco. Aqui, os núcleos de imigração ocorrem de modo pulverizado no território e pontuais no sentido 
temporal. Sua localização não é privilegiada visto que o Rio Piraqueaçu deixa de ser navegável no Porto de 
Santa Cruz, o que torna o território desconexo - pela distância e dificuldade de acesso aos portos vizinhos. 
A construção da EFVM dá início a uma fase de reterritorialização a nível regional, que replica, em João 
Neiva, na Fase Econômico-Exportadora/Industrial (T), que com a instalação da Estação permite a conexão 
desse território com outros permitindo o escoamento de mercadoria produzida no núcleo imigratório 
vizinho, e com a instalação das oficinas, concentra capital produtivo e assume a formação profissional 
como chave do desenvolvimento. Em 1954, com a mudança do traçado da ferrovia e supressão do 
funcionamento da Estação de João Neiva, além de evoluções no âmbito tecnológico (novas oficinas, novos 
modelos de trens, valorização do eixo rodoviário a nível nacional), tem-se o início da fase Ruptura (D). 

Essa lógica pode ser observada graficamente no seguinte infográfico (Figura 06): 

 
Figura 06: Percurso Histórico 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

O território é caracterizado da influência direta com a água e os ciclos replicam tal influência. Em João 
Neiva, na primeira fase, tem-se a interface homem-água de modo simbiótico, enquanto em Santa 
Leopoldina, essa fase se sobrepõe a outra de caráter exploratório. A ocupação, no primeiro caso, é 
concentrada, espraiando-se de modo pontual; no segundo caso é concentrada no ponto de escoamento do 
rio. O eixo hídrico principal, o Santa Maria, tem caráter de uso direto e escoamento tanto de cargas quanto 
de pessoas. A segunda fase de João Neiva tem como elemento motor a ferrovia, que localiza-se nos vales 
em proximidade com os eixos hídricos, sendo sua inter relação indireta. A expansão, apesar de concentrar-
se nos fundos de vales, não se limita a somente nesses espaços, expandindo-se à cotas mais altas e nem 
sempre em relação aos eixos hídricos menores. Santa Leopoldina possui relevo acentuado, expandindo-se 
em regiões com áreas planas e fundos de vale, que, vinculada a hidrografia, guia a ocupação de uma forma 
linear. 
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RISCOS TERRITORIAIS NOS OBJETOS-CONCRETOS 

Magnaghi (2010) aponta que nossa civilização trata o território como uma superfície insignificante, 
enterrando-o de objetos, obras, funções e venenos, mostrando que nosso modelo de civilização não cuida 
do território se não com próteses tecnológicas. Aponta que as ações territorializantes devem ocorrer 
através de novas relações férteis entre ocupação humana e ambiente, visto que a camada ambiental acaba 
por ser a mais atingida por esses processos deteriorantes, os riscos territoriais. O autor (2010) aponta que a 
análise crítica das regras genéticas dos processos de produção do território são o modo de enfrentar o 
coração do problema, confrontando o modelo de produção vigente - o que o autor chama de modelo 
metropolitano, que desterritorializa, descontextualiza e degrada o território, produzindo sua dissolução 
hipertrófica. 

A relação homem-água estabelecida nos territórios em questão tem como princípio estruturante a 
atividade exploratória cujo motor é a economia. Este processo vai ao encontro do discurso de Raffestin 
(1984), percebendo uma caracterização significativa do fator econômico no processo de 
desterritorialização. A exploração e degeneração atingem de modo direto a camada ambiental do 
território, refletindo em desastres ambientais; sendo assim, fenômenos detratores ocorrem em um 
princípio de ação-reação. 

Os Riscos Territoriais, portanto, não são as ações ou reações por si, mas seu reflexo na desestruturação de 
um território que caminha do autossustentável, modelo original das comunidades locais, para a ruptura. 
Assim, pode-se apontar como cenário de dissolução hipertrófica, contrário ao desenvolvimento local, 
aquele onde a reterritorialização aniquile a água como elemento de longa duração, cenário que vêm 
ocorrendo em escala global em modelos territoriais não resilientes. Sendo assim, as ações detratoras 
apresentadas no item anterior tem como reações detratoras os processos de degradação ambiental nos 
eixos hídricos. No contexto dos objetos-concretos, se refletem como inundações, desmoronamentos, 
deslizamentos, problemas de drenagem, deterioração da matéria do patrimônio edificado, além de danos 
de perspectiva social. A nível tangível de mapeamento, são tratados os seguintes: inundações, 
deslizamentos planares, enxurradas e queda de blocos. 

Segundo Tucci (2005, p.21), o escoamento pluvial pode causar inundações em áreas urbanas devido a dois 
processos que podem ocorrer isoladamente ou podem acontecer os dois ao mesmo tempo. Um dos 
processos que acontecem são inundações em áreas ribeirinhas que se configuram como inundações 
naturais que ocorrem no leito maior do rio devido à variabilidade temporal e espacial da precipitação e do 
escoamento na bacia hidrográfica. O outro processo são as inundações devido à urbanização que ocorrem, 
principalmente, devido a falha do sistema de drenagem urbana, consequência de grandes áreas do solo 
impermeabilizadas bem como canalização e obstrução do escoamento. 

Como previamente citado, Santa Leopoldina, Demétrio Ribeiro e João Neiva são núcleos localizados na 
transição entre as porções plana e montanhosa do estado e geograficamente situados em fundos de vale, 
com uma relação de proximidade com cursos d’água, A ocorrência de desastres hídricos como enchentes 
ou inundações nesses locais são relativamente frequentes, provocados pelos altos índices pluviométricos 
em determinadas épocas do ano, o que, associado a outros fatores, ocasionam o aumento do nível fluvial. 

A partir da análise de dados pluviométricos fornecidos pelo Incaper pode-se notar o aumento da frequência 
de valores pluviométricos de grandes dimensões, contribuindo para a maior ocorrência de desastres. O 
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gráfico abaixo (Figura 07), correspondente à precipitação mensal observada de Santa Leopoldina, abrange 
dados do período 1950 a 2018. A linha de coloração vinho demonstra os picos máximos anuais de 
precipitação mensal observada, compreendidos usualmente nas faixas dos meses de outubro a janeiro e 
março a maio, já a linha de coloração azul de mesmo gráfico demonstra valores de pico mínimos, 
compreendidos nas faixas dos meses restantes. São notados episódios de alto índice de precipitação 
mensal, compreendidos nos anos de 1960, 2009 e 2013. 

 

Figura 07: Gráfico da Precipitação Mensal Observada – Santa Leopoldina. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Em seguida, elabora-se o segundo gráfico (Figura 08) que representa a precipitação mensal observada de 
João Neiva no mesmo período, sendo também considerados a mesma periodização de chuvas e secas, pois 
tanto Santa Leopoldina quanto João Neiva fazem parte da mesma Zona Natural15, obtendo características 
climáticas similares. Nota-se uma conformidade na ocorrência de valores de precipitação de grande escala, 
sendo os maiores percebidos nos anos de 1960, 1979, 1985 e 2013. 

 

                                                           
15

 Segundo ESPIRITO SANTO (1999), as zonas naturais são uma seleção de informações de clima e solos associadas com a ecologia e 
desenvolvimento sócio-econômico do Espírito Santo. Os núcleos urbanos de Santa Leopoldina, Demétrio Ribeiro e João Neiva 
situam na Zona 4, caracterizada por possuir terras quentes, acidentadas e chuvosas. 
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Figura 08: Gráfico da Precipitação Mensal Observada – João Neiva. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Com a leitura dos dois gráficos nota-se uma aproximação dos valores de pico máximo pelos anos e 
aumento da frequência dos eventos pluviométricos de grande escala, tendo em vista que no mesmo ano 
existem períodos com baixos valores de precipitação, demonstrando uma inconsistência de períodos com 
chuva ao ano. Em Santa Leopoldina o aumento da frequência de precipitação mensal ocorre a partir de 
1990, com variação de 2 a 4 anos, e João Neiva, este aumento acontece a partir dos anos 2000, com 
variação de 3 a 4 anos entre os altos valores de precipitação. 

Segundo o CPRM16, anualmente inúmeros desastres decorrentes de eventos naturais castigam o país de 
modo global, e, visando minimizar os efeitos desses eventos sobre toda a população, foi criado o Programa 
Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do Governo Federal (PPA 2012-2015), tendo como 
atribuição mapear áreas de risco geológico, classificadas como de muito alto e alto, relacionadas 
principalmente com movimentos de massa e inundações, em 821 municípios brasileiros prioritários, 
fazendo parte desse número os objetos-concretos. 

                                                           

16
 Relatório da Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa, 

Município de João Neiva, Março 2013. 
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O crescimento acelerado e desordenado das cidades aliado à ausência de planejamento 
urbano, técnicas de construção adequadas, e ausência de educação básica, sanitária e 
ambiental, tem sido agentes potencializadores dessas situações de risco, que se efetivam 
em desastres por ocasião de eventos naturais, nos grandes e pequenos núcleos urbanos. A 
ocupação de encostas sem nenhum critério técnico ou planejamento bem como a 
ocupação das planícies de inundação dos principais cursos d’água que cortam a maioria 
das cidades têm sido os principais causadores de mortes e de grandes perdas materiais. 
(CPRM, 2013) 

Por ser o foco do estudo compreender a dinâmica ação-reação dos Riscos Territoriais, realiza-se 
mapeamentos de análise a partir da sobreposição de elementos estruturantes de longa duração de 
primeira importância (como rios, geomorfologia, ferrovia e edifícios de valor histórico) e invariantes 
estruturais do patrimônio territorial com os setores de risco17 ambientais (Inundações e deslizamentos, 
identificados pelo CPRM).  

O mapa da morfologia perceptiva (Figura 09) é realizado tendo como base a metodologia de representação 
do território proposto pela abordagem territorialista italiana, elaborado a partir de interpretação sobre o 
base da hidrografia e base de curvas de níveis com sombreamento. Esse mapa tem como objetivo 
identificar características sensíveis visíveis da estrutura morfológica do território, como por exemplo, vales, 
planícies, planaltos, colinas, dentre outros. Esse mapeamento permite concluir que os núcleos urbanos de 
Santa Leopoldina e João Neiva situam-se em áreas de vales fechados e abertos e colinas estruturantes, 
características morfológicas que delineiam a ocupação antropizada do local. 

 

 

 

                                                           
17

 Segundo o CPRM, a setorização de riscos geológicos tem por finalidade a identificação, a delimitação e a caracterização de áreas 
ou setores de uma encosta ou planície de inundação sujeitas à ocorrência de processos destrutivos de movimentos de massa, 
enchentes de alta energia e inundações. Todo o acervo de dados é disponibilizado para órgãos e instituições do governo federal, de 
estados e de municípios que atuam na prevenção e no monitoramento de eventos climáticos catastróficos, visando contribuir para 
a redução dos danos e para a diminuição das perdas, de vidas e materiais, relacionadas aos desastres naturais. 
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Figura 09: Morfologia Perceptiva. Núcleos urbanos de Demétrio Ribeiro (acima esq.), João Neiva (acima dir.) e Santa Leopoldina (abaixo) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

O município de João Neiva (Figura 10) recebe as águas dos rios Piraqueaçu e Clotário, e o município de 
Santa Leopoldina recebe as águas do rio Santa Maria da Vitória, com as edificações ocupando quase que 
totalmente a planície de inundação destes rios18, setor de risco identificado em azul. Nota-se a presença 
das edificações históricas inseridas nas áreas de inundações. A marcação em roxo se configura por possuir 
declividade alta, densamente ocupada, e, segundo CPRM (2013), ausência de sistema de drenagem na 
encosta e vale. Cita a presença de residências construídas em sistemas de corte e aterro, explicando sua 
alta vulnerabilidade para movimentos de terra, seja por deslizamento e/ou enxurrada. A área de cor verde 
                                                           
18

 Segundo o CPRM (2013) a situação é agravada pelas insuficientes ou não adequadas obras de drenagem urbana, como 

subdimensionamento de drenagens, falta de manutenção em bueiros, falta de desassoreamento da calha dos rios e seções 
hidráulicas estreitas devido a intensa ocupação na área urbana. 
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é caracterizada por serem encostas de declividade moderada a alta, com ocupação e, segundo o CPRM 
(2013), sem sistema de drenagem de crista e base e presença de obras de contenção insuficientes, ou da 
ausência das mesmas. Estas características definem as áreas como de risco de Deslizamentos Planares. A 
área configurada com a cor amarelo é caracterizada por possuir edificações situadas em encosta de alta 
declividade sujeita a movimentação, e, de acordo com o CPRM (2013), no local existem muitos blocos e 
matacões sobre o solo, que é pouco estável, sendo alguns muito grandes, soltos, sustentados por árvores e 
posicionados em direção às moradias. A presença da água potencializa o processo de deslizamento, 
evidenciando o alto risco. 

O distrito de Demétrio Ribeiro não possui poligonais de setorização de riscos pois não está incluído no 
mapeamento feito pelo CPRM (2013), porém, pela leitura do Carta de Suscetibilidade a Movimentos 
Gravitacionais de Massa e Inundação do Município de João Neiva (CPRM, 2015), nota-se a presença do 
núcleo inserido no entroncamento dos cursos d’água e das bacias de drenagem de alta suscetibilidade à 
geração tanto de enxurrada e quanto corrida de massa, fenômenos estes que podem atingir trechos planos 
e distantes situados à jusante. Assim, aponta-se a necessidade de setorização deste distrito pela presença 
do risco geológico e do edificado histórico. 
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Figura 10 - Riscos ambientais sobre Morfologia Perceptiva. Núcleos urbanos de Demétrio Ribeiro (acima esq.), João Neiva (acima dir.) e Santa 
Leopoldina (abaixo). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Assim, a transformação do território ocorrida pela expansão urbano-econômica, seja na presença da 
ocupação em encostas dos rios para exploração em níveis não locais e escoamento ou fundos de vale, 
resultam em áreas de risco, que, com o aumento da frequência de eventos pluviométricos, tornam esses 
espaços mais e mais propícios a sofrerem desastres naturais. 
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CONCLUSÃO: 

O artigo contribui por trazer uma leitura do território a partir do entendimento do termo riscos territoriais, 
fundamentado no conceito de Território e Patrimônio Territorial, definido pela Escola Territorialista 
Italiana. Essa leitura é realizada através de mapeamentos que convergem elementos estruturantes de longa 
duração (do Patrimônio Territorial) com zonas de riscos ambientais ocasionados pela dinâmica hídrica 
(como áreas suscetíveis a desmoronamento, inundação enchentes). A sobreposição dessas informações 
permite compreender, então, a existência dos Riscos Territoriais, materializados em áreas de ameaça aos 
elementos estruturantes da identidade territorial e balizados em modos antrópicos de uso exploratório do 
território. 

Quanto ao estudo empírico, entende-se que os territórios de Santa Leopoldina e João Neiva possuem como 
elementos estruturantes de longa duração o rio, a ferrovia e edifícios de valor histórico e os mesmos 
apresentam notável interface com setores de riscos ambientais, sujeitando o território de modo intrínseco 
às ações-reações detratoras do lugar. Essa discussão aponta a necessidade de estudos integrados dentro da 
perspectiva alargada do patrimônio territorial. 

Desse modo, frente à tendência contemporânea de anulação das peculiaridades do território, o estudo 
realizado torna-se pertinente por evidenciar ameaças às riquezas territoriais, as quais devem ser 
consideradas, segundo a abordagem territorialista italiana, ponto de partida para ações de planejamento e 
projeto. Sendo assim, dada a importância do assunto, entende-se que seja imprescindível o 
aprofundamento e levantamento de informações a respeito dos elementos estruturantes de longa duração 
do território, suas regras generativas e rupturas dessas regras como catalisadores de desastres nas 
camadas de composição de valor do território. Aponta-se também o potencial de estudos integrados à 
plataforma computacional SIG, que permite uma análise sistematizada com informações de setores de 
riscos ambientais, que já se encontram integradas à esse recurso geotecnológico. 
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SE HABITAÇÃO SOCIAL FOR ARQUITETURA:  
UM LUGAR PARA A SUSTENTABILIDADE 

IF SOCIAL HOUSING IS ARCHITECTURE: A PLACE FOR SUSTAINABILITY 

SI LA VIVIENDA SOCIAL ES ARQUITECTURA: UN LUGAR PARA LA SOSTENIBILIDAD  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
É preciso assumir a habitação social como um problema de Arquitetura, cuja solução passará necessariamente pelo 
projeto. Se Habitação Social for Arquitetura, saber-se-á como se traduzem espacialmente os conceitos abstratos de que 
se valem a teoria e a prática de projeto, como a sustentabilidade social. Tomar a sustentabilidade social como horizonte 
para a qualificação da habitação social é fundamental, mas a amplitude dos conceitos possibilita sua apropriação por 
interesses diversos. Nesse sentido, cabe questionar o que significa “social” para a Arquitetura? Aponta-se neste artigo 
que a significação em arquitetura depende de traços espaciais. Refere-se o papel social do arquiteto em reconhecer nos 
lugares os traços espaciais necessários para sua sustentabilidade. A reflexão aqui proposta integra o Estado da Arte da 
tese de doutoramento em desenvolvimento pelo autor, que compara conjuntos habitacionais de Portugal e Brasil na 
segunda metade do século XX, com contribuições para a atualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: habitação social; sustentabilidade social; projeto; papel social do arquiteto.  

ABSTRACT: 
Social housing needs to be addressed as a problem of Architecture, so that its solution will necessarily be design-based. 
If Social Housing is Architecture, architects will know how to spatially translate the abstract concepts approached by the 
theory and practice of design, such as social sustainability. Taking social sustainability as a horizon for the better social 
housing estates is crucial, but the breadth of such concepts makes it possible to be interpreted by different views. In this 
sense, it is necessary to question: what does "social" mean to Architecture? This article presents the idea that 
signification in architecture depends on spatial traits. It refers to the social role of the architect in recognizing the spatial 
features necessary for the sustainability of social places. The discussion proposed here integrates the State of the Art of 
the doctoral thesis in development by the author, which compares housing developments in Portugal and Brazil in the 
second half of the twentieth century, with contributions to current discussions. 
KEYWORDS: social housing; social sustainability; project; social role of the architect.   

RESUMEN: 
Es necesario asumir la vivienda social como un problema de Arquitectura, cuya solución pasará necesariamente por el 
proyecto. Si la Vivienda Social es Arquitectura, los arquitectos sabrán cómo traducir espacialmente los conceptos 
abstractos abordados por la teoría y la práctica del diseño, como la sostenibilidad social. Tomar la sostenibilidad social 
como un horizonte para mejores urbanizaciones sociales es crucial, pero la amplitud de tales conceptos permite 
apropiarlos por intereses diversos. Así, es necesario preguntarse: ¿qué significa "social" para la arquitectura? Este 
artículo presenta la idea de que la significación en arquitectura depende de los rasgos espaciales. Se refiere al rol social 
del arquitecto en el reconocimiento de las características espaciales necesarias para la sostenibilidad de los lugares. Esa 
discusión integra el estado del arte de la tesis doctoral en desarrollo por el autor, que compara casos de vivienda social 
en Portugal y Brasil en la segunda mitad del siglo XX, con contribuciones a discusiones actuales. 
PALABRAS-CLAVE: vivienda social; sostenibilidad social; proyecto; rol social del arquitecto. 
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INTRODUÇÃO 

Escrever sobre “social” é escrever sobre o que diz respeito à sociedade. Entretanto, a complexidade dos 
fenómenos que convergem para a determinação de uma formação social ou do que diz respeito a uma dada 
sociedade é suficientemente ampla para que sejam estudados – os fenómenos − por diversas áreas do 
conhecimento. Ao se buscar delimitar o entendimento do termo “social” para uma área específica, como a 
Arquitetura, poder-se-ia começar por perceber outras implicações que o termo “significar” traz consigo, para 
que então se lance um olhar mais específico sobre o que é “social”.  

O termo “significar” pode ter mais do que uma implicação. “Dizer que a fumaça significa o fogo é dizer que a 
fumaça é um sintoma (...). Dizer que o termo combustão significa fogo quer dizer que as pessoas usam aquele 
termo para significar fogo” (ECO, 1991, p. 23). Assim, a teoria dos signos de Peirce (2005) abarca pelo menos 
três assuntos: “uma teoria do significado pretendido (intended meaning), uma teoria da prova e uma teoria 
da representação pictórica” (ECO, 1991, p. 23). Dentre as definições colhidas de Umberto Eco (1977, pp. 15–
17), destaca-se a que propõe que o signo seja entendido como “qualquer processo visual que reproduza 
objetos concretos, como o desenho de um animal para comunicar o objeto ou o conceito correspondentes”. 
Usualmente, é na Linguagem que se manifestam os signos de forma mais evidente, referida por autores que 
estudam a Semiótica – a teoria dos signos e suas relações. Não necessariamente se fala de Semiótica quando 
se aborda a Linguagem Arquitetônica; entretanto, tornam-se possíveis analogias terminológicas entre 
Arquitetura e Linguagem que resultam atualmente em aproximações dessas duas matérias, como na 
Gramática da Forma1 e na Sintaxe Espacial2, que buscam dar significado a formas, configurações espaciais e 
funções.  

Quando propõe contributos para uma análise semântica dos signos arquitetônicos, Eco (1974, p. 135) afirma 
que “uma Semiótica da Arquitetura representa um dos momentos cruciais da pesquisa semiótica”, por 
permitir que se possam estudar aspectos da cultura como processos comunicacionais. Para esses processos 
de comunicação, “o signo é usado para transmitir uma informação, para indicar a alguém alguma coisa que 
um outro conhece e quer que outros conheçam” (ECO, 1977, p. 25), de forma intencional por quem projeta 
e constrói. A Arquitetura tem por base a comunicação essencialmente por dois meios: pelo projeto e pela 
obra construída. No entanto, a significação se dá na arquitetura em partes inerentes a ambos os processos 
comunicativos: a) quando o arquiteto desenha ou constrói, busca significar conceitos através do desenho ou 
da construção; b) quando o destinatário observa, analisa ou experimenta o projeto, “re-significa” o que fora 
desenhado e construído a partir da sua experiência pessoal e do panorama cultural de que dispõe para 
interpretar aqueles signos. Entretanto, sendo o arquiteto também um “destinatário” da arquitetura, o 
processo de significação e re-significação torna-se cíclico, alimentado por termos como “referências de 
projeto” – ao se tratar das obras construídas que possuem semelhança com as intenções de projeto –, 
“estereótipos”, “tipos”, “diretrizes”, “conceitos”, entre outros. Esse ciclo de observação-criação-observação 

                                                             
1 Gramáticas da forma (STINY; GIPS, 1975) baseiam-se no mecanismo de produção de frases da Linguística. "Gramáti-
cas da Forma constituem um modelo para identificação e extração das regras de uma estrutura compositiva capaz de 
gerar novos projetos na mesma linguagem ou estilo” (MAYER, 2012, p.10). 
2 Uma vez que “sintaxe” diz respeito ao estudo das palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de 
concordância, de subordinação e de ordem (Gramática); ou a uma componente do sistema linguístico que determina 
as relações formais que interligam os constituintes da sentença, atribuindo-lhe uma estrutura (Linguística); a Sintaxe 
Espacial (HILLIER & HANSON, 1984) é definida para a Arquitetura pelos componentes do espaço e suas relações, a 
partir das quais se atribuem ou percebem significados. 
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é tratado por diversos autores, frequentemente identificado como “pensamento visual” e sempre 
relacionado à percepção (ARNHEIM, 1986, 2004; MCKIM, 1980; SANTAELLA, 1993). É a percepção da 
paisagem urbana a partir de seus significantes – ou elementos de comunicação – que embasa a Semiótica da 
Arquitetura ou da Paisagem, referida em estudos de Cullen (1996) e Lynch (1990), entre outros.  

Ao início deste tipo de análise da Arquitetura, dificilmente se percebe a distinção, por exemplo, da “forma 
assumida por um espaço de praça onde se realiza uma feira, do uso que se faz do mesmo, ou seja, da 
atividade comercial, e do significado que o mesmo assume sobre tal atividade” (KOHLSDORF, 1986, p. 10). 
Ao tratar da percepção do espaço, Jan Gehl colabora para a distinção referida, quando relaciona configuração 
e significado e assume que “pequenas dimensões significam espaços calorosos e íntimos” (GEHL, 2017, p. 
68). “Significar” em Arquitetura depende, portanto, da maneira com que são transmitidos os significados por 
meio dos significantes; em outras palavras, de como se configuram espacialmente os usos e significados 
imaginados (projeto) e percebidos (obra construída).  

Haverá assim mais do que uma abordagem possível para a análise dos significados em arquitetura, uma vez 
que se podem comparar “projetos de vida quotidiana com os projetos de espaços quotidianos” (PORTAS, 
1969, p. 32), ou mesmo as intenções projetuais às composições formais que delas resultam. Entretanto, são 
pertinentes alguns questionamentos: poderá uma composição formal ou espacial refletir um mesmo 
significado, para sociedades distintas historicamente relacionadas? Poderão diferentes arquitetos dotarem 
de um mesmo significado formas diferentes? Haverá uma forma para o espaço social, ou poder-se-ão 
estabelecer apenas diretrizes e princípios geradores de formas e funções? Esses questionamentos apontam 
para uma necessidade de espacialização dos conceitos em arquitetura. Para além da significação que decorre 
da atribuição de significado às palavras usadas como conceitos, faz-se necessário utilizar uma linguagem que 
os reflita em espaço. O artigo aqui apresentado integra o Estado da Arte estabelecido na tese de 
Doutoramento do autor, em desenvolvimento. Nesse estudo, envolto na preocupação pelo significado de 
“social” na Arquitetura, aponta-se na habitação social o lugar da sustentabilidade social, buscando-se limitar 
aos contextos de Brasil e Portugal.  

OS TRAÇOS ESPACIAIS DA HABITAÇÃO SOCIAL, COLETIVA E INTEGRADA 

Diversas denominações com relação a este tema são encontradas no meio científico: Habitação de Baixo 
Custo; Habitação para População de Baixa Renda; e Habitação Popular (ABIKO, 1995; TASCHNER, 1997), em 
estudos brasileiros; casas económicas, habitação a custos controlados, habitação de promoção pública 
(CAVACO, 2009; SANTOS, 2015), em casos portugueses. Atualmente, tem-se adotado o termo Habitação de 
Interesse Social, como em Coelho (2009) e em Reis (2010). Entretanto, dada a delimitação temporal e 
espacial proposta para este estudo, fará sentido utilizar largamente o termo “Habitação Social” (PORTAS, 
2004; BONDUKI, 2011), que busca compreender em si as definições anteriormente mencionadas. 

A partir dos autores estudados, a habitação social é fundamentalmente compreendida dentro de duas 
imagens: a) casas precárias (ou mesmo barracas) autoconstruídas com pouca ou nenhuma infraestrutura; b) 
habitações promovidas pelo Estado, principalmente como casas unifamiliares organizadas em extensos 
bairros nas periferias das cidades. Pelas primeiras décadas do século XX em Brasil e Portugal, foram essas as 
imagens que embasaram, respectivamente, (a) o retrato do “problema” e (b) a solução da casa própria. Em 
2018, completaram-se cem anos desde o primeiro decreto português acerca desse tema. Nele, o problema 
era caracterizado como um problema sanitário.  
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Será possível inferir do texto do Decreto nº 4137, de 1918, os ideais positivistas em voga na transição do 
século XIX para o século XX e que levaram Brasil e Portugal a implantarem suas Repúblicas, em 1889 e 1910 
respectivamente. Esses ideais são abordados em Scott (1998, p. 92), que afirma terem sido os trabalhadores 
pobres os primeiros sujeitos do planeamento social científico. Entretanto interessa-nos ater ao que se 
manifestava no Decreto nº 4137 (1918), retratando “bairros infectos”, “ruas estreitas e asfixiantes” e “casas 
de aspecto lúgubre”. No parágrafo seguinte, enuncia-se desde logo a necessidade de se substituir os referidos 
bairros “por arruamentos de habitações modestas mas limpas, cujas rendas sejam compatíveis com os meios 
de que dispõem os menos favorecidos de fortuna”. A habitação social surge como recurso econômico para 
garantir a “saúde pública”, espacialmente referidos pelo artigo 4º daquele decreto, que estabelecia que os 
bairros ou grupos de casas económicas fossem em regra constituídos por casas isoladas para uma só família, 
estabelecendo também algumas regras para as vias de acesso. Terá se estabelecido concomitantemente à 
própria noção de “habitat” urbano, como refere Lefebvre (2001, p. 23): o autor situa na III República Francesa 
(1870 a 1940) o momento em que “habitar” deixa de significar a participação da “vida social” para 
representar o isolamento da função de abrigo e o significado mais recente de privacidade. A habitação social 
surge como um paradoxo, onde em busca de um bem “social” priva-se o indivíduo do convívio em sociedade. 

 
Figura 1 – “Vista geral do Bairro da Serafina” (1933-1938), Lisboa, Portugal, por volta de 1940. 

Fonte: ALVÃO, Domingos, in SANTOS (2015, anexo 05). 

Lefebvre (2001), aponta para uma mudança na ação do Estado frente ao problema da habitação social após 
a Segunda Guerra Mundial: “após 1945”, afirma, “o Estado não pod[ia] mais se contentar com regulamentar 
os loteamentos e a construção de conjuntos...”, mas tomava “a seu cargo a construção de habitações”. Por 
sua vez, Bonduki (2011) não faz essa distinção temporal ao referir os Höfe de Viena nos anos 1920, quando 
o governo socialdemocrata edificou cerca de 62 mil unidades habitacionais3. No pós-Segunda-Guerra, 
entretanto, começava o período dos “novos conjuntos” e das “novas cidades” (LEFEBVRE, 2001, p. 25). Com 

                                                             
3  “A concepção que estava por trás desta intervenção (austro-marxismo), centrava-se na idéia de que os Höfe 
funcionariam como uma espécie de efeito-demonstração da sociedade socialista” (BONDUKI, 2011, p. 148) 
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relação aos aspectos espaciais dessas soluções, quer seja pelos conceitos de Cidade-Jardim, pelos preceitos 
do Movimento Moderno, ou por aproximações entre ambos, passava a ser fundamental que se abordasse 
tanto a Arquitetura quanto o Urbanismo para que se ampliasse o programa de necessidades da habitação 
para além da célula habitacional, englobando-se os equipamentos comunitários e espaços coletivos a céu 
aberto.  

 
Figura 2  - Grupo de visitantes à Vila do I.A.P.I (1946-1954), Porto Alegre, Brasil, provavelmente em 1954.  

Fonte: Acervo Edmundo Gardolinski/ Núcleo de Pesquisas Históricas da UFRGS, consultado em 2015. 

Bonduki (2011, pp. 148–149), colabora com a análise pretendida, situando naquele período a modificação da 
“relação entre o público e o privado, rompendo-se as fronteiras que os separavam” e criando “a noção de 
que não se habita apenas a casa e sim um conjunto de equipamentos e serviços coletivos“; é o que Filgueiras 
(1962, p. 48) considera ”espaços livres públicos”4, Nuno Portas denomina “primeira expressão do social 
público” do habitar (PORTAS, 2004, p. 80)5, Alexander (et al., 2013) chama de área externa coletiva, Correa 
(2000) trata enquanto “espaços abertos para o céu”6 e Gehl atribui o nome de “espaço de caráter 
semipúblico”7 (GEHL, 2017, pp. 58–59); incluídos todos no que Coelho (1998, p. 84) denomina “nível de 
vizinhança próxima”. De certa maneira, poder-se-ia dizer que o “habitar” volta a ser mais amplo que o 
“habitat”, no caminho oposto ao que referira Lefebvre para as décadas antecedentes.  

                                                             
4 “..., ainda que para as edificações envolventes dos espaços livres públicos fique circunscrita ao simples conceito de 
‘fachada’, tal planificação de conjuntos estabelecerá uma generalização do princípio fundamental da relação entre a 
obra arquitectural e o seu enquadramento.” (FILGUEIRAS, 1962, p. 48) 
5 “A realidade habitacional é um fenómeno complexo que abarca a pessoa desde o isolamento à sua vida de relação – 
na família, que encarna a categoria do social privado, e na comunidade de residência, primeira expressão do social 
público. De uma forma muito esquemática, poder-se-á fazer corresponder à primeira das categorias enunciadas a 
realidade do espaço interno, e radicar na segunda a concepção do espaço exterior.”  (PORTAS, 2004, p. 80) 
6 “Espaços abertos para o céu” é a tradução do autor para “open-to-sky spaces”, de Charles Correa (2000). 
7 “Numa ponta da escala está a residência privada, com um espaço exterior privado, como um jardim ou um balcão. 
Os espaços públicos do grupo residencial são, é verdade, publicamente acessíveis, mas têm – devido a uma ligação 
próxima a um número limitado de residências – um caráter semipúblico. Os espaços comunais na vizinhança são um 
pouco mais públicos, enquanto a praça municipal da cidade é totalmente um espaço público.” (GEHL, 2017, pp. 58–
59) 
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Nos contextos delimitados, configura-se em meados do século XX um habitar que inclui os espaços 
semipúblicos, com “características urbanas até então inexistentes nas cidades brasileiras e portuguesas” 
(RAMOS, 2006, pp.204-205). O uso desses espaços tem novas implicações, relacionando mais de um 
agregado familiar, serviços comunitários, transportes, infraestruturas, conforme discutido mais adiante. A 
Arquitetura e o Urbanismo tornam-se complementares. Quanto ao significado, os equipamentos coletivos 
como creches, escolas, posto de saúde, cinemas, etc., nos conjuntos habitacionais, pretendiam exercer o 
papel de instituições de controle8 e reprodução ideológica, tornando “seguro” o espaço público, conforme 
imaginavam as concepções que pressupunham um Estado forte, como as de Le Corbusier (BONDUKI, 2011, 
p. 149). Interessa ressaltar que por várias décadas do século XX, tanto Portugal quanto Brasil foram 
governados por regimes autoritários, o que, pela afirmação de Bonduki, propiciava dotar aqueles espaços de 
significados especificamente relevantes. Remete-se aqui ao que Lefebvre (2001) referira quanto à ação do 
Estado após a Segunda Guerra Mundial, quando tomou a seu cargo a construção das habitações. 

Ramos (2006) estabelece paralelos entre Brasil e Portugal quando à ”evolução e aos significados” dos espaços 
desse Habitar Moderno, evidenciando também o papel dos equipamentos coletivos e serviços frente às 
funções do habitar, e afirma que a complementaridade entre Arquitetura e Urbanismo “permitiu a 
consolidação de espaços do habitar modernos concebidos e construídos de modo a conferir às práticas 
sociais, características urbanas até então inexistentes nas cidades brasileiras e portuguesas” ‒ mesmo porque 
boa parte delas tornaram-se efetivamente cidades nos séculos XIX e XX. “Os programas passaram a incluir 
uma gama variada de equipamentos coletivos, difundindo-se a concepção de que habitação não podia ser 
apenas a moradia individual” (BONDUKI, 2011, pp. 144–145). Além disso, torna-se possível referir que os 
projetos modernos passariam a constituir oportunidades de atualização do programa habitacional segundo 
o referido conceito de “complementaridade funcional entre habitação e equipamentos colectivos e serviços” 
(RAMOS, 2006, pp. 204–205). 

Cabe ressaltar que as soluções de casas unifamiliares e de edifícios de habitação coletiva conviveram nas 
cidades do século XX, não sendo exclusiva a adoção de uma ou outra proposta, mas a opção pela habitação 
coletiva em altura manifestava as intenções modernistas de forma mais significativa. Em seu livro O Problema 
das Casas Operárias e os Institutos e Caixas de Pensões, de 1938, Rubens Porto (apud BONDUKI, 2011, pp. 
150–153) ao mesmo tempo enfatizava a relação entre casa e família, e defendia que as iniciativas promovidas 
por aqueles Institutos (como a Vila Passo D’Areia, em Porto Alegre) ‒ nos quais exercia papel importante 
como assessor técnico ‒ buscassem incorporar: 1) A edificação de conjuntos habitacionais isolados do 
traçado urbano existente; 2) A construção de blocos; 3) A limitação da altura dos blocos9; 4) O uso de pilotis; 
5) A adoção dos apartamentos duplex; 6) Os processos de construção racionalizados e a edificação de 
conjuntos autônomos; 7) A articulação dos conjuntos habitacionais com planos urbanísticos; 8) A entrega da 
casa mobiliada de forma racional. Ramos  (2006, p. 28) reitera que é “com a introdução dos princípios do 
Movimento Moderno no programa da habitação que os edifícios coletivos são definitivamente adotados 
como solução preferencial para o problema habitacional” e que: 

                                                             
8 A noção de controle (ou “controlo”, em Portugal) será importante também em projetos recentes, mas sobre outro 
enfoque. Aqui, tratava-se do controle por parte do Estado. Em Lynch (1999, p. 117), por exemplo, referir-se-á o 
controlo como “o grau em que a utilização e o acesso a espaços e actividades, e a sua criação, reparação, modificação 
e gestão são controlados por aqueles que os usam e neles trabalham ou residem." 
9 Ressalva-se a diferença entre “blocos” enquanto materiais de construção estandardizados — conforme item 2 desta 
lista — e “blocos” de apartamentos — item 3. 
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“O reconhecimento de que o problema da habitação constitui uma responsabilidade ‘cuja 
solução satisfatória não podia ser obtida sem uma intervenção directa do próprio Estado’ 
(Ministério das Obras Públicas, 1963:10)10, e ‘sem a qual as suas intervenções não seriam 
equacionadas de forma adequada’ (Bonduki, 1999:13)11, fará com que surjam, tanto no 
Brasil como em Portugal, grandes áreas habitacionais promovidas por iniciativa pública e 
caracterizadas pela tipologia do edifício colectivo em altura, desenvolvidas de acordo com 
o ideário moderno.” (RAMOS, 2006, p. 9) 

Infere-se que a “habitação coletiva” é a concretização do conceito de modernidade na arquitetura na 
segunda metade do século XX, manifestado espacialmente em Lisboa pelo que Acciaiuoli considera edifícios 
para habitação que “seguem o modelo dos blocos verticais de média ou pequena altura, com fachadas 
expressivas que se filiam nos preceitos das formas modernas fixadas internacionalmente.” (ACCIAIUOLI, 
2015, p. 591). Em Portugal como um todo, esse enfoque se inicia nas teses apresentadas ao I Congresso 
Nacional de Arquitectos portugueses, em 1948, de onde se refere que a “defesa da habitação colectiva é a 
tese que une todos os arquitectos que participam no I Congresso Nacional de Arquitectura”, mesmo que o 
tema tenha sido tratado de acordo com seus respectivos pontos de vista (ACCIAIUOLI, 2015, p. 570). Vital 
(1948, p. 205) considera “a casa coletiva a solução que melhor corresponde às múltiplas necessidades da 
população”, por “razões fundamentadas no desenvolvimento e crescimento das próprias Sociedades e nos 
interesses materiais e espirituais do Homem Moderno”. Jacobetty  (1948, p. 225) acompanha esse 
pensamento ao reiterar a necessidade de se colocar de lado a solução pública que envolvera a construção de 
casas unifamiliares e se adotasse a modalidade de habitação coletiva “convenientemente estudada de modo 
a garantir um máximo conforto exigível para o nível de vida de cada grau da escala social e compatível com 
as respectivas situações económicas”, a fim de que “um maior número de famílias possa equitativamente 
gozar do benefício resultante da aplicação de parte dos recursos nacionais na solução do problema da 
habitação”.  

Os conjuntos verticais de habitação social coletiva pareciam ser, à altura, a solução que ao mesmo tempo 
agradava os projetistas em sua sede criativa por inovação, ao poder público pela economia no uso do solo 
urbano e às populações pelo uso e manutenção de espaços livres a céu aberto. Para essa justificação, Simões 
(et al., 1948, p. 237) trata o problema da habitação como um problema de urbanismo, por considerar que a 
necessidade para atender ao grande número de famílias está em se construir aglomerados urbanos, e não 
apenas casas; indica que deva ser objetivo das soluções “não só abrigar toda a população trabalhadora de 
um grande centro, mas ainda prever o seu aumento, conta[ndo] com espaços necessários para que ele se 
possa realizar, sem atentar contra as áreas livres destinadas aos centros desportivos, jardins, parques 
infantis, etc.”. Vital (1948, p. 201) reitera a necessidade desses espaços ou áreas livres, evocando a Carta de 
Atenas (1933) para dizer que os materiais do urbanismo são o Sol, o espaço e a natureza. 

Em um estudo em que se busca estabelecer a relação entre habitação social e sustentabilidade, é inquietante 
perceber que alguns ideais Modernos poderiam ser interpretados como “sustentáveis” na atualidade, dada 
a abrangência do conceito e as consequentes apropriações possíveis por parte dos projetistas12. Vital (1948) 

                                                             
10 Ramos (2006) cita MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (1963) A Habitação em Portugal ‒ Le Logement au Portugal/ 
Housing in Portugal, publicação do Centro de Estudos de Urbanização e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco. 
11 Ramos (2006) cita BONDUKI, N. (1999) Origens da Habitação Social no Brasil, 2ª Edição, Editora Estação Liberdade, 
FAPESP, São Paulo. (1ª Edição 1998) 
12 A partir da abordagem de Ramos (2012), torna-se possível colher “contribuições para o desenho do habitar 
sustentável” a partir da análise de casos existentes nas cidades. 
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sugere um urbanismo repleto de “verde”, com atividades que contribuem para a saúde dos habitantes e vias 
para pedestres entre casa e trabalho; Gehl (2013, pp. 6–7), por sua vez, situa no século XXI o desejo de uma 
visão de cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, explicitando os benefícios de se caminhar, ou de 
utilizar “mobilidade verde”, e de se propiciar que haja “vida no espaço público”, por meio de “oportunidades 
sociais e culturais”. É evidente a aproximação entre as intenções apresentadas por ambos os autores com 
vistas a uma dimensão humana do habitar coletivo. Talvez a configuração espacial dos conjuntos 
habitacionais de meados do século XX aproximem-se dos traços espaciais buscados pelos ideais sustentáveis 
na atualidade, justamente quando se encontram em ambos uma gama variada de espaços coletivos e verdes, 
e um respeito à dimensão humana. 

Em meados do século XX, entretanto, a “dimensão humana” estava centrada em transformações sociais mais 
abrangentes, como fica evidente em Viana de Lima (1948, p. 217): a contribuição do autor para o referido 
Congresso Nacional de Arquitetos associa aos “novos Bairros” a serem construídos um “espírito coletivista e 
cooperativista” no uso dos equipamentos modernos, o que “livraria a mulher de uma pesada parte dos 
serviços domésticos, e, sendo postos à disposição das famílias, criariam uma raça sólida, bela e sã.” Terá sido 
também pela preocupação com os espaços essenciais à família que Simões (et al., 1948, p. 241, item 2) 
sugeria “que se conden[asse] definitivamente o preconceito que leva[va] a criar habitações económicas do 
tipo já clássico dos 50m² e menos, que não possuem o conforto e as condições de higiene e salubridade 
preconizadas.” No entanto, haveria ainda em meio aos arquitetos modernos aqueles que buscavam a 
moradia mínima, a célula individual, propondo que as funções domésticas fossem transferidas do espaço 
privado para os equipamentos sociais e comunitários. “Como ressaltou Gropius (1929)13, na sua tese no 2º 
Ciam, isto implicava uma mudança no papel da família e da mulher” (BONDUKI, 2011, p. 148). Jacobetty 
(1948, p. 226), por sua vez, fazia o alerta de que, se se fossem adotadas essas soluções mínimas, em blocos 
verticais multifamiliares de habitação, dever-se-ia “pôr de parte” o sistema urbanístico adoptado até então, 
e procurar-se as “soluções tendentes a assegurar a cada uma das habitações o mesmo usufruto dos dons da 
natureza: — arejamento, iluminação — aquecimento solar, arborização.” 

Dessa forma, Arquitetura e Urbanismo não poderiam mais ser apenas complementares, mas efetivamente 
atividades integradas. “A habitação”, adverte Lima  (1948, p. 216)  “presta-se a ser integrada nos elementos 
de paisagem, ar e luz, e estes serão os elementos essenciais para a geração contemporânea dos Arquitectos”, 
visto que de nada serviria criar um ótimo edifício, num péssimo sítio, em que não se possa aproveitar as 
condições ideais, “seja na colheita dos benefícios do sol e da vegetação, seja na defesa contra os agentes 
atmosféricos desordenados, seja, ainda, na economia dos transportes dos habitantes para os locais de 
trabalho, de abastecimento ou de cultura física e mental” (JACOBETTY, 1948, p. 224). Também Portas (2004, 
p. 78) viria ressaltar esses aspectos, nomeadamente ao citar que o fato mais importante no habitar “é a 
possibilidade de escolha contínua entre a vida coletiva e a liberdade do controlo social; entre a solidão e a 
companhia, entre o fechado e o aberto; o ruído e o silêncio” (QUARONI, 1957, apud PORTAS, 2004, p.78). 
Estabelece-se assim a necessidade de uma habitação integrada. 

Ramos (2006, p. 270) argumenta que o conceito terá sido utilizado em Portugal a partir do final da década 
de 1950, espacializado inicialmente nos Olivais Norte (1955-58), mesmo que apenas definido em 1986 pelo 

                                                             
13 Bonduki (2011, p. 148) cita GROPIUS, Walter. “Los fundamentos sociológicos de la vivenda mínima” (1929), in 
AYMONINO, Carlo. La vivenda racional. Barcelona: Gustavo Gili, 1973. 
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Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa como “habitação [que] não é só o fogo14, mas 
também todo o espaço urbano envolvente, seu equipamento, redes de transportes, empregos, etc” 
(CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 1986, apud RAMOS, 2006, p.270). 

 
Figura 3 – Edifício no Bairro dos Olivais Norte (1955-1958), Lisboa, Portugal, projetado por Nuno Portas. 

Fonte: o autor, 2015. 

Bandeirinha (2007), por sua vez, situa a formulação do conceito em 1969, no Relato Final do Colóquio sobre 
Política de Habitação, em que se pressupõe como habitação integrada “um conjunto de bens e de 
equipamentos que ultrapassa bastante a mera função de abrigo” (FERNANDES et al., 1969, apud 
BANDEIRINHA, 2007, p.75). Desse Colóquio fez parte Nuno Portas, o qual propôs posteriormente uma 
metodologia para a arquitetura da habitação social que inclui os espaços exteriores como parte da realidade 
habitacional, numa relação de escala e forma entre o individual e coletivo, ao que denomina integração 
poético-figurativa15. Baptista Coelho (2006, p. 84) quando caracteriza itens analisados para a atribuição do 
Prémio do Instituto Nacional de Habitação (Prémio INH) em Portugal entre 1984 e 2004, destaca, entre 
outros: “a integração urbanística com a compreensão da aptidão dos espaços e dos valores naturais e 
culturais existentes”; “as técnicas e a racionalidade construtiva, integrando valores de caracterização local e 
aplicando soluções, tecnologias e materiais amigos do ambiente”; “a integração, quando for caso disso, de 
equipamento de exterior de desporto e de lazer atendendo a todas as classes etárias”.  Coelho (2012, p. 217) 
afirma também que a ideia de “rua habitada” é uma noção fundamental para se evidenciar a importância da 

                                                             
14 Sugere-se interpretar o termo ”fogo” utilizado em Portugal como “unidade habitacional”, comum ao cenário 
brasileiro. 
15 Apontada também por Lúcio Costa como “integração arquitetônica” (COSTA, 1953, p. 9) quando da definição do 
papel social do arquiteto enquanto artista, conforme Ramos, Lima & Canova (2015). 
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integração física ao nível urbano “e designadamente na constituição de vizinhanças e continuidades de 
vizinhança globalmente marcadas pelo sentido cívico”. 

O termo “integração” evidencia assim a complexidade dos significados possíveis na arquitetura da Habitação 
Social. Face à necessidade de uma habitação social, coletiva e integrada, são possíveis diversas abordagens 
por parte do arquiteto. Um ponto de vista poderá demonstrar que o projeto carrega em si os atributos de 
qualidade por espaços integrados; outro procurará no uso e na apropriação dos espaços construídos a sua 
significação. Para um ou para outro, notam-se aproximações a outras áreas do conhecimento que 
complementem o saber arquitetônico, como a Antropologia ou a Psicologia Ambiental. Entretanto, o projeto 
‒ ferramenta própria da Arquitetura ‒ pode ser usado como encorajador de determinadas relações 
socioespaciais.  

Os traços espaciais apoiam visual e funcionalmente a estrutura social desejável da área residencial. 
“Visualmente, a estrutura social expressa-se fisicamente pela disposição dos moradores em torno de 
agrupamentos de praças ou ruas. Funcionalmente, a estrutura social é apoiada pelo estabelecimento de 
espaços comunais” (GEHL, 2017, p. 57). Proporciona-se assim um palco para a vida entre edifícios, usado 
como desejado for pelos moradores, como também afirma Filipa Catarina dos Santos (2008, p. 11) 16 na 
revisão bibliográfica de sua dissertação de Mestrado. Acompanha o raciocínio da autora ao tratar o “espaço 
público urbano exterior” as noções de que: (a) o espaço tem capacidade para estimular tipos particulares de 
comportamentos, referida a partir de Teresa Heitor (1996) em sua tese de Doutoramento; e (b) de que “os 
espaços públicos de qualidade podem ajudar as cidades a criar e manter locais de forte centralidade, 
qualidade ambiental, competitividade económica e sentido de cidadania”, conforme Brandão, Carrelo, & 
Águas (2002, p. 189). Também Roméro & Ornstein (2003, p. 81) reforçam esta abordagem e reiteram a 
hipótese estabelecida na tese em desenvolimento pelo autor deste artigo.  

Evidencia-se, portanto, o papel do arquiteto frente ao tema: estabelecer os traços espaciais que encorajem 
usos socialmente sustentados. Esses traços ‒ significações possíveis do termo “social” em Arquitetura ‒, 
apontam ao longo de todo o século XX e ainda atualmente para a inclusão definitiva de espaços semipúblicos 
(coletivos, multifamiliares) na definição de uma habitação social coletiva e integrada. Após se ressaltar sua 
recorrência enquanto ideal nas abordagens revisadas neste tópico, fazem-se ainda necessários atributos 
outros que configurem em si um “lugar”. 

POR UM LUGAR PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIAL  

A abordagem do Lugar vem ao encontro das intenções deste estudo, uma vez que, “como problema de 
conhecimento, a ideia de Lugar orienta-se para a necessidade de afirmação de significado em Arquitetura” 
(PIRES, 2013, p. 79). Pires (2013, p. 81) salienta que, apesar de se poder situar já no pensamento aristotélico 
a origem da teoria do Lugar enquanto “topos”, oposto ao espaço ilimitado e vinculado à existência do 
Homem, terá sido no final do Movimento Moderno que se fez presente o referido termo no discurso 
arquitetônico. A partir das referências estudadas (CULLEN, 1996; MUNTAÑOLA, 1981; ROSSI, 2001), 
repercutem as ideias de que as pessoas habitam o espaço, criando os lugares; que os lugares são definidos 

                                                             
16 “O espaço público urbano constitui uma organização estrutural que serve de palco para as actividades sociais e que 
tem como base factores como a relação entre a forma e a configuração dos edifícios circundantes, a sua uniformidade 
ou variedade, as suas dimensões absolutas e proporções relativas, a convergência das ruas e a localização dos 
monumentos, fontes, ou outros elementos bi ou tridimensionais.” (SANTOS, 2008, p. 11) 
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pela Arquitetura; que a ampla utilização da Arquitetura enquanto organização do espaço gera a cidade; que 
a cidade é caracterizada pelas relações entre as pessoas e os lugares, definindo paisagens urbanas; e que as 
paisagens urbanas, por sua vez, definem o ambiente urbano17. 

Essas distinções não se darão por aspectos exclusivamente relacionados à configuração, ao uso, ou ao 
significado, mas da interação entre esses aspectos e deles com o ser no espaço. A isso remetem os diagramas 
dispostos em Carmona (et al, 2003, p. 99) apresentados a seguir (Figuras 1 e 2, próxima página). Úteis ao 
propósito deste estudo, os diagramas elaborados por John Punter (1991) e John Montgomery (1998)18 
ilustram como ações do desenho urbano poderão contribuir, ou mesmo ampliar o sentido de lugar. Filipa dos 
Santos (2008, p. 27) traz um desses diagramas e revisa o trabalho de Carmona (et al, 2003) referindo que a 
“’configuração física’, as ‘actividades’ e os ‘significados’ constituem os três elementos fundamentais da 
identidade dos lugares”, o que remete inequivocamente ao que se apresentou a partir de Kohlsdorf (1986) ‒ 
configuração, uso e significado. 

 

 

Figura 4 – Contributos do projeto para o sentido do lugar.  
Fonte: adaptado de Carmona (et al, 2003, p. 99) 

 

                                                             
17 Refere-se que “…um edifício é arquitetura, mas dois seriam já paisagem urbana, porque a relação entre dois 
edifícios próximos é suficiente para libertar a arte da paisagem urbana. (…) Multiplique-se isso à escala de uma cidade 
e obtém-se a arte do ambiente urbano” (CULLEN, 1996, p. 135). 
18 Punter, J. (1991), Participation in the Design of Urban Space, Landscape Design, nº200, pp. 24-7; e Montgomery, J. 
(1998), Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design, journal of Urban Design, 3, 93-116; citados em Carmona, et 
al (2003). 
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Figura 5 - Contributos do projeto para o sentido do lugar.  
Fonte: adaptado de Carmona (et al, 2003, p. 99) 

Dessa forma, o espaço público e semipúblico que serve à habitação social pode ser considerado lugar, desde 
que se estabeleçam critérios significantes: “espaços públicos (...) quando eles possuem uma identidade clara, 
podem ser definidos como ‘lugares’. O objetivo é que todos os espaços públicos devam tornar-se ‘lugares’ 
nesse sentido”19 (ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, 2013, §8, apud UN-HABITAT, 2015, p. 63, tradução 
do autor). Além disso, a “identidade como fator específico de cada Lugar é abordada desde a noção de 
pertença. Esta mostra o carácter concreto do espaço ao implicar em cada Lugar a sua ordem e elementos 
característicos, como aqueles que o configuram de determinada forma” (PIRES, 2013, p. 83). Portanto, 
mesmo o conceito de identidade ‒ discutido frequentemente a partir da psicologia ambiental ‒ terá 
repercussões na conformação física dos espaços. Assim, faz-se necessário tratar do Lugar ao nível do projeto, 
para que tenha significado em arquitetura. 

À tríade vitruviana (firmitas, utilitas, venustas) que embasa a teoria da arquitetura em muitos estudos, 
Mahfuz (2004) agrega a noção de Lugar, após conversas com Alejandro Aravena. Estabelece-se o “quaterno 
contemporâneo”, que traz como critério para a boa arquitetura a sua pertinência, pois “parece mais 
apropriado ter como objetivo criar artefatos marcados pela pertinência ou adequação da sua forma” do que 
a busca por ideais de beleza subjetivos e constantemente revisados (MAHFUZ, 2004). Necessariamente 
acompanha a busca da forma pertinente uma abordagem fenomenológica da Arquitetura, que estabeleça o 
contexto como espaço para seu desenvolvimento, conforme se infere a partir de Mahfuz (1995) e Pires 

                                                             
19 “Public spaces (...) when they possess a clear identity, can be defined as ‘places’. The objective is that all public 
spaces should become such ‘places’”, em Inglês. 

Lugar 

Atividade Forma 

Imagem 
(cognição, 

percepção e 
informação) 

= 
Diversidade, 

Vitalidade, 
Vivência na rua, 

Pessoas a observar, 
Cultura de 
cafeterias, 

Eventos e tradições, 
locais/ passatempos, 

Horário comercial, 
Fluxo, 

Atrativos, 
Base de transição, 

Comércio local 

= 
Escala, 
Intensidade, 
Permeabilidade, 
Marcos, 
Razão entre espaço 
e construção, 
Estoque 
(adaptabilidade e 
alcance), 
Grão, 
Domínio público 
(sistemas espaciais) 

= Simbolismo e memória 
Imaginabilidade e legibilidade 

Experiência sensorial e associações 
Capacidade de entendimento 

Receptividade 
Acesso psicológico 

Cosmopolitismo/ Sofisticação 
Medo 
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(2013). Essa abordagem não remeterá a um contextualismo (SCHUMACHER, 1971), mas ao reconhecimento 
do sítio (NORBERG-SCHULZ, 1976, p. 454) e ao que “o próprio sítio está pedindo” (ANDO, 1991, p. 497). A 
análise dos contextos remete à compreensão dos ambientes e suas formações sociais. A definição de 
“ambiente” deve ser alargada para uma visão antropocêntrica, pela qual é compreendido como um conjunto 
de sistemas que têm efeito direto ou indireto na qualidade de vida do homem. Qualidade do Ambiente passa 
a ser, para este entendimento, a adequabilidade de todos os seus componentes às necessidades do homem. 
No caso da Arquitetura e do Urbanismo, passa-se então a tratar de “ambiente construído” ou “ambiente 
urbano” como o lugar-cidade. 

Rheingantz (et al, 2009) define cada um desses termos de forma precisa, ao buscar a qualidade do lugar, 
apontando estratégias para a avaliação pós-ocupação. A definição de ambiente inclui o conjunto de 
condições materiais, históricas, sociais e culturais, e traduz o meio no qual todos os coletivos compostos por 
seres humanos e não-humanos estão imersos. Ambiente construído, por sua vez, conforme Ornstein (et al, 
1995, p. 7, apud RHEINGANTZ, et al, 2009), é “todo o ambiente erigido, moldado ou adaptado pelo 
homem,[...] artefatos humanos ou estruturas físicas realizadas ou modificadas pelo homem.”. Lugar é 
definido como “ambiente ou espaço físico ocupado pelo homem e por objetos que adquire significado a 
partir da experiência, da memória, da história, das inter-relações sociais e humanas” (RHEINGANTZ et al., 
2009, pp. 15–21), sendo “simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de 
inteligibilidade para quem o observa” (AUGÉ, 1994, p. 51).  Heidegger (apud PIRES, 2013), por sua vez, afirma 
que “a relação do homem relativamente aos lugares e, através dos lugares, aos espaços, está no habitar;” e 
“ser Homem significa habitar”. Logo, a habitação será a essência do ser humano no espaço, origem de sua 
ação no ambiente e da transformação das paisagens em Lugares pela significação. 

Assim como para a habitação social, coletiva e integrada, a abordagem da sustentabilidade pressupõe que 
Arquitetura e Urbanismo são indissociáveis, “pois a separação conceitual entre a cidade e o edifício  gera 
problemas tanto para o projeto de arquitetura quanto para o urbanismo e planejamento” (SILVA, 2011, p. 
1). Frente a isso, caberá questionar quais serão os critérios que significarão sustentabilidade social? Tendo 
em vista o programa alargado da habitação social, com seus traços espaciais observáveis nos casos de estudo 
apresentados na tese em que este artigo se insere, aponta-se a sustentabilidade social como meio de 
qualificar o projeto. Iniciada pela definição de desenvolvimento sustentável20, a sustentabilidade aponta para 
soluções que respeitem integralmente as relações socioespaciais dos seres humanos com o ambiente, por 
parâmetros sociais, económicos e ambientais. Sabe-se dos equívocos atuais na utilização do termo 
“Sustentabilidade”, por vezes dotado de significações tão diversas quanto opostas, por sua dupla noção de 
“sustentar”: como nutrir, alimentar; e como manter, conservar.  Entretanto, podem-se adotar cinco diretrizes 
de um conceito integral de Sustentabilidade, definido por Menegat & Almeida (2004): inclusão social, 
respeito às culturas locais, respeito às atuais e futuras gerações, viabilidade económica e positividade 
ecológica.  

Ao se aproximar o conceito de sustentabilidade do objeto de estudo desta tese, poder-se-ia começar por se 
imaginar cidades mais sustentáveis. Buscando-se reconhecer as cidades como campo de potenciais soluções 
para seus próprios problemas, atua-se no horizonte da Sustentabilidade Urbana, conforme Ramos (2012). 

                                                             
20 “A Humanidade tem a habilidade de tornar sustentável o desenvolvimento para satisfazer as necessidades do 
presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.” (WORLD 
COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987, parágrafo 27) 
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Marta Romero (2007, p. 51, apud SILVA, 2011, p.19) resume a cidade sustentável como o “assentamento 
humano constituído por uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços 
e cuja relação não se dá pela razão natureza-objeto e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, 
eficiência energética e equidade socioespacial.” Entretanto, faz-se necessário estabelecer relações mais 
evidentes entre os conceitos e sua espacialização. Para isso, Rogers (1977, p. 169) afirma que a cidade 
sustentável é: a) uma cidade Justa, onde todos participam da governação; b) uma cidade Bela, onde a arte 
mova o espírito; c) uma cidade Criativa, onde a experimentação possa mobilizar rápidas respostas a 
mudanças; d) uma cidade Ecológica, num uso eficiente dos recursos para um equilíbrio entre paisagem e 
construção; e) uma cidade com Mobilidade, que facilite a troca de informações pessoal e virtualmente; f) 
uma cidade Compacta e Policêntrica, cujo foco esteja na integração das comunidades em seus bairros; g) 
uma cidade Diversa, onde atividades sobrepostas criam animação, inspiração e vida pública. Dentre esses 
adjetivos somados à cidade sustentável, é possível inferir relações entre espaço e uso, pela compacidade e 
pela diversidade. 

Neuman (2005, p. 17), no artigo cujo título chama de “falácia” a sugestão de que a cidade compacta é 
sustentável, afirma que a sustentabilidade como a entendemos hoje vem de cinco tradições intelectuais: 
capacidade, adequação, resiliência, diversidade e equilíbrio.21 Enquanto Neuman (2005) aponta a diversidade 
como a variedade e a disposição entre membros de uma comunidade, Jabareen (2006, p. 42) esclarece a 
possível dualidade na interpretação da “diversidade” enquanto critério para o desenho urbano sustentável, 
ao compará-la ao uso-misto do solo urbano (como na composição de atividades residenciais, comerciais e de 
serviços). Para Jabareen (2006) diversidade deve englobar os usos mistos, por ser mais abrangente, 
envolvendo uma variedade ampliada de tipos residenciais, densidades, dimensões dos fogos, idades, culturas 
e rendas. Comunidades de uso misto é o que defende Holmes (2006), por meio de nove princípios22: 
habitação de qualidade; boas escolas; bairros seguros, limpos e amigáveis; trabalhadores comunitários; 
cuidados pré-escolares para crianças; habitação social integrada; planeamento cuidadoso entre órgãos de 
governação; equipa de bairro; e supervisão de espaços abertos e parques. O uso misto, entretanto, é referido 
por Frey (1999, p. 38)23 como uma das “três grandes demandas feitas nas cidades e seus bairros, as quais 
devem ser refletidas na microestrutura da cidade”, associado à acessibilidade e à proximidade. 
Acessibilidade, por sua vez, é já referida por Lynch (1999, p. 117) enquanto “acesso” em “A Boa Forma da 
Cidade” como “a capacidade de alcançar outras pessoas, actividades, recursos, serviços, informações ou 
locais, incluindo a quantidade e a diversidade dos elementos que podem ser alcançados”.  

Desses autores, será justo inferir que o Bairro deverá atender em boa parte às necessidades do habitar, 
atendendo às noções de proximidade, acessibilidade, diversidade, compacidade em si, e formando uma 
cidade policêntrica. É ao que apontam Corbett & Corbett (2000, p. 137)24, ao revisar o conceito de  cidade-

                                                             
21 “Sustainability as we think of it today draws from at least five intellectual traditions. They are capacity, fitness, 
resilience, diversity, and balance.” (NEUMAN, 2005, p. 17) 
22 “These are: good quality housing; good schools; safe, clean and friendly neighbourhoods; community outreach 
workers; pre-school child care; well integrated social housing; careful inter-agency planning; neighbourhood staff; and 
supervision of open spaces and parks” (HOLMES, 2006, apud WOODCRAFT, et al, 2012, p. 11) 
23 “Three major demands are made on the city and its districts which need to be reflected in the micro-structure of the 
city: accessibility, proximity and functional mix” (FREY, 2001, p. 38) 
24 “The neighborhood should provide for a certain set of functions […]. Just as a home is designed with certain rooms 
where family members can go to be alone and other rooms that accommodate group activities, so should the 
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jardim, afirmando que o bairro deverá também ser desenhado de modo a oferecer oportunidades de 
privacidade e comunidade. Coelho (2012) propõe contributos para um habitar e um espaço urbano com mais 
qualidade similares àqueles elencados anteriormente, sem mencionar a sustentabilidade: acessibilidade, 
funcionalidade, segurança, capacidade, convivialidade, privacidade e integração.  

Outra estratégia para a aproximação do conceito de sustentabilidade ao saber arquitetónico é apresentado 
em Williamson (et al, 2003, p. 25) por meio de três imagens (natural, cultural e técnica), as preocupações 
que as embasam, seus horizontes e simbolismos, e as abordagens necessárias para que sejam aferidas. Há 
que se notar que as “abordagens” de sustentabilidade propostas por Williamson (et al, 2003, p. 25) refletem 
a preocupação com o contexto anteriormente mencionada, acerca do sentido de lugar. Vincula-se 
necessariamente a arquitetura sustentável ‒ em qualquer das suas imagens possíveis ‒ a uma abordagem 
fenomenológica do projeto.  

A correlação entre a definição ampla de sustentabilidade, os critérios para um bom (ou melhor) ambiente 
urbano e as imagens de uma arquitetura sustentável permite elucidar mais respostas para o que significa 
“social” na Arquitetura. Com este intuito, enfocam-se os espaços coletivos (sociais) da habitação social 
integrada, reiterando-se a Sustentabilidade Social. Nessa escala do habitar ‒ a que Coelho (1998) denomina 
“vizinhança próxima” ‒, é possível remeter aos conceitos elencados por Gehl (2013) ao tratar de espaços 
coletivos e cidades para as pessoas, ressaltando a dimensão humana mencionada anteriormente: 

Sustentabilidade Social, segurança, confiança, democracia e liberdade de expressão são 
conceitos-chave para descrever as perspectivas da sociedade vinculadas à cidade como 
local de encontro. A vida no espaço da cidade é abrangente: de olhares momentâneos a 
eventos menores ou a grandes manifestações coletivas. Caminhar pelos espaços comuns da 
cidade pode ser um objetivo em si mesmo – mas também um começo. (GEHL, 2013, p. 29) 

Gehl (2013) inclui a sustentabilidade social nas perspectivas da sociedade que deseja manifestar na cidade 
seu local de encontro. Remete-se aqui àqueles critérios mencionados neste tópico, sobre acessibilidade, 
walkability, etc., em que diversos autores manifestam a necessidade de se centrar o desenho na pessoa, no 
passo da caminhada, no alcance do olhar; em oposição à velocidade imposta pelos veículos automotivos. 
Essa opção é reforçada por Geovany Silva (2011) em sua tese de Doutoramento, tratando das cidades 
sustentáveis e, assim, de sustentabilidade urbana e social. Aproximam-se da abordagem de Gehl (2013) 
outros autores, como Whyte (2001), que trata da “vida social de pequenos espaços urbanos”25. Reconhece-
se o papel do projetista em propiciar as condições para que haja vitalidade em praças, parques, jardins e 
ruas, numa abordagem ativa, mas não determinista. Apontam-se estratégias a partir da observação de casos 
de estudo que demonstrem como criar lugares sociáveis.  

                                                             
neighborhood be designed to offer opportunities for both privacy and community.” (CORBETT & CORBETT, 2000, p. 
137) 
 
25 “The Social Life of Small Urban Spaces”, em Inglês. 
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Figura 6 – Um dos espaços de uso coletivo no interior do Bairro Quinta das Fonsecas e Calçada (SAAL), construído entre 1974 e 1976. 

Fonte: o autor, 2018. 

“Lugar sociável” é um termo que faz sentido propor-se a debate, uma vez que, em projeto, um espaço 
desenhado pode apenas sugerir determinados usos por dotar-se de uma série de critérios ou imagens. Assim, 
“sociável” poderá indicar a habilidade ou capacidade de um espaço de ser apropriado pelos usuários de 
forma a que estes interajam entre si. Um lugar social será fruto da utilização de um espaço sociável (uso), 
formalmente configurado (configuração) a partir da significação da sustentabilidade social em projeto 
(significado). 

DISCUSSÃO 

É possível reconhecer no discurso atual sobre a sustentabilidade um caráter de inatingibilidade ‒ de utopia 
de escape, retórica, (a partir da distinção feita por PESSOA, 2006) ‒, uma vez que os diversos critérios 
estabelecidos apontam um espaço ideal (ou idealizado) para que se possa refletir sobre as necessidades 
atuais das cidades (AFONSO, 2006). Entretanto, traduz-se ainda a sustentabilidade em modelos urbanos de 
Cidade-Jardim ou do Movimento Moderno, com preceitos muitas vezes idênticos aos defendidos em meados 
do século XX e apresentados neste artigo. Deverá haver maneira de se estabelecerem critérios atuais, 
abordagens ou mesmo estratégias de projeto que reflitam essas vontades de “boa forma” em configurações 
espaciais reconhecidamente sustentáveis e que, sendo assim percebidas, sejam apropriadas como Lugar para 
a sustentabilidade social. Se a sustentabilidade tender a ser uma Utopia, será, dessa forma, um retrato 
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possível ‒ utopia relativa ou de transformação (PESSOA, 2006) ‒, a partir de traços espaciais que digam 
respeito aos contextos por ela abarcados26. 

Com a intenção de se preencher a lacuna evidenciada, indica-se a habitação social coletiva e integrada como 
lugar para manifestação do conceito de Sustentabilidade Social, como sugere Reis (2010, p. 101), ao afirmar 
que “[projetos] habitacionais sustentáveis implicariam a melhoria da qualidade de vida dos residentes 
mediante o uso adequado dos recursos naturais locais e uma abordagem de projeto contextual respeitando 
sítio, clima, características culturais e necessidades humanas (OKTAY, 1999)27”. No entanto, estabelece-se 
como problema das soluções correntes que a habitação social não tem sido sustentável, “não apenas em sua 
dimensão ecológica e econômica mas também em sua dimensão social, no que diz respeito à qualidade de 
seu projeto arquitetônico e de desenho urbano” (REIS, 2010, p. 101). 

 
Figura 7 – Abordagem do lugar e o papel do projeto. Fonte: elaboração própria. 

Constatada a ineficiência em se traduzir tantos conceitos em espaços de qualidade, uma possibilidade é a de 
que o Lugar para a sustentabilidade antecede o projeto. Talvez seu Lugar seja aquele imaginado social e 
culturalmente, em que se tenham reconhecidos os aspectos que definem uma determinada comunidade: 
sua identidade, seus simbolismos, o que lhes dá vitalidade, o grau de diversidade pretendidos, etc. Mesmo 

                                                             
26 Na experiência mental de Utopia, por exemplo, eram possíveis duas imagens, em que uma é a de um protótipo, e a 
outra a de um lugar (Choay, 2007, p. 149): a) como protótipo (ou modelo), retém-se da Utopia apenas traços espaciais 
deslocalizados e reprodutíveis; b) como lugar (ou retrato), descrevem-se os traços espaciais no contexto particular das 
construções, sua geografia e sua história. 
27 Reis (2010) cita OKTAY, D. (1999) ‘Sustainability of Housing Environments: assessments in cypriot settlements’, in 
Conference of the Environmental Design Research Association. Orlando: EDRA, pp. 147–158. 
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assim, se o Lugar da sustentabilidade existir antes da ação interventiva do projetista ou de sua equipa, caberá 
aos arquitetos e urbanistas saber reconhecê-lo. Assim, o projeto atua como um pêndulo (Figura 7), que se 
lança a partir do real para o ideal, e de volta, impactando na transformação dos lugares a serem apropriados, 
em contextos comuns a ambos.  

Serão, portanto, necessárias imagens reais, concretas, que possibilitem a comunicação por meio da 
linguagem da Arquitetura, as quais são buscadas em casos de estudo (lugares reais) na tese em 
desenvolvimento por este autor. A Arquitetura é uma linguagem porque fala através dos elementos que a 
compõe; fixando imagens concretas, ela expressa significados mais profundos do que as palavras. A Tarefa 
da Arquitetura é, neste âmbito, tornar visíveis os lugares mediante a organização de figuras e formas 
concretas. Em outras palavras, será papel do arquiteto estabelecer uma utopia para a sustentabilidade social 
que seja dotada de traços espaciais, refletindo-se numa melhor qualidade de projeto para a habitação social. 
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RESUMO: 
A sustentabilidade representa uma peça chave na busca por um desenvolvimento urbano de qualidade. Com a ideia 
de que pessoas saudáveis não podem existir em um planeta doente, o projeto sustentável procura a melhor 
compatibilidade possível entre ambiente co
da saúde apresenta um forte impacto na economia dos países, e a qualidade do ambiente construído é bastante 
significativa para o sucesso das políticas públicas. O conjunto de condici
hospitais complexos e desafiadores de serem operados. Após a introdução do conceito de desenvolvimento 
sustentável, surgiu a necessidade de realizar avaliações de desempenho para testar a viabilidade e o impacto dos 
produtos ou ações que pretendiam ser sustentáveis. Segundo Guenther e Vittori (2013) as três ferramentas mais 
utilizadas para certificar sustentabilidade em hospitais no mundo são: BREEAM 
LEED for Healthcare. Das três certificações, apenas o LEED 
referencial teórico e análise de dados, o objetiv
ambiente hospitalar; como ela é abordada pelo selo de certifi
analisando como a ferramenta é estruturada, como ela é utilizada no Brasil, e quais as vantagens e desvantagens
processo de certificação. 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; hospitais; LEED.

ABSTRACT: 

Sustainability plays a key role in the search for quality urban development. With the idea that healthy people can not 
exist on a diseased planet, sustainable design seeks the best possible compatibility between the built environment and 
the natural environment, without compromising the functional requirements. The health sector has a strong impact on 
the economies of the countries, and the quality of the built environment is quite significant for the success of public 
policies. The set of exceptional conditions is what makes hospitals complex and challenging to be operated. Following 
the introduction of the concept of sustainable development, there was a need to conduct performance reviews to test 
the feasibility and impact of products or actions that were
Vittori (2013) the three most commonly used tools for certifying sustainability in hospitals around the world are: 
BREEAM Healthcare, Green Star Healthcare and LEED for Healthcare. Of the three certifi
Healthcare has already been used in Brazil. Through theoretical reference and data analysis, the objective of this 
article is to demonstrate the importance of sustainability in the hospital environment; as it is addressed by the LEED
Healthcare Sustainable Building Certification Seal, analyzing how the tool is structured, how it is used in Brazil, and 
what are the advantages and disadvantag
KEYWORDS: sustainability; hospitals; LEED.
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RESUMEN: 

La sostenibilidad representa una pieza clave en la búsqueda de un desarrollo urbano de calidad. Con la idea de que las 
personas sanas no pueden existir en un planeta enfermo, el proyecto sostenible busca la mejor compatibilidad posible 
entre ambiente construido y lo natural, no comprometiendo los requisitos funcionales. El sector de la salud presenta un 
fuerte impacto en la economía de los países, y la calidad del ambiente construido es bastante significativa para el éxito 
de las políticas públicas. El conjunto de condicionantes excepcionales es lo que tonan los hospitales complejos y 
desafiantes de ser operados. Después de la introducción del concepto de desarrollo sostenible, surgió la necesidad de 
realizar evaluaciones de desempeño para probar la viabilidad 
ser sostenibles. Según Guenther y Vittori (2013), las tres herramientas más utilizadas para certificar la sostenibilidad 
en hospitales en el mundo son: BREEAM Healthcare, Green Star Healthcare y LEED 
certificaciones, sólo el LEED for Healthcare ya fue utilizado en Brasil. A través de referencial teórico y análisis de datos,
el objetivo de este artículo es demostrar la importancia de la sostenibilidad en el ambiente hospital
abordada por el sello de certificación de edificios sostenibles LEED for Healthcare, analizando cómo la herramienta 
está estructurada, como se utiliza en Brasil, y cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de certificación
PALABRAS-CLAVE: sostenibilidad; hospitales
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certificaciones, sólo el LEED for Healthcare ya fue utilizado en Brasil. A través de referencial teórico y análisis de datos,
el objetivo de este artículo es demostrar la importancia de la sostenibilidad en el ambiente hospital
abordada por el sello de certificación de edificios sostenibles LEED for Healthcare, analizando cómo la herramienta 
está estructurada, como se utiliza en Brasil, y cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de certificación
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está estructurada, como se utiliza en Brasil, y cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de certificación. 
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INTRODUÇÃO 

O uso dos recursos naturais acima da capacidade de regeneração se tornou um dos principais desafios do 
século XXI, sendo um problema tanto ecológico quanto social e econômico (FERNANDES et
consumo crescente de produtos, juntamente com as mudanças no estilo de vida e o crescimento 
populacional em muitas partes do mundo causam a exploração e degradação desenfreada dos recursos 
naturais (CELLURA; LONGO e MISTRETTA, 2011). Nesse c
necessidade de uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza (FERNANDES et al., 2015).
modo os edifícios são projetados, construídos e operados 
e no meio ambiente. Por muitos anos, o impacto tem sido negativo, com a emissão de carbono, desperdício 
de uma grande quantidade de energia, água e recursos naturais. Em diversos setores, os governos vêm 
buscando punir as práticas que causam impactos significat

A sustentabilidade representa uma peça chave na busca por um desenvolvimento urbano de qualidade. 
Durante muito tempo os seres humanos acreditavam que o meio ambiente era uma fonte inesgotável. Os 
problemas sociais, a degradação ambiental e a escassez de recursos tornaram necessária a discussão de 
como devem se desenvolver as nações, tendo em vista à manutenção das espécies e o acesso global a 
qualidade de vida (SATTLER et al., 2003). O termo desenvolvimento sustentável f
(1987) no "Relatório Nosso Futuro Comum", da Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das 
gerações futuras". 

Sustentabilidade não possui objetivo e definição invariável, ela evolui constantemente, de acordo com os 
conhecimentos e recursos presentes naquele momento. No passado, considerava
um conceito objetivo e claro, baseado em evidências científica
vem sendo reinterpretado como algo relativo, que depende da sociedade onde está inserido, pois o 
contexto de cada local é diferente (BERARDI, 2013). A sustentabilidade específica de um local tem 
consideração maior do que a interpretação do objetivo global. A perspectiva local abre a discussão sobre os 
possíveis limites do sistema do que é ou não sustentável. As interconexões entre pessoas e mercados 
detêm uma abordagem local. De fato, é evidente que o impacto de cada
até uma global, de modo que a sustentabilidade requer avaliação contínua em vários níveis de escala 
(BERARDI, 2013).  

Com a ideia de que pessoas saudáveis não podem existir em um planeta doente, o projeto sustentável 
procura a melhor compatibilidade possível entre ambiente construído e o natural, não comprometendo os 
requisitos funcionais (CASTRO; MATEUS e BRAGANÇA, 2016). Um desenho resiliente e regenerativo 
transforma o ambiente, repensando como os edifícios estão ligados
tudo, como o design pode promove saúde, bem
VITTORI, 2013). No final da década de noventa, o desenvolvimento sustentável passou de conceito à 
prática, começando a definir políticas ambientais, econômicos e sociais. 

As tendências atuais da construção sustentável possuem duas vertentes. A primeira é centrada nas 
pesquisas em tecnologias alternativas, que recomendam o uso de materiais e tecnologias vernaculares, 
como o uso da terra crua, da palha, da pedra, do bambu, entre outros materiais naturais e pouco 

O uso dos recursos naturais acima da capacidade de regeneração se tornou um dos principais desafios do 
século XXI, sendo um problema tanto ecológico quanto social e econômico (FERNANDES et
consumo crescente de produtos, juntamente com as mudanças no estilo de vida e o crescimento 
populacional em muitas partes do mundo causam a exploração e degradação desenfreada dos recursos 
naturais (CELLURA; LONGO e MISTRETTA, 2011). Nesse contexto, a sustentabilidade se caracteriza como a 
necessidade de uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza (FERNANDES et al., 2015).
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até uma global, de modo que a sustentabilidade requer avaliação contínua em vários níveis de escala 

Com a ideia de que pessoas saudáveis não podem existir em um planeta doente, o projeto sustentável 
ra a melhor compatibilidade possível entre ambiente construído e o natural, não comprometendo os 

requisitos funcionais (CASTRO; MATEUS e BRAGANÇA, 2016). Um desenho resiliente e regenerativo 
transforma o ambiente, repensando como os edifícios estão ligados à luz do dia, a natureza e acima de 
tudo, como o design pode promove saúde, bem-estar e combater mudanças climáticas (GUENTHER e 
VITTORI, 2013). No final da década de noventa, o desenvolvimento sustentável passou de conceito à 

políticas ambientais, econômicos e sociais.  

As tendências atuais da construção sustentável possuem duas vertentes. A primeira é centrada nas 
pesquisas em tecnologias alternativas, que recomendam o uso de materiais e tecnologias vernaculares, 

a terra crua, da palha, da pedra, do bambu, entre outros materiais naturais e pouco 

 

O uso dos recursos naturais acima da capacidade de regeneração se tornou um dos principais desafios do 
século XXI, sendo um problema tanto ecológico quanto social e econômico (FERNANDES et al., 2015). O 
consumo crescente de produtos, juntamente com as mudanças no estilo de vida e o crescimento 
populacional em muitas partes do mundo causam a exploração e degradação desenfreada dos recursos 

ontexto, a sustentabilidade se caracteriza como a 
necessidade de uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza (FERNANDES et al., 2015). O 

têm um profundo impacto na saúde das pessoas 
meio ambiente. Por muitos anos, o impacto tem sido negativo, com a emissão de carbono, desperdício 

de uma grande quantidade de energia, água e recursos naturais. Em diversos setores, os governos vêm 
ivos (GUENTHER e VITTORI, 2013). 

A sustentabilidade representa uma peça chave na busca por um desenvolvimento urbano de qualidade. 
Durante muito tempo os seres humanos acreditavam que o meio ambiente era uma fonte inesgotável. Os 

dação ambiental e a escassez de recursos tornaram necessária a discussão de 
como devem se desenvolver as nações, tendo em vista à manutenção das espécies e o acesso global a 

oi definido por Brundtland 
) no "Relatório Nosso Futuro Comum", da Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das 

dade não possui objetivo e definição invariável, ela evolui constantemente, de acordo com os 
se sustentabilidade como 

s e consenso, ao passo que recentemente, 
vem sendo reinterpretado como algo relativo, que depende da sociedade onde está inserido, pois o 
contexto de cada local é diferente (BERARDI, 2013). A sustentabilidade específica de um local tem 

o que a interpretação do objetivo global. A perspectiva local abre a discussão sobre os 
possíveis limites do sistema do que é ou não sustentável. As interconexões entre pessoas e mercados 

ação abrange de uma escala local 
até uma global, de modo que a sustentabilidade requer avaliação contínua em vários níveis de escala 

Com a ideia de que pessoas saudáveis não podem existir em um planeta doente, o projeto sustentável 
ra a melhor compatibilidade possível entre ambiente construído e o natural, não comprometendo os 

requisitos funcionais (CASTRO; MATEUS e BRAGANÇA, 2016). Um desenho resiliente e regenerativo 
à luz do dia, a natureza e acima de 

estar e combater mudanças climáticas (GUENTHER e 
VITTORI, 2013). No final da década de noventa, o desenvolvimento sustentável passou de conceito à 

As tendências atuais da construção sustentável possuem duas vertentes. A primeira é centrada nas 
pesquisas em tecnologias alternativas, que recomendam o uso de materiais e tecnologias vernaculares, 

a terra crua, da palha, da pedra, do bambu, entre outros materiais naturais e pouco 
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processados. De outro lado, empresários apostam em nos chamados "empreendimentos verdes" com as 
certificações, no entanto, muitos edifícios rotulados refletem apenas esforç
incorporada. Além disso, os benefícios que um selo desenvolvido para outra realidade é questionável, 
especialmente para países como o Brasil, que ainda possui problemas sociais graves (BRASIL, 2018).

Através de referencial teórico, levantamento bibliográfico, e análise de dados, o objetivo deste ar
demonstrar a importância da sustentabilidade no ambiente hospitalar
certificação de edifícios sustentáveis
como ela é utilizada no Brasil; e quais as vantagens e desvantagens que 

SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE HOSPITALAR 

No século IV a.C., Hipócrates, pai da 
separadamente do ambiente natural". Saúde não está apenas relacionada ao sentido denotativo da 
ausência de doenças e longevidade no ser humano, ou ausência do risco de morte. Saúde tem um 
significado muito mais abrangente 
2004). A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, define saúde como um estado físico, mental e 
bem-estar social. Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas 
saúde e bem-estar humanos (GUENTHER e VITTORI, 2013).

O setor da saúde apresenta um forte impacto na economia dos países, e a qualidade do ambiente 
construído é bastante significativa para o sucesso das políticas públicas. Os impactos desta t
mais significativos do outras como, por exemplo, edifícios comerciais, por estar diretamente relacionado 
com a saúde humana. A maior parte das organizações de saúde, que começaram a apostar na construção 
sustentável dos edifícios hospitalares 
todo o sistema. Para além da redução de custos e melhor qualidade para os pacientes, as opções mais 
sustentáveis de projeto trazem maior satisfação para as pessoas que lá trabalham e a comunid
entorno (CASTO; MATEUS e BRAGANÇA, 2012).

Os grandes edifícios hospitalares e os seus espaços envolventes costumam criar uma percepção negativa 
por parte da população, sendo muitas vezes vistos como zonas defasadas do próprio contexto urbano onde 
se inserem, e vistos como zonas a se evitar, como espaços a serem temidos, aos quais só se acede em caso 
de emergência ou necessidade. No entanto, esta percepção psicológica pode ser mitigada pelas atuais 
formas de pensar acerca das tipologias de espaço e de
2010). Uma das preocupações que devem guiar o processo produtivo do projeto hospitalar é o claro 
entendimento de que a construção destina
expectativas e que somente alcançará seu sucesso com uma ocupação produtiva dos pacientes, visitantes, 
e profissionais de saúde (BITENCOURT, 2004). 

O conjunto de condicionantes excepcionais é o que tonam os hospitais complexos e desafiadores de serem 
operados. Com uma tipologia particular, a arquitetura hospitalar tem se desenvolvido a parte das 
tendências mundiais, respondendo, na maior parte as demandas em relação à tecnologia e mais do que 
isso, nas complexas formas de preservação da vida (GUENTHER e VITTORI, 2013). Com
tipos de edificações, os estabelecimentos de saúde, em especial os hospitais, têm impactos especialmente 
grandes. Atributos que fazem com que eles sejam únicos são: funcionam em tempo integral, com grande 
circulação de pessoas, preocupação com controle de infecção, construção e reforma com a ocupação e uso 

processados. De outro lado, empresários apostam em nos chamados "empreendimentos verdes" com as 
certificações, no entanto, muitos edifícios rotulados refletem apenas esforços para reduzir a energia 
incorporada. Além disso, os benefícios que um selo desenvolvido para outra realidade é questionável, 
especialmente para países como o Brasil, que ainda possui problemas sociais graves (BRASIL, 2018).

, levantamento bibliográfico, e análise de dados, o objetivo deste ar
sustentabilidade no ambiente hospitalar; como ela é

sustentáveis LEED for Healtcare, analisando como a ferramenta é estruturada, 
e quais as vantagens e desvantagens que o processo de certificação possui.

O AMBIENTE HOSPITALAR  

No século IV a.C., Hipócrates, pai da medicina ocidental, escreveu: "a saúde humana não pode ser tratada 
separadamente do ambiente natural". Saúde não está apenas relacionada ao sentido denotativo da 
ausência de doenças e longevidade no ser humano, ou ausência do risco de morte. Saúde tem um 

 e está ligado às premissas que definem a qualidade de vida (COSTEIRA, 
2004). A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, define saúde como um estado físico, mental e 

estar social. Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas 
estar humanos (GUENTHER e VITTORI, 2013). 

O setor da saúde apresenta um forte impacto na economia dos países, e a qualidade do ambiente 
construído é bastante significativa para o sucesso das políticas públicas. Os impactos desta t
mais significativos do outras como, por exemplo, edifícios comerciais, por estar diretamente relacionado 
com a saúde humana. A maior parte das organizações de saúde, que começaram a apostar na construção 
sustentável dos edifícios hospitalares perceberem as vantagens que estes tipos de práticas trazem para 
todo o sistema. Para além da redução de custos e melhor qualidade para os pacientes, as opções mais 
sustentáveis de projeto trazem maior satisfação para as pessoas que lá trabalham e a comunid
entorno (CASTO; MATEUS e BRAGANÇA, 2012). 

Os grandes edifícios hospitalares e os seus espaços envolventes costumam criar uma percepção negativa 
por parte da população, sendo muitas vezes vistos como zonas defasadas do próprio contexto urbano onde 

inserem, e vistos como zonas a se evitar, como espaços a serem temidos, aos quais só se acede em caso 
de emergência ou necessidade. No entanto, esta percepção psicológica pode ser mitigada pelas atuais 
formas de pensar acerca das tipologias de espaço e desenho presentes nestes lugares (CONSTANTINO, 
2010). Uma das preocupações que devem guiar o processo produtivo do projeto hospitalar é o claro 
entendimento de que a construção destina-se a uma arquitetura humana, que deve respeitar as suas 

e somente alcançará seu sucesso com uma ocupação produtiva dos pacientes, visitantes, 
e profissionais de saúde (BITENCOURT, 2004).  

O conjunto de condicionantes excepcionais é o que tonam os hospitais complexos e desafiadores de serem 
ologia particular, a arquitetura hospitalar tem se desenvolvido a parte das 

tendências mundiais, respondendo, na maior parte as demandas em relação à tecnologia e mais do que 
isso, nas complexas formas de preservação da vida (GUENTHER e VITTORI, 2013). Com
tipos de edificações, os estabelecimentos de saúde, em especial os hospitais, têm impactos especialmente 
grandes. Atributos que fazem com que eles sejam únicos são: funcionam em tempo integral, com grande 

ão com controle de infecção, construção e reforma com a ocupação e uso 

 

processados. De outro lado, empresários apostam em nos chamados "empreendimentos verdes" com as 
os para reduzir a energia 

incorporada. Além disso, os benefícios que um selo desenvolvido para outra realidade é questionável, 
especialmente para países como o Brasil, que ainda possui problemas sociais graves (BRASIL, 2018). 

, levantamento bibliográfico, e análise de dados, o objetivo deste artigo é 
; como ela é abordada pelo selo de 

erramenta é estruturada, 
processo de certificação possui.  

saúde humana não pode ser tratada 
separadamente do ambiente natural". Saúde não está apenas relacionada ao sentido denotativo da 
ausência de doenças e longevidade no ser humano, ou ausência do risco de morte. Saúde tem um 

a qualidade de vida (COSTEIRA, 
2004). A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, define saúde como um estado físico, mental e 

estar social. Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas concepções de 

O setor da saúde apresenta um forte impacto na economia dos países, e a qualidade do ambiente 
construído é bastante significativa para o sucesso das políticas públicas. Os impactos desta tipologia são 
mais significativos do outras como, por exemplo, edifícios comerciais, por estar diretamente relacionado 
com a saúde humana. A maior parte das organizações de saúde, que começaram a apostar na construção 

perceberem as vantagens que estes tipos de práticas trazem para 
todo o sistema. Para além da redução de custos e melhor qualidade para os pacientes, as opções mais 
sustentáveis de projeto trazem maior satisfação para as pessoas que lá trabalham e a comunidade do 

Os grandes edifícios hospitalares e os seus espaços envolventes costumam criar uma percepção negativa 
por parte da população, sendo muitas vezes vistos como zonas defasadas do próprio contexto urbano onde 

inserem, e vistos como zonas a se evitar, como espaços a serem temidos, aos quais só se acede em caso 
de emergência ou necessidade. No entanto, esta percepção psicológica pode ser mitigada pelas atuais 

senho presentes nestes lugares (CONSTANTINO, 
2010). Uma das preocupações que devem guiar o processo produtivo do projeto hospitalar é o claro 

se a uma arquitetura humana, que deve respeitar as suas 
e somente alcançará seu sucesso com uma ocupação produtiva dos pacientes, visitantes, 

O conjunto de condicionantes excepcionais é o que tonam os hospitais complexos e desafiadores de serem 
ologia particular, a arquitetura hospitalar tem se desenvolvido a parte das 

tendências mundiais, respondendo, na maior parte as demandas em relação à tecnologia e mais do que 
isso, nas complexas formas de preservação da vida (GUENTHER e VITTORI, 2013). Comparando com outros 
tipos de edificações, os estabelecimentos de saúde, em especial os hospitais, têm impactos especialmente 
grandes. Atributos que fazem com que eles sejam únicos são: funcionam em tempo integral, com grande 

ão com controle de infecção, construção e reforma com a ocupação e uso 
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do edifício, uso de produtos químicos perigosos, pessoas que estão com a saúde física e/ou mental 
sensibilizadas, dentre outros fatores. Até recentemente, arquitetos e engenheiros das á
sido displicentes quanto aos impactos que esses empreendimentos causam (BITENCOURT, 2006; 
GUENTHER e VITTORI, 2013). 

Se até então, a arquitetura já possuía o compromisso social de construir os espaços na cidade, hoje a 
multidisciplinaridade que envolve os arquitetos e engenheiros é cada vez maior. No entanto, considerar um 
número infinito de pré-requisitos para que um projeto seja considerado como verdadeiramente 
“sustentável” é uma medida pouco sensata na tentativa de promover novos princ
MATEUS e BRAGANÇA, 2012). Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas 
concepções de saúde e bem-estar humanos (GUENTHER e VITTORI, 2013). Ainda segundo Costeira (2004, p. 
77):  

Nesse panorama, novas diretrizes p
estabelecimentos de atenção a saúde, com a mudança do atual modelo para um novo, 
que atenda à verdadeira promoção da saúde, e com o projeto e implantação centrados na 
figura do paciente, proporcionando, em seus ambi
que poderão cumprir seu papel de prestação de cuidados para a cura de enfermidades, 
agregando qualidade e um verdadeiro sendo de humanismo no contato com os usuários.

Segundo Verderber (2010), os espaços de saúde, his
seis pontos, quase que como padrões que eram considerados pelos antigos como algo com valor 
terapêutico e que ajudavam na recuperação dos enfermos. Esse seis aspectos relacionavam o ambiente 
construído, com saúde humana e sustentabilidade.  Estes aspectos são: ventilação natural, iluminação 
natural e vistas para o exterior, água e sanitização, configuração da paisagem construída e planejamento do 
local, conservação de fontes históricas, materiais de constru

Após a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, surgiu a necessidade de realizar avaliações 
de desempenho para testar a viabilidade e o impacto dos produtos ou ações que pretendiam ser 
sustentáveis. O desenvolvimento de indicadores de foi proposto pela Agenda 21, em 1992, como uma 
forma de construir uma base para a tomada de decisão nos mais diferentes níveis (ANDRADE, 2013). Em 
1995, foram lançados os primeiros trabalhos com indicadores. Os documentos mostravam 
lista preliminar de indicadores, metodologias relacionadas, divulgação dos indicadores finais, testes, 
avaliação e revisão dos indicadores (UNITED...
aos indicadores de sustentabilidade, e de tempos em tempos os países se reúnem na Comissão das Nações 
Unidas para discutir os resultados dos indicadores, fazer revisões e propor novas metas. 

Indicadores podem levar a melhores decisões, mais efetivas ações, uma vez que simplifica, escla
agrega informações disponíveis. Eles podem ajudar a incorporar conhecimentos científicos, físicos, das 
ciências sociais e ambientais. Além disso, podem fornecer alertas precoces sobre futuros problemas 
econômicos, sociais e ambientais. Indicadores t
pensamentos, ideais e valores (UNITED...
sustentabilidade contribuem para que o conhecimento não fique restrito apenas no campo das ideias ou no 
meio acadêmico, mas sim que ela se reverta em práticas, já que, entre outras características, proporciona 
aos projetistas uma base referencial e o incentivo às práticas desejáveis de sustentabilidade (BISSOLI
DALVI, 2014). 

do edifício, uso de produtos químicos perigosos, pessoas que estão com a saúde física e/ou mental 
sensibilizadas, dentre outros fatores. Até recentemente, arquitetos e engenheiros das á
sido displicentes quanto aos impactos que esses empreendimentos causam (BITENCOURT, 2006; 

Se até então, a arquitetura já possuía o compromisso social de construir os espaços na cidade, hoje a 
de que envolve os arquitetos e engenheiros é cada vez maior. No entanto, considerar um 

requisitos para que um projeto seja considerado como verdadeiramente 
“sustentável” é uma medida pouco sensata na tentativa de promover novos princípios de projeto (CASTO; 
MATEUS e BRAGANÇA, 2012). Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas 

estar humanos (GUENTHER e VITTORI, 2013). Ainda segundo Costeira (2004, p. 

Nesse panorama, novas diretrizes precisam ser adotadas para os projetos de 
estabelecimentos de atenção a saúde, com a mudança do atual modelo para um novo, 
que atenda à verdadeira promoção da saúde, e com o projeto e implantação centrados na 
figura do paciente, proporcionando, em seus ambientes, o desenvolvimento de atividades 
que poderão cumprir seu papel de prestação de cuidados para a cura de enfermidades, 
agregando qualidade e um verdadeiro sendo de humanismo no contato com os usuários.

Segundo Verderber (2010), os espaços de saúde, historicamente, se desenvolveram pautados a partir de 
seis pontos, quase que como padrões que eram considerados pelos antigos como algo com valor 
terapêutico e que ajudavam na recuperação dos enfermos. Esse seis aspectos relacionavam o ambiente 

m saúde humana e sustentabilidade.  Estes aspectos são: ventilação natural, iluminação 
natural e vistas para o exterior, água e sanitização, configuração da paisagem construída e planejamento do 
local, conservação de fontes históricas, materiais de construção local e autossuficiência. 

Após a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, surgiu a necessidade de realizar avaliações 
de desempenho para testar a viabilidade e o impacto dos produtos ou ações que pretendiam ser 

mento de indicadores de foi proposto pela Agenda 21, em 1992, como uma 
forma de construir uma base para a tomada de decisão nos mais diferentes níveis (ANDRADE, 2013). Em 
1995, foram lançados os primeiros trabalhos com indicadores. Os documentos mostravam 
lista preliminar de indicadores, metodologias relacionadas, divulgação dos indicadores finais, testes, 

dos indicadores (UNITED..., 2007). Desde então, vários países voluntariamente aderiram 
dade, e de tempos em tempos os países se reúnem na Comissão das Nações 

Unidas para discutir os resultados dos indicadores, fazer revisões e propor novas metas. 

Indicadores podem levar a melhores decisões, mais efetivas ações, uma vez que simplifica, escla
agrega informações disponíveis. Eles podem ajudar a incorporar conhecimentos científicos, físicos, das 
ciências sociais e ambientais. Além disso, podem fornecer alertas precoces sobre futuros problemas 
econômicos, sociais e ambientais. Indicadores também são ferramentas úteis para comunicar 

ideais e valores (UNITED..., 2007). A difusão e a utilização de ferramentas de avaliação da 
sustentabilidade contribuem para que o conhecimento não fique restrito apenas no campo das ideias ou no 

acadêmico, mas sim que ela se reverta em práticas, já que, entre outras características, proporciona 
aos projetistas uma base referencial e o incentivo às práticas desejáveis de sustentabilidade (BISSOLI

 

do edifício, uso de produtos químicos perigosos, pessoas que estão com a saúde física e/ou mental 
sensibilizadas, dentre outros fatores. Até recentemente, arquitetos e engenheiros das áreas de saúde têm 
sido displicentes quanto aos impactos que esses empreendimentos causam (BITENCOURT, 2006; 

Se até então, a arquitetura já possuía o compromisso social de construir os espaços na cidade, hoje a 
de que envolve os arquitetos e engenheiros é cada vez maior. No entanto, considerar um 

requisitos para que um projeto seja considerado como verdadeiramente 
ípios de projeto (CASTO; 

MATEUS e BRAGANÇA, 2012). Arquitetura e planejamento podem promover mais amplamente essas 
estar humanos (GUENTHER e VITTORI, 2013). Ainda segundo Costeira (2004, p. 

recisam ser adotadas para os projetos de 
estabelecimentos de atenção a saúde, com a mudança do atual modelo para um novo, 
que atenda à verdadeira promoção da saúde, e com o projeto e implantação centrados na 

entes, o desenvolvimento de atividades 
que poderão cumprir seu papel de prestação de cuidados para a cura de enfermidades, 
agregando qualidade e um verdadeiro sendo de humanismo no contato com os usuários. 

toricamente, se desenvolveram pautados a partir de 
seis pontos, quase que como padrões que eram considerados pelos antigos como algo com valor 
terapêutico e que ajudavam na recuperação dos enfermos. Esse seis aspectos relacionavam o ambiente 

m saúde humana e sustentabilidade.  Estes aspectos são: ventilação natural, iluminação 
natural e vistas para o exterior, água e sanitização, configuração da paisagem construída e planejamento do 

ção local e autossuficiência.  

Após a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, surgiu a necessidade de realizar avaliações 
de desempenho para testar a viabilidade e o impacto dos produtos ou ações que pretendiam ser 

mento de indicadores de foi proposto pela Agenda 21, em 1992, como uma 
forma de construir uma base para a tomada de decisão nos mais diferentes níveis (ANDRADE, 2013). Em 
1995, foram lançados os primeiros trabalhos com indicadores. Os documentos mostravam várias etapas: 
lista preliminar de indicadores, metodologias relacionadas, divulgação dos indicadores finais, testes, 

, 2007). Desde então, vários países voluntariamente aderiram 
dade, e de tempos em tempos os países se reúnem na Comissão das Nações 

Unidas para discutir os resultados dos indicadores, fazer revisões e propor novas metas.  

Indicadores podem levar a melhores decisões, mais efetivas ações, uma vez que simplifica, esclarece e 
agrega informações disponíveis. Eles podem ajudar a incorporar conhecimentos científicos, físicos, das 
ciências sociais e ambientais. Além disso, podem fornecer alertas precoces sobre futuros problemas 

ambém são ferramentas úteis para comunicar 
, 2007). A difusão e a utilização de ferramentas de avaliação da 

sustentabilidade contribuem para que o conhecimento não fique restrito apenas no campo das ideias ou no 
acadêmico, mas sim que ela se reverta em práticas, já que, entre outras características, proporciona 

aos projetistas uma base referencial e o incentivo às práticas desejáveis de sustentabilidade (BISSOLI-
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No começo dos anos de 1990, até após 
procedimentos de 'boas práticas', políticas de estruturas para promoção e suporte de planejamento, 
desenho e desenvolvimento sustentáveis foram criadas com o intuito de promover a sustentabilid
construções. Variando entre práticas internacionais, ou guias locais, a corrente sustentável tem sua 
importância ao de promover um intercâmbio entre discurso e prática e relembrar aspectos antigos da 
construção, com acréscimo de inovações, a fim de
atrelados às construções. A evolução das ferramentas para 'edifícios verdes' continua focada em dois 
pontos: na medição do desempenho e as transformação do mercado. (GUENTHER e VITTORI, 2013). 

Além das ferramentas, existem iniciativas próprias, como na China, onde a Associação Chinesa de Hospitais 
e o Ministério Chinês da Construção desenvolveram juntos um guia para construção verde para hospitais e 
outros ambientes hospitalares. Essas iniciativas torna
complexos e ao mesmo tempo mais saudáveis. Existe uma preocupação maior com as emissões de 
carbono, consumo de energia e água de forma mais consciente e com menos desperdícios, além de prover 
uma melhora na qualidade do ar através do uso de materiais mais 'saudáveis' (GUENTHER e VITTORI, 2013).

Ainda não há um consenso em se tratando das metodologias de avaliação sobre qual é a mais apropriada 
ou completa para garantir a sustentabilidade plena. A consideração d
análises com alto custo e que, inevitavelmente, dificulta a propagação das certificações em larga escala. Por 
outro lado, se os indicadores são poucos, aumenta a incerteza sobre a sustentabilidade global da 
edificação, enfraquecendo sua confiabilidade nos resultados (BISSOLI

SELOS PARA EDIFICAÇÕES HOSPITALARES MAIS SUSTENTÁVEIS

Segundo Guenther e Vittori (2013) as três ferramentas mais utilizadas para certificar
hospitais no mundo são: BREEAM 
certificações, apenas o LEED for Healthcare

BREEAM Healthcare 

O Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
de desempenho de sustentabilidade de projetos de construção, comunidades e projetos de infraestrutura, 
desenvolvido pelo Building Research Establishment 
avaliação ambiental de edifícios na Europa, criado em 
de certificação para hospitais no mundo. Atualmente a certificação está presente em 77 países, inclusive no 
Brasil. Ao todo existem 702 edifícios de saúde registrados na versão 
Europa, a grande maioria está no Reino Unido, porém não possui hospitais registrados para a certificação 
no país (ISOVER, 2017). 

Green Star Healthcare 

O Green Star é o sistema de certificação australiano, criado pela
em 2003. A ferramenta foi inspirada no sistema americano LEED e no sistema inglês BREEAM, porém foi 
adaptada às condições australianas, como condições climáticas e regulamentos locais da c
Atualmente é a terceira no mundo com o maior número de hospitais certificados, tendo até o presente 
momento 12 hospitais certificados e mais 5 registrados para a certificação (GBCA, 2018).

No começo dos anos de 1990, até após a primeira década do séc. XXI uma proliferação de ferramentas, 
procedimentos de 'boas práticas', políticas de estruturas para promoção e suporte de planejamento, 
desenho e desenvolvimento sustentáveis foram criadas com o intuito de promover a sustentabilid
construções. Variando entre práticas internacionais, ou guias locais, a corrente sustentável tem sua 
importância ao de promover um intercâmbio entre discurso e prática e relembrar aspectos antigos da 
construção, com acréscimo de inovações, a fim de reduzir os impactos ambientais, econômicos e sociais 
atrelados às construções. A evolução das ferramentas para 'edifícios verdes' continua focada em dois 
pontos: na medição do desempenho e as transformação do mercado. (GUENTHER e VITTORI, 2013). 

ferramentas, existem iniciativas próprias, como na China, onde a Associação Chinesa de Hospitais 
e o Ministério Chinês da Construção desenvolveram juntos um guia para construção verde para hospitais e 
outros ambientes hospitalares. Essas iniciativas tornam os padrões de qualidade das edificações mais 
complexos e ao mesmo tempo mais saudáveis. Existe uma preocupação maior com as emissões de 
carbono, consumo de energia e água de forma mais consciente e com menos desperdícios, além de prover 

alidade do ar através do uso de materiais mais 'saudáveis' (GUENTHER e VITTORI, 2013).

Ainda não há um consenso em se tratando das metodologias de avaliação sobre qual é a mais apropriada 
ou completa para garantir a sustentabilidade plena. A consideração de muitos indicadores resulta em 
análises com alto custo e que, inevitavelmente, dificulta a propagação das certificações em larga escala. Por 
outro lado, se os indicadores são poucos, aumenta a incerteza sobre a sustentabilidade global da 

quecendo sua confiabilidade nos resultados (BISSOLI-DALVI, 2014). 

SELOS PARA EDIFICAÇÕES HOSPITALARES MAIS SUSTENTÁVEIS 

Segundo Guenther e Vittori (2013) as três ferramentas mais utilizadas para certificar
 Healthcare, Green Star Healthcare e o LEED for Healthcare

for Healthcare já foi utilizado no Brasil. 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) é um sistema de avaliação 
de desempenho de sustentabilidade de projetos de construção, comunidades e projetos de infraestrutura, 

Building Research Establishment (BRE). Foi o primeiro e mais conhecido método de 
fícios na Europa, criado em 1992 no Reino Unido e, é o seguindo maior processo 

de certificação para hospitais no mundo. Atualmente a certificação está presente em 77 países, inclusive no 
Brasil. Ao todo existem 702 edifícios de saúde registrados na versão hospitais, todos eles na localizados na 
Europa, a grande maioria está no Reino Unido, porém não possui hospitais registrados para a certificação 

O Green Star é o sistema de certificação australiano, criado pela Green Building Council Australia
em 2003. A ferramenta foi inspirada no sistema americano LEED e no sistema inglês BREEAM, porém foi 
adaptada às condições australianas, como condições climáticas e regulamentos locais da c

terceira no mundo com o maior número de hospitais certificados, tendo até o presente 
momento 12 hospitais certificados e mais 5 registrados para a certificação (GBCA, 2018).

 

a primeira década do séc. XXI uma proliferação de ferramentas, 
procedimentos de 'boas práticas', políticas de estruturas para promoção e suporte de planejamento, 
desenho e desenvolvimento sustentáveis foram criadas com o intuito de promover a sustentabilidade nas 
construções. Variando entre práticas internacionais, ou guias locais, a corrente sustentável tem sua 
importância ao de promover um intercâmbio entre discurso e prática e relembrar aspectos antigos da 

reduzir os impactos ambientais, econômicos e sociais 
atrelados às construções. A evolução das ferramentas para 'edifícios verdes' continua focada em dois 
pontos: na medição do desempenho e as transformação do mercado. (GUENTHER e VITTORI, 2013).  

ferramentas, existem iniciativas próprias, como na China, onde a Associação Chinesa de Hospitais 
e o Ministério Chinês da Construção desenvolveram juntos um guia para construção verde para hospitais e 

m os padrões de qualidade das edificações mais 
complexos e ao mesmo tempo mais saudáveis. Existe uma preocupação maior com as emissões de 
carbono, consumo de energia e água de forma mais consciente e com menos desperdícios, além de prover 

alidade do ar através do uso de materiais mais 'saudáveis' (GUENTHER e VITTORI, 2013). 

Ainda não há um consenso em se tratando das metodologias de avaliação sobre qual é a mais apropriada 
e muitos indicadores resulta em 

análises com alto custo e que, inevitavelmente, dificulta a propagação das certificações em larga escala. Por 
outro lado, se os indicadores são poucos, aumenta a incerteza sobre a sustentabilidade global da 

DALVI, 2014).  

Segundo Guenther e Vittori (2013) as três ferramentas mais utilizadas para certificar a sustentabilidade em 
for Healthcare. Das três 

) é um sistema de avaliação 
de desempenho de sustentabilidade de projetos de construção, comunidades e projetos de infraestrutura, 

(BRE). Foi o primeiro e mais conhecido método de 
é o seguindo maior processo 

de certificação para hospitais no mundo. Atualmente a certificação está presente em 77 países, inclusive no 
, todos eles na localizados na 

Europa, a grande maioria está no Reino Unido, porém não possui hospitais registrados para a certificação 

Green Building Council Australia (GBCA), 
em 2003. A ferramenta foi inspirada no sistema americano LEED e no sistema inglês BREEAM, porém foi 
adaptada às condições australianas, como condições climáticas e regulamentos locais da construção. 

terceira no mundo com o maior número de hospitais certificados, tendo até o presente 
momento 12 hospitais certificados e mais 5 registrados para a certificação (GBCA, 2018). 
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LEED for Healthcare 

O sistema internacional de certificação conhecido como LEED 
Design) foi desenvolvido pelo U.S. Green Building Council
América, sendo atualmente a maior certificação de construções sustentáveis no mundo. O objetivo,
segundo eles é: "orientar e qualificar o desempenho dos edifícios, comprovando a eficácia de qualquer 
sistema construtivo". O LEED for Healthcare
para sustentabilidade de hospitais no mundo. No Brasil, o LEED chegou em 
Council Brazil (GBC-Brazil) e atualmente o quarto país no mundo em registros de projetos para a 
certificação de construção sustentáveis, ficando atrás dos EUA, Emirados Árabes e China (GBC BRAZIL, 
2018).  

O GBC-Brazil atua no mercado de construção civil e possui convênios em instituições de ensino com cursos 
e especializações. Também atuou junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e a Câmara Temática de 
Sustentabilidade da Copa do Mundo de 2014, cooperando com a formulação de diret
obras.  Na versão para hospitais, tanto a ferramenta americana quanto a brasileira possuem 8 dimensões, 
que são: 1. Localização e Transporte; 2. Lotes Sustentáveis; 3. Eficiência da Água; 4. Energia e Atmosfera; 5. 
Materiais e Recursos; 6. Qualidade do Ambiente Interno; 7. Inovação; 8. Prioridade Regional. A certificação 
ocorre através de um sistema de pontuações. 
certificar a partir de 40 pontos. São 4 tipos de selo: Certificado
pontos) , Ouro (de 60 a 79 pontos) e Platina (de 80 a 110 pontos)(GBC BRAZIL, 2018). 

Segundo dados de outubro de 2017, no mundo, são mais de 92.000 projetos registrados em 160 países. 
Nos Estados Unidos da América são mais de 350 projetos de hospitais registrados. No Brasil, são 1245 
projetos de todas as tipologias registrados para a certi
Atualmente, existem 9 projetos registrados na área de hospitais e/ou saúde, todos localizados na região 
Sudeste. Destes, apenas 4 já receberam certificação, sendo 1 na categoria 
"Ouro". Todos os edifícios que já foram certificados estão localizados no estado de São Paulo (Quadro 1) 
(GBC BRAZIL, 2018).  
 

Nome do Projeto 

 
Hospital Unimed 

Hospital Sírio Libanês - Bloco E

Edifício Hospitalar Oswaldo Cruz

Hospital COR 130 

Hospital COR 390 

Hospital Nove de Julho - Torre A

Hospital Regional Dr. Márcio Paulino

Hospital SPDM 

Hospital das Américas - Bloco B e C

Quadro 1: Projetos registrados no LEED for Healthcare no Brasil

O sistema internacional de certificação conhecido como LEED (Leadership in Energy & Environmental 
U.S. Green Building Council (USGBC) em 1993, nos Estados Unidos da 

América, sendo atualmente a maior certificação de construções sustentáveis no mundo. O objetivo,
e qualificar o desempenho dos edifícios, comprovando a eficácia de qualquer 

for Healthcare foi criado em 2011 e atualmente é o maior selo de certificação 
para sustentabilidade de hospitais no mundo. No Brasil, o LEED chegou em 2006, através 

Brazil) e atualmente o quarto país no mundo em registros de projetos para a 
certificação de construção sustentáveis, ficando atrás dos EUA, Emirados Árabes e China (GBC BRAZIL, 

o mercado de construção civil e possui convênios em instituições de ensino com cursos 
e especializações. Também atuou junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e a Câmara Temática de 
Sustentabilidade da Copa do Mundo de 2014, cooperando com a formulação de diret
obras.  Na versão para hospitais, tanto a ferramenta americana quanto a brasileira possuem 8 dimensões, 
que são: 1. Localização e Transporte; 2. Lotes Sustentáveis; 3. Eficiência da Água; 4. Energia e Atmosfera; 5. 

os; 6. Qualidade do Ambiente Interno; 7. Inovação; 8. Prioridade Regional. A certificação 
vés de um sistema de pontuações. A pontuação máxima é de 110 pontos, porém já é possível 

certificar a partir de 40 pontos. São 4 tipos de selo: Certificado (de 40 a 49 pontos), Prata  (de 50 a 59 
pontos) , Ouro (de 60 a 79 pontos) e Platina (de 80 a 110 pontos)(GBC BRAZIL, 2018). 

Segundo dados de outubro de 2017, no mundo, são mais de 92.000 projetos registrados em 160 países. 
Nos Estados Unidos da América são mais de 350 projetos de hospitais registrados. No Brasil, são 1245 
projetos de todas as tipologias registrados para a certificação e, 440 certificações já concedidas. 
Atualmente, existem 9 projetos registrados na área de hospitais e/ou saúde, todos localizados na região 
Sudeste. Destes, apenas 4 já receberam certificação, sendo 1 na categoria "Certificado

. Todos os edifícios que já foram certificados estão localizados no estado de São Paulo (Quadro 1) 

Estado Certificado Certificação

  
Nível Pontos 

RJ Não - 

Bloco E-F-G SP Sim Ouro 41

Edifício Hospitalar Oswaldo Cruz SP Sim Ouro 63

SP Sim Ouro 61

SP Não - 

Torre A SP Sim Certificado 45

Hospital Regional Dr. Márcio Paulino MG Não - 

SP Não - 

Bloco B e C RJ Não - 

Quadro 1: Projetos registrados no LEED for Healthcare no Brasil 
Fonte: Adaptado de GBC Brazil (2018) 

 

eadership in Energy & Environmental 
(USGBC) em 1993, nos Estados Unidos da 

América, sendo atualmente a maior certificação de construções sustentáveis no mundo. O objetivo, 
e qualificar o desempenho dos edifícios, comprovando a eficácia de qualquer 

foi criado em 2011 e atualmente é o maior selo de certificação 
2006, através da Green Building 

Brazil) e atualmente o quarto país no mundo em registros de projetos para a 
certificação de construção sustentáveis, ficando atrás dos EUA, Emirados Árabes e China (GBC BRAZIL, 

o mercado de construção civil e possui convênios em instituições de ensino com cursos 
e especializações. Também atuou junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e a Câmara Temática de 
Sustentabilidade da Copa do Mundo de 2014, cooperando com a formulação de diretrizes sustentáveis das 
obras.  Na versão para hospitais, tanto a ferramenta americana quanto a brasileira possuem 8 dimensões, 
que são: 1. Localização e Transporte; 2. Lotes Sustentáveis; 3. Eficiência da Água; 4. Energia e Atmosfera; 5. 

os; 6. Qualidade do Ambiente Interno; 7. Inovação; 8. Prioridade Regional. A certificação 
A pontuação máxima é de 110 pontos, porém já é possível 

(de 40 a 49 pontos), Prata  (de 50 a 59 
pontos) , Ouro (de 60 a 79 pontos) e Platina (de 80 a 110 pontos)(GBC BRAZIL, 2018).  

Segundo dados de outubro de 2017, no mundo, são mais de 92.000 projetos registrados em 160 países. 
Nos Estados Unidos da América são mais de 350 projetos de hospitais registrados. No Brasil, são 1245 

ficação e, 440 certificações já concedidas. 
Atualmente, existem 9 projetos registrados na área de hospitais e/ou saúde, todos localizados na região 

Certificado" e 3 na categoria 
. Todos os edifícios que já foram certificados estão localizados no estado de São Paulo (Quadro 1) 

Certificação 

Pontos  Data  

- - 

41 26/09/2016 

63 30/06/2015 

61 18/05/2017 

- - 

45 29/03/2017 

- - 

- - 

- - 
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Um exemplo brasileiro de hospital com selo LEED é Edifício Vicky e Joseph Safra
Einstein na Unidade Morumbi (Figura 1
edifício hospitalar no mundo com esta certificação. Com aproximadamente 70.000 m² distribuídos em 16 
andares (sendo 6 apenas para estacionamento) (ALBERT, 2017). O edifício conta com 200 consultórios 
médicos, centro cirúrgico, serviços
obre é de 2009. O projeto de arquitetura é assinado pelo grupo Albert Kahn do Brasil Ltda (ALBERT..., 2017, 
NUPEHA, 2018). 
 

Figura 2: Edifícios Vicky e Joseph Safra

Os projetistas do edifício optaram 
especificidades, pode ser destacado
sistema iluminação artificial de alta eficiência, fachada ventilada, vidros de alto desempenho, 
reaproveitamento de águas pluviais e de drenos do sistema de ar
comunidade, calçamento semipermeável, pavimentos externos com alto índice de
de alta eficiência, tintas e colas a base de água, além de anteder a outros requisitos para a obtenção do 
selo (NUPEHA, 2018).  

CONCLUSÕES 

O Brasil ainda precisa avançar no que se refere à sustentabilidade hospitalar, visto que o
edificações que procuram selos de sustentabilidade ainda são poucas, e todas as instituições são privadas. 
Os selos de sustentabilidade não possuem uma unanimidade de aceitação, no entanto, ajudam a promover 
a sustentabilidade no mercado, como a
valorização dos empreendimentos. 
políticas públicas de fomento a construção sustentável, ao demonstrar factualmente
seguidos para uma construção mais sustentável, também é possível analisar onde a
falhas e como elas poderiam melhorar.

Um exemplo brasileiro de hospital com selo LEED é Edifício Vicky e Joseph Safra do Hospital Israelita Albert 
ein na Unidade Morumbi (Figura 1), que recebeu a certificação LEED Ouro

edifício hospitalar no mundo com esta certificação. Com aproximadamente 70.000 m² distribuídos em 16 
andares (sendo 6 apenas para estacionamento) (ALBERT, 2017). O edifício conta com 200 consultórios 

 de oftalmologia e endoscopia. O projeto é de 2005 e a conclusão da 
obre é de 2009. O projeto de arquitetura é assinado pelo grupo Albert Kahn do Brasil Ltda (ALBERT..., 2017, 

Figura 2: Edifícios Vicky e Joseph Safra do Hospital Israelita Albert Einstein, SP 
Fonte: NUPHERA (2018) 

 pela obtenção selo desde a etapa de concepção do projeto. Dentre as 
ser destacado: cobertura verde, consultórios com preferência pela luz natural, 

luminação artificial de alta eficiência, fachada ventilada, vidros de alto desempenho, 
reaproveitamento de águas pluviais e de drenos do sistema de ar-condicionado, praça aberta à 
comunidade, calçamento semipermeável, pavimentos externos com alto índice de 
de alta eficiência, tintas e colas a base de água, além de anteder a outros requisitos para a obtenção do 

O Brasil ainda precisa avançar no que se refere à sustentabilidade hospitalar, visto que o
edificações que procuram selos de sustentabilidade ainda são poucas, e todas as instituições são privadas. 
Os selos de sustentabilidade não possuem uma unanimidade de aceitação, no entanto, ajudam a promover 
a sustentabilidade no mercado, como algo possível de ser alcançado e funcionam como marketing para a 

 Outra vantagem é que eles estimulam à criação e desenvolvimento de 
ento a construção sustentável, ao demonstrar factualmente

seguidos para uma construção mais sustentável, também é possível analisar onde a
e como elas poderiam melhorar. 

 

do Hospital Israelita Albert 
Ouro, se tornando o maior 

edifício hospitalar no mundo com esta certificação. Com aproximadamente 70.000 m² distribuídos em 16 
andares (sendo 6 apenas para estacionamento) (ALBERT, 2017). O edifício conta com 200 consultórios 

de oftalmologia e endoscopia. O projeto é de 2005 e a conclusão da 
obre é de 2009. O projeto de arquitetura é assinado pelo grupo Albert Kahn do Brasil Ltda (ALBERT..., 2017, 

 

 

pela obtenção selo desde a etapa de concepção do projeto. Dentre as 
: cobertura verde, consultórios com preferência pela luz natural, 

luminação artificial de alta eficiência, fachada ventilada, vidros de alto desempenho, 
condicionado, praça aberta à 

 reflexão solar, irrigação 
de alta eficiência, tintas e colas a base de água, além de anteder a outros requisitos para a obtenção do 

O Brasil ainda precisa avançar no que se refere à sustentabilidade hospitalar, visto que o número de 
edificações que procuram selos de sustentabilidade ainda são poucas, e todas as instituições são privadas. 
Os selos de sustentabilidade não possuem uma unanimidade de aceitação, no entanto, ajudam a promover 

lgo possível de ser alcançado e funcionam como marketing para a 
Outra vantagem é que eles estimulam à criação e desenvolvimento de 

ento a construção sustentável, ao demonstrar factualmente os critérios devem ser 
seguidos para uma construção mais sustentável, também é possível analisar onde as legislações ainda são 
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 Apesar do custo inicial da obra ser maior, é um erro comum pensar que a construção sustentável é ma
cara, pois seu custo é diluído ao longo do tempo com as economias que este tipo de edificação pode trazer: 
redução no consumo de água e energia, menor obsolescência de sistemas e estruturas, e minimização da 
necessidade de manutenção, dentre outros. Tod
encarecer o preço inicial do empreendimento (embora como citado anteriormente, o custo seja revertido 
em economia com o passar do tempo), porém muitos projetistas ainda não possuem clareza dos benefíc
que atitudes sustentáveis podem trazer. 

Embora apresentem vantagens, os selos também possuem desvantagens. Embora o LEED seja utilizado no 
Brasil, ele não é adaptado à realidade brasileira, gerando certas incoerências. Esta falta de adaptação faz 
com que dificilmente alguns itens possam ser mensurados ou completados. Outra questão se refere à 
pontuação, pois possuem margens muito extensas entre uma categoria e outra. Com menos da metade dos 
pontos já é possível certificar uma edificação como sustentáve
a real sustentabilidade que o edifício pode promover. Além de não ser necessário fazer a pontuação 
máxima para atingir o certificado máximo (Platina). 

Os selos para construção sustentáveis de hospitais ajudam no 
saudável e resiliente para os complexos projetos hospitalares, porém, elas ainda não refletem outros 
aspectos importantes para este tipo de edificação, que são os ambientes mais humanizados. Os selos são 
eficientes em relação a questões ambientais e econômicas, mas não abordam as questões sociais que este 
tipo de edificação necessita.  
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Apesar do custo inicial da obra ser maior, é um erro comum pensar que a construção sustentável é ma
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encarecer o preço inicial do empreendimento (embora como citado anteriormente, o custo seja revertido 
em economia com o passar do tempo), porém muitos projetistas ainda não possuem clareza dos benefíc
que atitudes sustentáveis podem trazer.  
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que dificilmente alguns itens possam ser mensurados ou completados. Outra questão se refere à 
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a real sustentabilidade que o edifício pode promover. Além de não ser necessário fazer a pontuação 
máxima para atingir o certificado máximo (Platina).  

Os selos para construção sustentáveis de hospitais ajudam no sentido de promover um desenho mais 
saudável e resiliente para os complexos projetos hospitalares, porém, elas ainda não refletem outros 
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SOCIAL TECHNOLOGY, NON-CONVENTIONAL MATERIAL AND TECHNICAL ASSISTANCE: 

APPLICATION OF CONCEPTS IN ANTEPROJECT OF CONSTRUCTION CENTER WITH RAW EARTH. 

TECNOLOGÍA SOCIAL, MATERIAL NO CONVENCIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA: APLICACIÓN DE 
CONECPTOS EN ANTEPROYECTO DE CENTRO DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA. 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O trabalho aqui apresentado trata de um anteprojeto para um centro de produção e capacitação em construção com 
terra na comunidade Santo Amaro, município de Santa Rita, PB. Afim de propor melhores condições para as atividades 
que já acontecem no lugar, de fabricação e de ensino da produção e construção com blocos de terra comprimida do 
tipo Mattone. Objetivando, além disso, o uso de tais blocos como técnica construtiva central do projeto, de forma 
otimizada e com uso de soluções de baixo custo e de simples execução, tendo em vista a possibilidade de uso de mão 
de obra não especializada por meio de mutirões comunitários. Percebe-se por meio do trabalho que é possível abordar 
aspectos técnicos, ambientais, sociais e econômicos em contextos onde tem que se trabalhar com a arquitetura do 
possível. 
PALAVRAS-CHAVE: tecnologia social, material não convencional, construção com terra.  

ABSTRACT: 
The present paper deals with a preliminary project for a production and training center of construction with raw earth 
in the community of Santo Amaro, municipality of Santa Rita, PB. In order to propose better conditions for the activities 
that already happen in the place, of manufacture and teaching of the production and construction with blocks of 
compressed raw earth of the type Mattone. Aiming, in addition, the use of such blocks as the central constructive 
technique of the project, in an optimized way and with the use of solutions of low cost and simple execution, considering 
the possibility of using unskilled labor by work groups of the community.  It is perceived through the work that it is 
possible to approach technical, environmental, social and economic aspects in contexts where is necessary to work with 
the architecture of the possible. 
KEYWORDS: social technology, non-conventional material, low cost, earth construction. 

RESUMEN: 
El trabajo aquí presentado trata de un anteproyecto para un centro de producción y capacitación en construcción con 
tierra en la comunidad Santo Amaro, municipio de Santa Rita, PB. A fin de proponer mejores condiciones para las 
actividades que ya ocurren en el lugar, de fabricación y de enseñanza de la producción y construcción con bloques de 
tierra comprimida del tipo Mattone. Objetivo, además, el uso de tales bloques como técnica constructiva central del 
proyecto, de forma optimizada y con uso de soluciones de bajo costo y de simple ejecución, teniendo en vista la 
posibilidad de uso de mano de obra no especializada por medio de mutirones comunidad. Se percibe por medio del 
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trabajo que es posible abordar aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos en contextos donde tiene que 
trabajar con la arquitectura de lo posible. 
PALABRAS-CLAVE: tecnología social, material no convencional, arquitectura de tierra. 
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INTRODUÇÃO 

Após a Revolução Industrial houve, de acordo com Barbosa (2005), a hegemonia dos materiais convencionais 

na construção civil, como os tijolos cozidos, o aço e o concreto. Porém, mesmo tendo em vista suas 

vantagens, estes apresentam características na sua fase de produção e aplicação, como emissão de 

poluentes, custo elevado e excessivo consumo de energia, que fizeram surgir discussões acerca da 

reabilitação dos materiais tradicionais, então intitulados materiais não convencionais. Segundo o mesmo 

autor, os materiais não convencionais são aqueles disponíveis na natureza, muitos dos quais renováveis, em 

geral não poluentes, com menor custo construtivo, e que podem gerar tecnologias que fazem uso de 

ferramentas e equipamentos simples, podendo ser facilmente transferidas para populações pouco instruídas 

e com isto contribuir com a redução do déficit habitacional.  

Em consonância com o conceito de materiais não convencionais está o de tecnologia social que é, de acordo 

com o Instituto de Tecnologia Social (2004, p. 26): “[...] um conjunto de técnicas, metodologias inovadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções 

para a inclusão social e melhoria das condições de vida”.  

Um dos materiais não convencionais que tem sido tema de estudos e inovações na construção civil é a terra. 

Entre as inúmeras técnicas que utilizam este material estão os Blocos de Terra Comprimida (BTC). Entre os 

diversos tipos está aquele desenvolvido pelo Prof. Mattone, do Politecnico de Torino, que leva o nome do 

seu criador. Com os blocos, o Prof. Mattone fundou a associação Mattone su Mattone, que atua por meio da 

introdução de tecnologias sociais em comunidades, com a capacitação de pessoas na produção e construção 

com os blocos de terra. A associação é um exemplo da aliança entre os materiais não convencionais e a 

tecnologia social, uma vez que trabalha diretamente com comunidades que carecem de soluções a 

problemas como o déficit habitacional. A Mattone su Mattone atua em diferentes localidades, como países 

da África e da América do Sul. Entre as comunidades que contam com sua participação, está a Santo Amaro, 

na cidade de Santa Rita no estado da Paraíba, objeto do presente estudo. 

Na comunidade Santo Amaro a associação atua por intermédio da Casa dos Sonhos e da colaboração do 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. A Casa dos Sonhos é um projeto social 

desenvolvido por uma associação sem fins lucrativos, trabalha com mais de 100 famílias de baixa renda da 

Santo Amaro, uma comunidade carente, que sobrevive principalmente da coleta de lixo. Segundo Garzón, et 

al. (2010) o processo de construção, ensino e transferência tecnológica utilizando a terra como material de 

construção começou ali em 2005, por meio da integração entre a comunidade, a organização não 

governamental, a universidade e cooperação internacional. Esforços empreendidos por estes atores já 

permitiram a execução de parte das instalações da Casa dos Sonhos e habitações para algumas famílias com 

uso do BTC (GARZÓN et al., 2010).  

Atualmente, na comunidade Santo Amaro, a capacitação e produção acontecem quando há demandas 

específicas. Quando ocorrem, tanto a parte prática da capacitação quanto a produção, são feitas hoje em um 

dos lotes de propriedade da Casa dos Sonhos onde há um pequeno galpão em que fica armazenado o 

material e a única prensa para fabricação dos blocos com que contam atualmente, como pode ser visto na 

Figura 1. 
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Figura 1: Galpão destinado a produção dos blocos de terra e à parte prática dos cursos de capacitação. 
Fonte: A autora, 2015 

 

A Casa dos Sonhos entende a capacidade latente que a comunidade tem, com a capacitação e produção dos 

blocos, de atingir sustentabilidade econômica, social e ambiental por meio da autogestão. Por isto pretende, 

dentro deste contexto, dar apoio à construção de condições para que ela possa se autogerir. Pretende-se, 

então, dar continuidade à utilização de materiais não convencionais na construção civil, tanto para atender 

as próprias demandas como para difundir tais tecnologias por meio de sua comercialização. Desta forma a 

comunidade usa da tecnologia de forma benéfica, a agir na solução de seus problemas de forma autônoma, 

principalmente se for criado e mantido o ciclo entre inovação, produção e consumo, dando assim sentido ao 

conceito de tecnologia social.  

Contudo, a limitação de infraestrutura que acontece atualmente no local limita a continuidade e o progresso 

das atividades. O único galpão com que contam no momento mostra-se insuficiente para todas funções a 

que se destina, como armazenamento de matéria prima e instrumentos de trabalho, preparação da massa e 

manufatura dos blocos. Problema este que se agrava quando a atividade é de capacitação, onde muitas 

pessoas dividem o mesmo espaço limitado. Com tais deficiências o ambiente dificulta a efetivação dos 

objetivos que a comunidade tem atualmente, como aumento da produção e capacitação para geração de 

emprego e renda.  
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Além do problema exposto, atualmente o mercado de materiais não convencionais em João Pessoa e região 

metropolitana é pequeno, estando as tecnologias convencionais em posição de total protagonismo. Porém, 

as preocupações mundiais em minimizar o impacto humano sobre o ambiente natural fazem crescer a 

procura por tecnologias que tenham baixo impacto ambiental (PISANI, 2005).  

Na observação destes pressupostos o objetivo do estudo é elaborar anteprojeto de um centro de produção 

e capacitação em construção com terra na comunidade Santo Amaro, a fim de atender a tais demandas e 

ampliar o quadro de atividades, passando também a ser capaz de receber cursos destinados a profissionais 

e estudantes da área de construção civil.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a aplicação de tecnologias sociais mostra-se necessária a integração entre as partes envolvidas no 

desenvolvimento e aplicação destas. Como apontam os princípios apresentados pelo Instituto de Tecnologia 

Social (2004), que dizem que aprendizagem e participação caminham juntos, que transformação social ocorre 

ao passo que existe respeito às identidades locais e que todo indivíduo é capaz de gerar conhecimento e 

aprender. Deste modo, o projeto aborda tais princípios nas suas funções, de ensino e capacitação baseado 

na transferência de tecnologia; assim como estes princípios foram pressupostos para elaboração da 

proposta, com a participação dos beneficiários, na figura dos voluntários da Casa dos Sonhos e no respeito à 

identidade local.  

A transferência tecnológica é o principal instrumento utilizado para a disseminação das tecnologias sociais. 

Barbosa (2003), ao apresentar exemplos da transferência de tecnologia dos blocos de terra comprimida do 

tipo Mattone, salienta que o envolvimento da comunidade na construção de suas edificações é de grande 

valia, pois os envolvidos ganham uma ocupação e uma oportunidade de mostrar, até para si mesmo, sua 

capacidade de produzir algo concreto e de qualidade, em oposição às edificações mal construídas que 

produziam anteriormente. Com base nesta informação o projeto aqui apresentado foi desenvolvido tendo 

em vista a execução por mão de obra não especializada, que por meio de mutirão poderá ao mesmo tempo 

edificar, aprender, e provar para si sua habilidade. O autor ainda ressalta que a terra permite gerar 

tecnologias apropriadas para populações distantes do processo de desenvolvimento, porém, faz-se 

necessário o acompanhamento técnico periódico.  

Ressaltando a relevância do acompanhamento técnico, está a Lei Nº 11.888/2008, que assegura às famílias 

de baixa renda assistência técnica gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

Mesmo que o presente trabalho não seja de projeto de habitação de interesse social, abre precedentes para 

a consolidação da melhoria das habitações existentes na área de sua implantação (com o aumento na 

produção de blocos será possível a construção de novas moradias), e algumas recomendações apresentadas 

pela citada lei foram incorporadas na proposta desenvolvida, pois se assemelha o contexto alterando-se 

apenas a tipologia.  

Dentre as recomendações expostas na lei estão a otimização e qualificação do uso e o aproveitamento 

racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 

empregados no projeto e na construção; a priorização das iniciativas a serem implantadas sob regime 

de mutirão; a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a 
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democratização do conhecimento. Algumas destas atribuições podem facilmente ser associadas ao 

emprego de certas técnicas e materiais construtivos. No caso de grande parte dos materiais não 

convencionais há a facilidade de geração, do que Barbosa (2005) chama de, tecnologias apropriadas, 

que são aquelas que fazem uso de ferramentas e equipamentos simples e que podem ser facilmente 

transferidas mesmo para populações de pouca ou nula instrução. Podem então ser percebidas, em 

algumas das características dos materiais não convencionais, ao menos duas das recomendações da Lei 

nº11.888/2008, a inovação tecnológica e a democratização do conhecimento.  

No caso dos blocos de terra comprimida há a otimização dos recursos econômicos, tendo em vista o 

baixo custo e abundância de matéria prima e o fato de que o desperdício por quebra é quase nulo, pois 

a matéria pode voltar ao início da produção. Esta característica também está presente nas necessidades 

inerentes ao projeto de edificação que utilize dos blocos, e que foi levado em conta na elaboração da 

presente proposta. Tal projeto deve ser desenvolvido tendo como premissa a modulação do BTC, que 

deve ser otimizada, evitando assim desperdícios e facilitando a execução.  

Os blocos do tipo Mattone, Figura 2, apresentam resistência comprovada por testes realizados em 

laboratório, como afirmam Barbosa e Ghavami (2010). As boas características que o bloco apresenta se 

devem, além da boa qualidade da terra utilizada e da manufatura adequada, a inserção de uma pequena 

quantidade de cimento Portland em sua composição, no máximo 10% em massa, dependendo das 

características da terra. O cimento melhora as propriedades da terra e consequentemente do bloco, 

inclusive a ação da água. Porém, mesmo com a melhoria do material, são necessários alguns cuidados 

na concepção de uma obra de terra. Na elaboração do projeto foi necessário prever a proteção das 

alvenarias da umidade proveniente do solo, para que a água não comprometa a estrutura ao infiltrar a 

mesma por capilaridade. Deve-se ainda dispor de beirais que protejam as alvenarias das ações da chuva, 

prevenindo assim a erosão destas. Desta forma pode-se obter o máximo do que este material permite. 
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Figura 2: Blocos Mattone sendo organizados durante curso de capacitação. 
Fonte: A autora, 2014 

 

O ANTEPROJETO 

Na proposta adotou-se um conjunto de lotes onde as atividades são desenvolvidas atualmente, pois o 

controle orçamentário é um condicionante do projeto. Em um dos lotes há a pré-existência de uma edificação 

de apoio à Casa dos Sonhos, a Casa dos Voluntários, que devia ter parte de suas funções preservadas. Tendo 

em vista ainda o condicionante orçamentário, faz-se coerente a utilização dos elementos construtivos que 

serão produzidos pelo futuro centro na proposta a ser desenvolvida, pois, além destes apresentarem baixo 

impacto ambiental também resultam soluções de baixo custo, se utilizados racionalmente, de forma 

planejada a alcançar tal resultado.  

A princípio os produtos fabricados serão os blocos de terra comprimida do tipo Mattone, mas isto pode ser 

ampliado com a adoção de outras técnicas que utilizem do mesmo material. Tanto estas considerações 

quanto outras, pertinentes aos usos, funções, prioridades do projeto foram discutidas em apresentações da 

proposta e conversas com a diretoria e voluntariado da Casa dos Sonhos. Nestas discussões foi possível 

atentar a todas necessidades do lugar, as potencialidades que ele apresenta e como o projeto poderia lidar 

com algumas características próprias do programa. 

Durante a programação arquitetônica percebeu-se a demanda por usos contrastantes, desde a fabricação, 

até a hospedagem. Porém, não podia-se negar as necessidades que a comunidade apresentava nesses 

aspectos e propor um projeto que atendesse a apenas uma parte delas. Desta forma essas peculiaridades 

foram levadas em consideração de modo que na etapa de projeto pudessem ser propostas as soluções mais 

adequadas ao contexto. 

O projeto se desenvolve em blocos localizados ao longo do lote e incorpora a edificação pré-existente. Nos 

diagramas representados na Figura 3 é possível entender algumas soluções propostas para o conjunto. 
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Figura 3: Diagramas explicativos do projeto. 
Fonte: A autora, 2016 

 

No diagrama 01 estão representados os acessos ao lote. Devido à variedade de usos do espaço, a definição 

dos acessos foi muito importante, sendo capaz de separar o fluxo de pessoas das diferentes atividades que 

ali ocorrem. Desta forma existe um acesso próprio para a parte da fábrica, um que leva diretamente a casa 

pré-existente, que continuará servindo de apoio à Casa dos Sonhos, e outros dois, os acessos 03 e 02 que 

além de permitir que as usuários acessem o local, possibilita o cruzamento da quadra pela população, que 

antes tinha que dar a volta no extenso quarteirão.  

A setorização, representada no diagrama 02, assim como os acessos, pode definir o bom relacionamento 

entre as diferentes funções. Os dois setores mais divergentes, o de produção e o de alojamentos, foram 

dispostos opostamente dentro do lote, e o bloco onde se concentram as atividades de capacitação e o setor 

administrativo funcionam como uma transição entre os dois primeiros.  

Tendo a redução de custos como um condicionante, o projeto foi pensado para ser executado em várias 

fases, que foram sugeridas conforme as urgências e necessidades atuais. A 1ª fase trata-se da execução do 

galpão para produção dos blocos, pois é uma atividade que já acontece atualmente com precariedade, além 

disso, a renda gerada por essa atividade pode auxiliar na execução do restante do conjunto. A 2ª fase 

conta com a reforma da Casa dos Voluntários e a execução da primeira parte do bloco de alojamentos, 

vontade demonstrada pela direção da Casa dos Sonhos para alojamento de pessoas vindas do Hospital 

Metropolitano de Trauma, o que também pode gerar renda para o lugar. Além de também servir para 

hospedagem de alunos dos cursos que não sejam da região. A 3ª fase trata-se dos blocos voltados à 

capacitação e comercialização dos elementos construtivos. A 4ª fase é a última parte do bloco de 

alojamentos, a ser executada quando houver demanda que a torne necessária, como pode ser visto no 

diagrama 03.  
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No diagrama 04 está representado o afastamento dos blocos com relação à rua. Este afastamento foi 

proposto pensando na relação da comunidade com o centro, por meio da criação de pátios que 

permitem que quem passe por ali conheça as atividades desenvolvidas, sentindo-se convidado a fazer 

parte. 

No que diz respeito aos aspectos construtivos optou-se por soluções econômicas e de fácil execução por 

mão de obra não qualificada, e que resultassem em uma estética que valorizasse os materiais adotados. 

Dependem do projeto muitas simplificações possíveis: o uso de módulos que facilitam as 

medições, o emprego de materiais de construção de dimensões constantes (o bloco de 

concreto), a padronização dos caixilhos que auxilia a produção, as instalação elétricas e 

hidráulicas aparentes e centralizadas, a sistematização de detalhes de acabamento, etc. 

Todos estes procedimentos têm consequências favoráveis. Estas preocupações em nada 

prejudicam a caracterização arquitetônica mais expressiva. Ao contrário, fazem surgir 

oportunidades formais inteiramente novas. (FERRO E LEFÈVRE, 1963, p.41) 

 

Muitas destas considerações de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre sobre a economia nas construções foram 

adotadas na presente proposta. A modulação do bloco de terra comprimida, a racionalização das esquadrias 

que seguem um mesmo padrão e instalações aparentes. Procurou-se explorar destas “oportunidades 

formais” com o uso do material, terra, aparente, sem revestimentos, e de um sistema construtivo que 

expressasse a natureza dos materiais, e sua função, sem recobrimentos que tenham apenas o papel de 

embelezar e que acrescentem custos desnecessários. Na Figura 4 está ilustrado o uso destes materiais. 

Os blocos de terra comprimida aparentes, assim como as cintas de concreto, a estrutura metálica e o 

madeiramento da coberta e o fôrro de osb que auxilia no desempenho acústico da coberta. 

Figura 4: Vista do refeitório e representação dos materiais. 
Fonte: A autora, 2016 
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As oficinas, parte prática dos cursos, são realizadas tanto no galpão quanto no pátio destinado à essa 

atividade. Próximo à rua, as oficinas podem ser vistas por quem por ali passar, o que pode ser visto na Figura 

5. O espaço tem relação direta com as salas de aula, facilitando a circulação dos participantes, assim como 

do laboratório e do depósito da matéria prima utilizada. 

Figura 5: Vista para a área de capacitação. 
Fonte: A autora, 2016 

 

O galpão, Figura 6, foi projetado pensando na circulação da matéria prima até a saída do material acabado. 

A terra que chega é diretamente descarregada no espaço de armazenamento que tem capacidade para um 

mês de produção contínua. No interior do galpão está ainda o espaço para mistura da massa e manufatura 

dos blocos, e dois ambientes fechados, o depósito de insumos e ferramentas e um banheiro para os 

funcionários. Os blocos acabados passam para o pátio de cura, em seguida para o segundo pátio onde podem 

ser empilhados e posteriormente ao último onde são postos em paletes. A caixa d’água que está sob a 

coberta armazena a água vinda da calha que é usada para a cura dos blocos por meio de aspersores.  
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Figura 6: Vista para a área de produção. 
Fonte: A autora, 2016 

 

A comunidade não provém de espaços públicos de lazer e convívio, por isso foi proposta uma praça em um 

dos acessos ao lote, como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 7: Vista para a praça. 
Fonte: A autora, 2016 
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Além da gentileza urbana da criação de uma praça para a comunidade, esta direciona ao cruzamento de 

quadra que também pode ser usufruído pela população que antes tinha que percorrer uma longa distância 

devido a extensão da quadra, que pode ser percebido na Figura 8.  

Figura 8: Vista para o cruzamento de quadra. 
Fonte: A autora, 2016 

 

Os muros altos foram substituídos por gradis permeáveis na tentativa de tornar o espaço convidativo, ao 

permitir observar o que ali acontece, representado na Figura 9. 

Figura 9: Vista da rua para o interior do lote. 
Fonte: A autora, 2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho procurou responder à questões da comunidade Santo Amaro por meio de uma proposta 

arquitetônica que abarcasse as necessidades e aspirações reais daquele lugar, sempre tentativa de propor 

soluções condizentes com sua realidade. Estas soluções iniciaram na definição do programa, que reflete a 

vocação que aquela comunidade tem potencialidade de explorar. As soluções construtivas foram pensadas 

para que o projeto pudesse ser executado em mutirão pela própria população que dele usufruirá. Deste 

modo, buscou-se para tais soluções o máximo de simplicidade. Principalmente com o uso do bloco Mattone, 

que ali já é bem conhecido. Além da simplicidade das técnicas procurou-se também que estas fossem 

empregadas de modo a configurar uma arquitetura de baixo custo, por meio da não utilização de 

revestimentos, do uso racional dos elementos construtivos, da padronização das esquadrias. Deste modo 

definiu-se uma arquitetura que explora uma linguagem condizente ao contexto em que se insere.  

Nas soluções espaciais foi priorizado o convívio, a flexibilidade, o contato com o ambiente externo e com a 

natureza e a permeabilidade às pessoas da comunidade. Mesmo muitas vezes sendo difícil a conciliação entre 

alguns desses conceitos e a variedade de funções do projeto, buscou-se relacionar de forma harmônica todos 

os pontos definidos na programação arquitetônica. 

Compreende-se que ações que colaborem com o desenvolvimento sustentável desta comunidade são bem 

vindas e que os esforços empreendidos neste sentido devem ser coerentes com a sua realidade atual. Por 

isto a proposta apresentada prima pela inserção urbana, econômica, social e principalmente por soluções 

arquitetônicas adequadas à este contexto. 
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UM PATRIMÔNIO EM RISCO: A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO SOBRE A PRESERVAÇÃO DO ACERVO DE OBRAS           

RARAS DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

A PATRIMONY AT RISK: THE INFLUENCE OF THE URBANIZATION PROCESS ON THE PRESERVATION 
OF THE RARE WORKS ACQUIS OF THE RECIFE FACULTY OF LAW   

UN PATRIMONIO EN RIESGO: LA INFLUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE URBANIZACIÓN EN LA 
PRESERVACIÓN DEL TRABAJO DE LAS OBRAS RARAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE RECIFE 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O presente trabalho aborda a preservação de acervos raros que estão armazenados em edificações tombadas, em 
meio urbano, bem como a qualidade do ambiente interno, em bibliotecas, cujo acervo necessita de cuidados 
especiais. Como objeto empírico averiguou-se como o processo de urbanização do Bairro da Boa Vista, em Recife – PE, 
caracterizado pela substituição sistemática da vegetação natural, pela impermeabilização do solo, e pela 
intensificação das atividades antrópicas, sobretudo, fluxo de veículos e lançamento de partículas sólidas na atmosfera, 
entre outros fatores, representa um risco para qualidade do meio ambiente e, consequentemente, pode trazer sérios 
danos ao patrimônio cultural. Em especial, observou-se como o aumento de temperatura e da poluição pode 
prejudicar acervos raros, como o existente na Faculdade de Direito do Recife (FDR).                                                 
PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas, APO (Avaliação Pós-Ocupacional), Conforto térmico, Preservação de Obras 
Raras, Faculdade de Direito do Recife. 

ABSTRACT: 
The present work deals with the preservation of rare collections that are stored in listed buildings located in urban 
areas, as well as the quality of the internal environment in libraries, whose collection needs special care. As an 
empirical object, it was found out how the process of urbanization of the Boa Vista neighborhood in Recife - PE, 
characterized by the systematic substitution of natural vegetation, waterproofing of the soil and the intensification of 
anthropic activities, especially vehicle flow and solid particles release in the atmosphere, among other factors, 
represent a risk to the quality of the environment and, consequently, can cause serious damage to cultural heritage. In 
particular, it was observed how the increase in temperature and pollution can damage rare collections, such as the one 
at the Recife Faculty of Law.                      
KEYWORDS: climate change, APO (Post-Occupational Assessment), thermal comfort, preservation of rare works, Recife 
faculty of law.  

RESUMEN: 
El presente trabajo aborda la preservación de acervos raros que están almacenados en edificaciones tumbadas, en 
medio urbano, así como la calidad del ambiente interno, en bibliotecas, cuyo acervo necesita cuidados especiales. 
Como objeto empírico se averiguó como el proceso de urbanización del Barrio de Boa Vista, en Recife - PE, 
caracterizado por la sustitución sistemática de la vegetación natural, por la impermeabilización del suelo, y por la 
intensificación de las actividades antrópicas, sobre todo, flujo de vehículos y lanzamiento de vehículos las partículas 
sólidas en la atmósfera, entre otros factores, representan un riesgo para la calidad del medio ambiente y, 
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consecuentemente, puede traer serios daños al patrimonio cultural. En particular, se observó cómo el aumento de 
temperatura y de la contaminación puede perjudicar acervos raros, como el existente en la Facultad de Derecho de 
Recife (FDR).  
PALABRAS-CLAVE: cambios climáticos, APO (Evaluación Post-Ocupacional), confort térmico, preservación de obras 
raras, facultad de derecho de Recife. 
 
 

INTRODUÇÃO  

A dinâmica do clima de um local é determinada pelos sistemas climáticos locais que controlam o transporte 
do calor e da umidade na região, dessa maneira, a forma urbana e as atividades antrópicas podem causar 
interferências no clima local. No ambiente urbano a temperatura do ar é superior à temperatura do meio 
rural. Mascaró (2009), afirma que o clima urbano é um sistema que abrange o clima de um dado espaço 
terrestre e sua urbanização, ele deve ser entendido como parte integrante do sistema climático, em 
interação com o microclima e o mesoclima.Essas particularidades num conjunto de ações antrópicas sobre 
o meio ambiente urbano, contribuem para o aquecimento das superfícies urbanas e para formação de 
diversos fenômenos como por exemplo a formação de ilhas de calor (ver figura 01).  Gartland (2010) explica 
que, as ilhas de calor são formadas em áreas urbanas e suburbanas porque muitos materiais de construção 
comuns absorvem e retêm mais calor do sol do que materiais naturais em áreas rurais menos urbanizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Littlefield (2011), as edificações modificam o clima existente em um terreno, criando um 
microclima especifico ao redor dela e afetando o microclima das edificações do entorno imediato. Desse 
modo, as variações de temperatura e umidade relativa podem ser resultado dos elementos do meio urbano 
analisado. Na configuração urbana, a rugosidade pode, funcionar como obstáculo para o vento, 
modificando o seu fluxo natural e dificultando também a dispersão do calor, que é produzido devido a 
grande condutibilidade térmica de materiais como o concreto e o asfalto que quando aquecidos transferem 
o calor para o ambiente. A rugosidade da cidade também pode interferir na diminuição da intensidade e na 
direção dos ventos. Roaf (2009) afirma que as edificações são responsáveis por produzir mais da metade de 

Figura 1: Representação esquemática da Ilha de calor                                                                                                

Fonte: Geografika Nusantara, 2017 
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todas as emissões das mudanças climáticas. Dessa maneira, à medida que o espaço urbano é alterado o 
comportamento térmico daquele local também é modificado.  

As edificações, quando são fechadas, favorecem a dependência por sistemas forçados de ventilação 
mecânica e de ar condicionado, aumentando dessa forma o consumo de energia. Para alcançar o objetivo 
da pesquisa, foi realizada uma Avaliação Pós-Ocupacional (APO) no ambiente construído onde se encontra 
salvaguardado o acervo de Obras Raras da Faculdade de Direito de Recife (FDR), que abrangeu também 
uma parte da  edificação e o seu entorno imediato, onde está localizada no bairro da Boa Vista. Além disso, 
foram considerados o contexto histórico e o entorno do objeto, que são determinantes do problema 
arquitetônico. 

A maioria dos acervos de Bibliotecas e Arquivos do Brasil é composta por livros que foram fabricados a 
partir da fibra de madeira e apresentam problemas de degradação inerentes à estrutura do suporte, além 
os fatores ambientais que contribuem ainda mais para o processo de deterioração. Mesmo com as novas 
mídias magnéticas e óticas, que surgem a cada momento, o papel ainda exerce uma posição fundamental 
de importância e destaque para a humanidade.  

Além dos fatores internos de degradação, relacionados ao processo de produção do papel, existem os 
fatores extrínsecos, que são ligados diretamente às condições ambientais, com destaque para umidade 
relativa do ar, temperatura, iluminação, radiação ultravioleta, poluentes atmosféricos, ventilação 
inadequada, agentes biológicos, micro-organismos, insetos, roedores, processos e tratamentos 
inadequados, bem como desastres e vandalismo. Portanto para conservação do acervo é de extrema 
importância o cuidado e monitoramento das condições do meio onde ele se encontra (ver figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estratégias de Prevenção                                                                                                

Fonte: Angélica Borges, 2017 

Preservação = Monitoramento das 

condições do meio ambiente 

Conservação = Monitoramento das 

condições do meio ambiente; 

Intervenção superficial, desinfestação, 

higienização e acondicionamento; 

Restauração =  Monitoramento das 

condições do meio ambiente; 

Intervenção superficial, desinfestação, 

higienização e acondicionamento; 

Intervenção direta sobre o suporte. 
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Segundo Ornstein (1992), a APO ocupa-se de fazer avaliações comportamentais e avaliações técnicas no 
ambiente construído classificado como Avaliação Técnico-construtiva e Conforto Ambiental. Tendo em 
vista que o objeto de estudo é o acervo de Obras Raras da FDR, os parâmetros foram considerados, 
preferencialmente, do ponto de vista do controle ambiental, ideal para salvaguardar o acervo em questão. 
Para tanto foi necessário realizar aferições de conforto bioclimático como: temperatura, umidade relativa 
do ar, luminosidade natural e Iluminação artificial. Além disso, foram feitas análises sobre a qualidade do ar 
como a quantidade de aerodispersóides, dióxido de Carbono (CO2) e investigação sobre a existência de 
fungos dentro da biblioteca.  

OBJETIVOS 
 
A pesquisa teve como objetivo geral analisar como o processo de urbanização influencia na degradação de 
acervos bibliográficos. E teve como objeto empírico o processo de urbanização no Bairro da Boa Vista e a 
degradação do acervo de Obras Raras da Faculdade de Direito do Recife.  

Objetivo Geral: Analisar como o processo de urbanização influencia na degradação de acervos 
bibliográficos. 

Objetivos Específicos: Caracterizar o processo de urbanização do Bairro da Boa Vista, analisando suas 
influências, identificar microclimas no bairro e a possível formação de ilhas de calor, por meio de técnicas 
de medição de elementos climáticos ambientais; Avaliar os principais agentes externos, ligados ao 
ambiente, que causam deterioração no acervo bibliográfico da Faculdade de Direito do Recife; Desenvolver 
avaliação pós-ocupação (APO), para investigar o desempenho térmico da edificação onde fica localizado o 
acervo de obras raras da Faculdade de Direito do Recife, através do diagnóstico dos aspectos construtivos, 
funcionais e de conforto ambiental. 

JUSTIFICATIVAS 
 
A escolha do tema deu-se em virtude de uma questão identificada no cotidiano da prática profissional 
como conservadora na Biblioteca de Obras Raras da Faculdade de Direito do Recife (FDR). Diante do 
processo de administração dos danos causados pelos fatores urbanos que incidem no acervo da Biblioteca, 
o problema da pesquisa foi desenvolvido, resultando em novas estratégias e tomadas de decisões a fim de 
prevenir a deterioração do acervo, com ações preventivas que atuam nos elementos físicos, mediante o 
trabalho de controle e de monitoramento das condições do meio ambiente. 

O processo de urbanização causa mudanças microclimáticas que contribuem para o aumento e 
desequilíbrio dos agentes físicos que degradam o acervo, em especial, de obras raras da Faculdade de 
Direito do Recife.  De fato, o progresso trás inúmeros benefícios para a melhoria da cidade, como também 
pode causar impactos ao meio ambiente, da mesma maneira que modifica o comportamento dos 
elementos climáticos.  Dessa forma, o elevado adensamento construtivo, a substituição da vegetação, a 
impermeabilização da superfície do solo e a concentração do fluxo de veículos, contribuem para diversos 
fenômenos agravando a sensação de calor resultado da elevação de temperatura e contribuindo para 
deterioração desse patrimônio. 
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Figura 03: Bairro do Recife, demolições, 1913- Auto: Benício Dias                                                                                                                                                 
Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco - Ministério da Educação. 

EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
As informações sobre a ocupação no bairro da Boa Vista datam do início do século XVIII, com a construção 
das primeiras edificações, algumas das quais existem até hoje. Durante a administração de Sérgio Loreto 
(1887 – 1937), que foi governador de Pernambuco entre os anos de 1922 e 1926, foram realizadas 
significativas obras de urbanização, em Recife e no interior do Estado. Arrais (2004) explica que Sérgio 
Loreto, contando com o apoio decisivo da elite comerciante, deu nova orientação à expansão urbana, com 
a drenagem e a urbanização de áreas alagadas, incorporando terra enxuta ao território da cidade. Nesses 
alagados, existira uma ilha chamada de Ratos, essa ilha se transformou no Parque 13 de Maio, proposto na 
segunda metade do século XIX e inaugurado apenas em 1939 (ALMEIDA, 2005). Sobre mudanças e 
utilização dos espaços Castro (2013, p.25), fez as seguintes observações: 

A cidade é sempre um produto das possibilidades geográficas e da capacidade de 
utilização das mesmas pelo grupo humano local e nela se refletem sempre as influências 
do meio natural e as influências do grupo cultural. Embora seja, como resultante, um 
organismo artificial, a cidade é, ao mesmo tempo, uma expressão do natural e do 
humano: a mais complexa e grandiosa expressão material da ação do homem como fator 

geográfico.  

 

 

 

Os lugares foram modificados: as áreas de mangues e alagados tornaram-se terra seca, os locais onde havia 
terras desabitadas e vazias tornaram-se terrenos ocupados e edificados, os espaços em que se localizavam 
edificações dispersas passaram a abrigar concentrações (PONTUAL, 2001). Segundo Arrais (2004), é visível, 
já nas primeiras décadas do século XX, a modulação acelerada que se imprime na evolução urbana do 
Recife. A cidade do Recife então é marcada por intensas modificações e melhorias urbanas, para satisfazer 
a crescente necessidade de conforto.  
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Ao se reconstituir as origens do Modernismo em Pernambuco, sobretudo em Recife, é necessário rever o 
cenário das primeiras ações que buscavam indicar melhorias para a cidade, num momento em que a elite 
próxima ao poder demonstrava um desejo de mudança, em direção à modernidade (HERKENHOFF,2006). 
Com o avanço, novas avenidas surgiram no Bairro da Boa Vista, dando início ao processo de retirada da 
vegetação existente e impermeabilização do solo para passagem dos automóveis. Com isso, as águas 
pluviais não são adequadamente absorvidas pelo solo, causando vários transtornos de ordem urbana. 
Segundo Gartland (2010), durante o dia as temperaturas de superfícies impermeáveis podem chegar a 
87,7ºC, em seguimento as superfícies com vegetação natural podem chegar a apenas 21,1ºC.  

Nas cidades, onde é grande a concentração de asfalto nas ruas, concreto nas construções e poluição 
atmosférica, juntamente com a pouca quantidade de vegetação, existe uma maior concentração de calor, 
fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios da região. Esse fenômeno é 
caracterizado como Ilhas de calor e formação de microclimas com temperatura elevada nas cidades. 
Segundo Mascaró (2009), as cidades têm sua massa edificada constituída por materiais com alta 
condutividade térmica como: concreto, asfalto, tijolos, pedra e alvenaria, que apresentam diferentes 
propriedades radioativas. Eles absorvem o calor durante o dia e liberam calor durante a noite, de forma 
lenta e gradativa. Isso influencia na quantidade de energia térmica acumulada e irradiada para atmosfera, 
expressas principalmente pelo albedo, pela absortância e pela emitância.  

Um recurso eficiente contra o calor é o uso da vegetação, a qual, além de oferecer sombreamento, permite 
a passagem da brisa local e absorve de maneira eficaz a radiação assegura Mascaró (2009). A vegetação 
urbana pode contribuir para diminuição da temperatura local, além de trazer vários outros benefícios, 
contudo, a retirada da vegetação urbana está se tornando cada vez mais comum nas cidades, por vários 
motivos de infraestrutura e escolha indevida da vegetação adequada para cada ambiente, o que agrava o 
problema do aumento de temperatura nos centros urbanos. Como bem mostrou Mascaró (2010), a 
utilização da vegetação urbana é hoje uma das estratégias recomendadas pelo projeto ambiental que 
procura reduzir os efeitos da ilha de calor, da poluição urbana e reduz o consumo de energia nas cidades.  

Além do estudo das variáveis do entorno do objeto de estudo da pesquisa foi necessário fazer uma 
Avaliação Pós-Ocupacional (APO) no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FDR, a fim de compreender 
o ambiente construído onde se encontra, salvaguardado o acervo de obras raras.  Como apresenta Ornstein 
(1992), APO é um meio, dentre outros, a partir do qual se pode conhecer aquelas variáveis prioritárias em 
cada estudo de caso e se definir critérios para gerir o controle de qualidade do ambiente construído. Os 
resultados da APO podem se configurar em recomendações físicas ou recomendações em termo da 
estrutura organizacional. Seguindo os princípios de avaliação de desempenho, podemos definir o 
comportamento do ambiente construído, a vida útil definida pelos critérios normais de durabilidade e a 
satisfação das necessidades de seus usuários ou objeto para qual o ambiente foi construído.   

A APO considera dois tipos de avaliação do ambiente: a avaliação técnica, de coleta de dados para análise 
em laboratório e a avaliação a partir do ponto de vista dos usuários, que busca conhecer a satisfação dos 
usuários do local avaliado. A APO considera as possibilidades de adaptação da edificação ao seu entorno 
urbano, como também, de adaptação de usos e usuários ao ambiente construído. Segundo a carta de Burra 
(1999), adaptação significa a modificação de um sítio para cumprir com o uso existente ou com um uso 
proposto. A FDR está inserida numa Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico - Cultural 17 
(ZEPH-17), que constitui o Sítio Histórico Faculdade de Direito. Ele contém um Setor de Preservação 
Rigorosa (SPR) e um Setor de Preservação Ambiental (SPA).  
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Figura 04: Mapeamento perímetro de estudo e gráfico de cobertura de superfície.                                                                                                   
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. Porcentagem do gráfico feito por Iago A. Borges, 2017, em programa de AutoCad 2016. 

 

METODOLOGIA 
 
Este trabalho foi desenvolvido em diferentes etapas, envolvendo pesquisa documental e bibliográfica, até 
as técnicas de APO, incluindo medições de elementos climáticos e ambientais. Em uma primeira etapa, foi 
feito o levantamento de dados para embasamento teórico e referencial histórico, que possibilitou na 
análise dos fatos e acontecimentos importantes, relacionados ao recorte espacial e temporal, que foi 
definido na pesquisa entre o inicio do processo de urbanização no bairro da Boa Vista até os dias atuais.  

Os dados foram coletados em fontes primárias e secundárias, compilados (documentos de arquivos 
públicos, estatística/censos), transcritos (estudo histórico recorrendo aos documentos originais), 
fotografias, mapas, ilustrações, pintura, gravura, desenho, fotografia, retrospectivos ou contemporâneos. 

Em uma segunda etapa, foi realizada a pesquisa de campo, de laboratório e de Avaliação Pós-Ocupacional 
(APO), do ambiente construído. A coleta de dados foi feita de forma sistemática, objetiva e quantitativa 
que resultou num mapeamento do meio ambiente (ver figura 04), e do local de salvaguarda do acervo. 
Foram realizadas medições de elementos climáticos e ambientais no entorno imediato da Faculdade, 
notando-se que a presença de vegetação desempenha um papel importante no conforto do local. No 
interior da Biblioteca de Obras Raras da FDR, foi realizada uma Avaliação Pós-Ocupação do ambiente 
construído (APO).  
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Os procedimentos metodológicos de APO são apresentados com pormenores sobre a infraestrutura do 
prédio, a localização, a orientação e o conforto ambiental, onde é mantido o acervo de Obras Raras. Nesse 
contexto, o ambiente onde está localizado o acervo é detalhado e é confrontado com o padrão de 
ambiente recomendado. A partir dos dados coletados, e avaliação dos resultados das análises, foi 
comparando com os níveis recomendados de temperatura, umidade relativa do ar, qualidade do ar e 
luminosidade. Segundo as normas internacionais de gerenciamento de riscos, AS/NZS 4360:2004 (AS/NZS, 
2004) e FERMA, 2002. No terceiro momento foram realizadas avaliação técnico construtiva e de conforto 
ambiental na biblioteca de obras raras da FDR; Aferições  de: temperatura (T), umidade relativa do ar (UR), 
luminosidade natural, iluminação artificial (LUX/UV), análises  na  qualidade do ar no ambiente da 
biblioteca: dióxido de carbono (CO²), aerodispersóides, ventilação natural e fungos; Além da  elaboração de 
tabelas e gráficos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após revisão bibliográfica sobre o contexto histórico do local onde está localizada a Faculdade de Direito do 
Recife, foram apresentados aspectos sobre as mudanças do meio urbano, causado por motivos 
antropogênicos, e medidas de adaptação aos impactos diretos causados pelas alterações ambientais onde 
se encontra o acervo.  A seguir, foram identificadas e detalhadas as informações sobre o meio físico e 
ambiental do prédio e, em especial, da sala de guarda do acervo. Dessa forma, identificou-se como o 
processo de urbanização no Bairro da Boa Vista, interfere na preservação do acervo de Obras Raras da  

Faculdade de Direito do Recife. Para isso, empregaram-se várias técnicas e procedimentos, como coleta e 
preparação dos dados e visitas técnicas na área de estudo. Os impactos das mudanças ambientais globais 
tornam-se uma preocupação em vários setores. Ela representa um risco e um desafio para pesquisadores e 
dirigentes que estão empenhados em adotar medidas que amenizem esses efeitos. O aumento das 
atividades urbanas, como a intensidade de veículos nas ruas e a predominância de superfícies cobertas por 
áreas impermeabilizadas, assim como, a retirada de árvores, alteram o meio ambiente e favorecem o 
aumento de temperatura nas cidades.   

A associação dos riscos naturais e os riscos decorrentes pela ocupação do território são chamados de riscos 
ambientais. Antes os riscos eram associados exclusivamente a natureza, depois, passou a ser relacionado 
também a questões antrópicas como poluição, modificações no meio ambiente causado por degradações 
relacionadas à industrialização e ao crescimento demográfico. 

Foi constatado que, as alterações no meio ambiente nos últimos anos na Região Metropolitana do Recife, 
contribuem para um cenário mais crítico com relação ao aumento de temperatura e de poluentes em meio 
urbano, o que representa um risco ambiental e um desafio para preservação do patrimônio. Assim sendo, 
algumas medidas podem ser efetuadas para reduzir a temperatura das grandes cidades. A literatura 
relacionada ao assunto, apesar de ser recente, já oferece um conjunto de pesquisas que auxiliam na 
compreensão dos fatores, com diferentes meios de aplicabilidade de fundamental importância para 
preservação do patrimônio cultural. 

O presente estudo aponta como principal preocupação os fatores físicos, químicos, biológicos, humanos e 
naturais que causam degradação no acervo de Obras Raras da FDR. Os resultados das análises mostram os 
locais de maior instabilidade, o que permitiu uma visão abrangente no ambiente de salvaguarda do acervo, 
sobretudo, no setor de controle e conforto ambiental. Entretanto, os dados obtidos não são definitivos, 
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exigem ações integradas, pois fazem parte de um processo continuo de monitoramento, que deve ser 
aprofundado, bem como aprimorado. 

Foi constatado que os níveis de temperatura e de umidade relativa do ar estão acima dos parâmetros 
considerados adequados para salvaguarda de acervos raros. Foi também realizada uma análise sobre a 
qualidade do ar no ambiente do acervo, verificando-se a presença de fungos no ambiente da biblioteca. A 
combinação desses diversos fatores específicos contribui para o desenvolvimento de reações químicas e, 
consequentemente, para a degradação do acervo. Baseado nas chances de algo acontecer que caracteriza 
um risco, e que pode expor o acervo a situações extremas que causam danos irreversíveis.  

O clima quente e úmido é extremamente favorável à biodeterioração, que é causada por microrganismos, 
fungos, bactérias  e insetos. As impurezas presentes no ar, como o pó, a terra, a fuligem, o pólen, o dióxido 
de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),  promovem um ambiente 
favorável à proliferação biológica,  no ambiente. Muitas vezes, os poluentes no ambiente interno são mais 
elevados do que os de fora da edificação e a deposição desses poluentes em acervos com suporte em papel 
têm efeitos prejudiciais sobre os compostos de celulose. 

Conforme Veyret (2007, p.30), o risco nasce da percepção de um perigo ou de uma ameaça potencial que 
pode ter origens diversas e que é denominada de ÁLEA1, ela é sentida pelos indivíduos e pode causar 
prejuízos aos bens. É preciso ter consciência sobre os danos causados aos acervos raros do Brasil quando 
estão armazenados em ambientes instáveis. É de fundamental importância o conhecimento das 
fragilidades atuais no que diz respeito ao meio ambiente de salvaguarda do patrimônio e aos possíveis 
efeitos do meio ambiente, sobre o acervo.  

A principal tarefa do ambiente de salvaguarda é preservar os bens culturais para apreciação das gerações 
presentes e futuras. A instituição responsável deve desempenhar procedimentos e técnicas para proteger o 
acervo contra os fatores externos que ameaçam a integridade do mesmo. Em muitos casos, dado a 
gravidade do risco, é necessário o trabalho em conjunto com os poderes públicos, para administrar a 
ameaça iminente. Além de estabelecer estratégias estruturais e ambientais, que por sua vez são medidas 
eficazes para preservação do acervo, com atenção, desde a construção do prédio, às instalações e 
atividades executadas no local.  

A vulnerabilidade se mede pela estimativa dos danos potenciais que podem afetar um alvo, tal como o 
patrimônio construído ou o acervo bibliográfico da FDR. Diante das evidências não restam dúvidas sobre os 
eventos climáticos que estão por vir e seus efeitos, como a perda da biodiversidade, o crescimento urbano, 
o aumento de temperatura, pluviosidade e, consequentemente, de umidade relativa do ar. Portanto, 
devemos ter consciência dos impactos crescentes desses elementos sobre o patrimônio cultural existente 
no Brasil, que exigem prevenção, investimento, agilidade e adaptação ao quadro.  

O edifício destinado à salvaguarda do acervo deve ser adaptado ao uso, com determinações rígidas sobre 
normas de segurança e conforto ambiental. Desse modo, a partir deste trabalho, será possível se 
encaminhar medidas de adaptações adequadas, que podem de alguma forma contribuir para mitigar os 
efeitos do meio ambiente urbano, que o prejudicam. Dessa forma, deixa-se aqui uma contribuição à 

                                                           

1
 Acontecimento possível pode ser um processo natural, tecnológico, social, econômico, e a sua probabilidade de realização. Se 

vários acontecimentos são possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. O equivalente em inglês é hazard (para definir a álea natural). 
Alguns autores utilizam o termo perigo especialmente quando se trata de riscos tecnológicos (VEYRET, 2007, p. 24). 
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preservação do acervo de obras raras da FDR, assim como, para estudos outros em áreas semelhantes 
como em museus, reservas técnicas e bibliotecas. 
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RESUMO:	
O	processo	de	ocupação	urbana	das	 franjas	de	 regiões	metropolitanas	brasileiras	 frequentemente	ocorre	de	modo	
disperso,	 fragmentado	 e	 induzido	 por	 grandes	 obras	 de	 infraestrutura,	 sobretudo	 viárias.	 Tal	 processo	 tem	
contribuído	para	a	desarticulação	das	áreas	ambientalmente	relevantes	existentes,	tornando-as	vulneráveis.	A	partir	
da	caracterização	dos	conflitos	existentes	entre	dinâmicas	urbanas	e	naturais	no	vetor	norte	do	município	de	Belém	
do	 Pará	 e	 com	 base	 na	 análise	 e	 fundamentação	 teórica	 apresentadas,	 propõe-se	 um	 entendimento	 de	 que	 esse	
processo	 pode	 se	 constituir	 como	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 conservação	 dos	 espaços	 livres	 significativos	 da	 área	
estudada.	
PALAVRAS-CHAVE:	Belém	do	Pará;	dispersão	urbana;	fragmentação	urbana;	espaços	livres;	urbanização		

ABSTRACT:	
The	urban	outskirts	occupation	process	 in	Brazilian	metropolitan	areas	 is	 frequently	sprawl,	 fragmented,	and	caused	
by	 major	 infrastructure	 construction,	 especially	 roads.	 Such	 process	 has	 been	 contributing	 to	 desjoining	 existing	
environmentally	relevant	areas,	making	them	vulnerable.	Based	on	the	characterization	of	existing	conflicts	between	
urban	and	natural	environment	dynamics	in	the	northern	portion	of	the	city	of	Belém	do	Pará,	and	further	analysis	and	
theoretical	background,	this	research	seeks	to	understand	how	this	process	may	be	a	starting	point	towards	conserving	
open	spaces	significant	to	the	area	at	hand.	
KEYWORDS:	Belém	do	Pará;	urban	sprawl;	urban	fragmentation;	open	spaces;	urbanization	

RESUMEN:	
El	proceso	de	ocupación	urbana	de	las	franjas	de	regiones	metropolitanas	brasileñas	frecuentemente	ocurre	de	modo	
disperso,	fragmentado	e	inducido	por	grandes	obras	de	infraestructura,	sobre	todo	viarias.		
Tal	proceso	ha	contribuido	para	la	desarticulación	de	las	áreas	ambientalmente	relevantes	existentes,	convirtiéndose	
en	 vulnerables.	 A	 partir	 de	 la	 caracterización	 de	 los	 conflictos	 existentes	 entre	 dinámicas	 urbanas	 y	 naturales	 en	 el	
vector	 norte	 del	 municipio	 de	 Belém	 do	 Pará	 y	 con	 base	 en	 el	 análisis	 y	 fundamentación	 teórica	 presentadas,	 se	
propone	un	entendimiento	de	que	ese	proceso	se	puede	constituir	como	punto	de	partida	para	la	conservación	de	los	
espacios	libres	significativos	del	área	estudiada.	
PALABRAS-CLAVE:	Belém	do	Pará,	dispersión	urbana,	fragmentación	urbana,	espacios	libres,	urbanización.	
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INTRODUÇÃO	

O	processo	contemporâneo	de	urbanização	em	diversas	regiões	metropolitanas	brasileiras,	sobretudo	em	
suas	 franjas,	 tem	ocorrido	com	base	no	 surgimento	de	novos	 setores	que	guardam	relação	direta	 com	a	
expansão	 e	 consolidação	 de	 eixos	 viários.	 Nesses	 locais,	 grandes	 equipamentos	 produzidos	 tanto	 pela	
iniciativa	privada	quanto	pelo	poder	público	exercem	papel	relevante	como	indutores	de	novos	setores	de	
moradia,	 contribuindo	 para	 expandir	 as	manchas	 urbanizadas	 fragmentadas	 e	 dispersas	 em	 direção	 aos	
limites	dos	municípios.	
Os	 investimentos	do	poder	público	em	 infraestrutura,	 sobretudo	em	novas	vias,	alavancam	a	valorização	
dos	empreendimentos	privados	em	seu	entorno	sem	necessariamente	captar	parte	dessa	mais	valia	para	
novos	investimentos	públicos.	

Tal	 processo	 é	 também	 impulsionado	 pela	 existência	 de	 glebas	 de	 maior	 porte	 e	 menores	 custos	 de	
aquisição	 presentes	 nas	 franjas	metropolitanas,	 que	 torna	 atraente	 para	 os	 empreendedores	 privados	 a	
criação	de	novos	núcleos	urbanizados.	Concomitantemente	a	isso,	a	lógica	de	produção	de	novas	áreas	de	
moradia	 pelo	 próprio	 poder	 público	 tem	 contribuído	 para	 a	 criação	 de	 núcleos	 urbanizados	 em	 locais	
desprovidos	de	infraestrutura	prévia	e	distantes	das	áreas	urbanas	consolidadas.	Como	exemplo,	podem-se	
citar	 os	 diversos	 empreendimentos	 produzidos	 pelo	 Programa	 Minha	 Casa	 Minha	 Vida	 há	 quase	 uma	
década	nas	mais	variadas	regiões	metropolitanas	brasileiras	(FERREIRA,	2012),	(DONOSO,	2017).	

A	 forma	urbana	desses	 vetores	 de	 expansão	 frequentemente	 se	 caracteriza	 por	 extensas	 áreas	muradas	
envoltas	 por	 grandes	 estacionamentos,	 tanto	 nos	 empreendimentos	 destinados	 à	 moradia	 quanto	
naqueles	 relacionados	 a	 equipamentos	 de	 comercio	 e	 serviços	 de	 apoio	 a	 estas.	 Observam-se	 também	
fenômenos	como	a	verticalização	em	áreas	cuja	demanda	por	adensamento	não	necessariamente	existia.	

Tais	 características	 resultam	 via	 de	 regra	 em	 extensas	 áreas	 urbanizadas	 extremamente	 áridas	 aos	
pedestres,	 incentivando	 o	 uso	 do	 transporte	 motorizado	 individual	 como	 forma	 prioritária	 de	
deslocamento	cotidiano.		

Nesse	 processo	 de	 urbanização	 extensiva,	 baseada	 na	 estruturação	 por	 eixos	 viários,	 os	 espaços	 livres	
ambientalmente	 relevantes	 não	 têm	 sido	 considerados	 como	 elementos	 articuladores.	 Tal	 negligência	
acaba	 por	 tornar	 essas	 áreas	 cada	 vez	 mais	 fragmentadas	 e	 dispersas	 em	 meio	 às	 novas	 manchas	
urbanizadas	contribuindo	para	aumentar	sua	vulnerabilidade	aos	impactos	das	ações	antrópicas.	

Ao	 mesmo	 tempo	 que	 se	 constata	 a	 necessidade	 iminente	 de	 valorização	 e	 manutenção	 de	 áreas	
ambientalmente	 frágeis,	 há	 também	 uma	 necessidade	 real	 de	 desenvolvimento	 de	 centros	 urbanos,	
sobretudo	em	função	dos	conflitos	sociais	existentes	na	realidade	brasileira.	

Partindo	 do	 pressuposto	 de	 que	 é	 possível	 uma	 relação	 menos	 conflituosa	 entre	 a	 população,	 o	
desenvolvimento	 urbano	 e	 os	 espaços	 livres	 ambientalmente	 significativos,	 questiona-se	 neste	 trabalho	
como	aprimorar	essas	interações	e	torná-las	menos	conflituosas.	

Entende-se	que	na	busca	por	melhoras	nas	relações	entre	essas	dinâmicas	e	por	cidades	mais	sustentáveis	
é	 imprescindível	 que	 se	 estruture	 as	 áreas	 urbanizadas	 com	 base	 no	 entendimento	 da	 paisagem,	 que	
envolve	 a	 compreensão	 das	 relações	 espaciais	 e	 humanas,	 relações	 de	 posse,	 propriedade	 e	 uso	 dos	
espaços	livres	e	relações	de	fluxo	e	ocupação	dos	espaços	em	expansão.	
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A	EXPANSÃO	DO	VETOR	NORTE	BELENENSE	E		
SEU	PAPEL	NA	ESTRUTURAÇÃO	DA	PAISAGEM	

O	 foco	 deste	 trabalho	 são	 as	 alterações	 intensas	 causadas	 pelo	 homem	 por	 meio	 do	 processo	 de	
urbanização,	alterando	drasticamente	a	paisagem	do	vetor	norte	da	capital	paraense.	
O	 eixo	 de	 pesquisa	 está	 focado	 em	 uma	 área	 de	 expansão	 da	 Região	Metropolitana	 de	 Belém,	 que	 se	
direciona	para	o	Distrito	de	Icoaraci	e	para	o	município	de	Ananindeua.	Compreende	o	espaço	delimitado	
pela	 Avenida	 Júlio	 Cesar,	 a	 Rodovia	 Artur	 Bernardes,	 a	 Rodovia	 Augusto	 Montenegro	 e	 um	 trecho	 da	
Avenida	Pedro	Alvares	Cabral	(figuras	1	e	2).	

	

	
Figura	01:	Área	de	Estudo	-	o	vetor	norte	de	Belém	do	Pará.	

Fonte:	Montagem	dos	autores	sobre	base	do	Google	Earth	2005.	
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Figura	02:	Área	de	estudo	-	o	vetor	norte	de	Belém	do	Pará.	

Fonte:	Montagem	dos	autores	sobre	base	do	Google	Earth,	2015.	

	

Para	analisar	a	área	de	estudo,	foi	empregado	o	método	desenvolvido	por	Coelho	(2015),	que	se	baseia	na	
caracterização	 e	 entendimento	 das	 dinâmicas	 naturais	 e	 urbanas	 de	 um	determinado	 recorte	 e,	 a	 partir	
destes,	da	proposição	de	diretrizes	nas	quais	se	busquem	interfaces	menos	conflituosas	entre	as	mesmas.		

Para	entendimento	das	dinâmicas	naturais,	foram	utilizados	como	principais	aportes	teóricos	os	trabalhos	
de	 Forman	 e	 Collinge	 (1997)	 e	 Forman	 (2014),	 por	meio	 dos	 quais	 se	 buscou	 compreender	 a	 paisagem	
como	uma	composição	de	matrizes,	corredores	e	fragmentos.		

Para	 compreensão	 das	 dinâmicas	 urbanas,	 utilizaram-se	 sobretudo	 as	 análises	 de	 morfologia	 urbana	
desenvolvidas	pelo	Projeto	Quapa-SEL1,	nas	quais	se	enfoca	o	entendimento	dos	sistemas	de	espaços	livres	
de	edificações	como	estruturadores	da	forma	urbana.		

																																																													
1	O	grupo	de	pesquisa	teve	seu	primeiro	projeto	temático	desenvolvido	entre	2006	e	2011,	intitulado	“O	sistema	de	espaços	livres	e	
a	constituição	da	esfera	pública	contemporânea	no	Brasil”.	Encontra-se,	em	2018,	no	término	de	sua	segunda	fase,	intitulada	“O	
sistema	de	espaços	livres	na	constituição	da	forma	urbana	brasileira:	produção	e	apropriação”.	É	coordenada	pelos	professores	
Silvio	Soares	Macedo	e	Eugenio	Fernandes	Queiroga,	ambos	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	de	São	
Paulo.	
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Para	 compreensão	 das	 especificidades	 das	 dinâmicas	 urbanas	 no	 recorte	 de	 estudo,	 foram	 utilizados	
trabalhos	de	autores	locais	(ARAÚJO,	2015;	DA	LUZ	e	RODRIGUES,	2011;	LIMA,	2013),	bem	como	a	análise	
da	legislação	urbanística.	

O	 desenvolvimento	 do	 trabalho	 se	 deu	 por	 meio	 de	 visitas	 de	 campo,	 análise	 de	 fotos	 de	 sobrevôo	
realizadas	 pelos	 autores	 e	 a	 comparação	 de	 fotos	 de	 satélite	 de	 2005	 e	 de	 2015,	 que	 evidenciam	 as	
transformações	ocorridas	no	recorte	de	estudo	em	um	período	de	dez	anos.	

Levando	 em	 consideração	 a	 geografia	 da	 área	 estudada,	 seria	 impossível	 que	 a	 expansão	 da	 Região	
Metropolitana	 de	 Belém	 se	 desse	 no	 vetor	 sul	 ou	 oeste,	 visto	 que	 por	 estes	 lados	 a	 cidade	 se	 encontra	
cercada	pela	 Baía	 do	Guajará.	No	 vetor	 leste	 encontra-se	 o	 limite	 com	o	município	 de	Ananindeua	 e	 no	
vetor	norte,	o	Distrito	de	 Icoaraci.	Devido	a	esses	condicionantes	geográficos,	a	expansão	mais	 lógica	do	
município	de	Belém	tem	ocorrido	em	direção	ao	seu	vetor	norte.	

Como	recorte	temporal	foi	considerado	o	período	de	2005	a	2015,	que	abrange	duas	gestões	municipais	e	
no	qual	se	observaram	as	principais	transformações	na	morfologia	urbana	da	área	de	estudo.	

De	forma	comparativa,	por	meio	de	imagem	de	satélite	das	figuras	01	e	02,	é	notável	o	aumento	da	área	
edificada	e	a	diminuição	de	áreas	com	coberturas	arbóreas	significativas	ao	longo	dos	dez	anos	abordados	
no	 estudo,	 deixando	 claro	 desta	 forma	 a	 importância	 do	 estudo	 da	 paisagem	 urbana	 no	 recorte	
selecionado.	

DINÂMICAS	URBANAS:	PRINCIPAIS	PADRÕES	DE	OCUPAÇÃO	E		
SUAS	RELAÇÕES	COM	OS	ASPECTOS	SÓCIO	ECONÔMICOS	

No	vetor	norte	de	Belém	observam-se	 três	características	sociais	distintas	que	se	 refletem	em	diferentes	
padrões	espaciais	de	urbanização:	

• A	primeira	diz	respeito	à	acentuada	desigualdade	social,	que	tem	movido	a	população	de	baixa	renda	
em	 busca	 de	 habitações	 com	 custo	mais	 baixo,	 gerando	 no	 vetor	 norte	 do	município	 de	 Belém	 um	
grande	índice	de	aglomerados	subnormais.	

• A	segunda	diz	 respeito	à	ocupação	de	grandes	áreas	motivadas	pela	busca	da	população	de	média	e	
alta	 renda	 por	 terrenos	 com	 maiores	 dimensões	 e	 que	 possuam	 serviços	 de	 segurança	 particular,	
características	reunidas	nos	loteamentos	fechados.	Tal	forma	de	ocupação	tem	gerado	no	vetor	áreas	
de	expansão	urbana	caracterizadas	por	grandes	espaços	edificados	e	murados.	

• A	 terceira,	 decorrente	da	 segunda,	ocorre	mais	próximo	às	 vias	 estruturais,	 e	 se	 relaciona	a	usos	de	
comércio	e	serviços	e	vezes,	ocupam	grandes	áreas	edificadas.	

Foi	 por	 meio	 destas	 características	 que	 se	 estruturou,	 em	 meio	 a	 áreas	 anteriormente	 industriais	 e	 a	
espaços	com	coberturas	arbóreas	significativas	já	existentes	em	2005,	uma	nova	paisagem	no	vetor	norte	
do	município.	

Se	 analisarmos	as	mudanças	espaciais	mais	 intensas	que	aconteceram	no	 vetor,	 podemos	 reparar	que	o	
maior	 crescimento	 da	 ocupação	 se	 deu	 ao	 longo	 da	 Rodovia	 Augusto	 Montenegro,	 por	 meio	 de	 áreas	
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voltadas	 aos	 serviços	 e	 comércio,	 em	 locais	 com	 maior	 infraestrutura	 urbana	 e	 no	 perímetro	 que	
corresponde	à	maior	concentração	de	loteamentos	fechados	e	condomínios	horizontais	de	alto	padrão	na	
região.	

Essa	 via	 possui	 uma	grande	 variedade	de	usos.	Observa-se	 a	 presença	maciça	de	 grandes	 equipamentos	
como	 shoppings	 centers,	 hipermercados,	 indústrias	 e	 centros	de	distribuição.	Há	 também	a	presença	de	
espaços	de	lazer	como	Estádio	Estadual	Jornalista	Edgar	Augusto		-	conhecido	como	Mangueirão	(figura	03),	
o	 Centro	 de	 Ciências	 e	 o	 Planetário	 do	 Pará.	 Tais	 equipamentos	 estabelecem	 interfaces	 com	 vários	
fragmentos	florestais	aos	quais	a	população	não	tem	acesso.	
	

	

Figura	03:	Estádio	Mangueirão.	Observam-se	ao	fundo	diferentes	padrões	de	urbanização		
que	caracterizam	as	dinâmicas	contemporâneas	presentes	no	recorte	de	estudo.		

Fonte:	autores,	2014.	

Outra	 questão	 importante	 relacionada	 a	 essa	 rodovia	 está	 ligada	 à	 ocupação	 residencial,	 que	 contrasta	
entre	loteamentos	fechados,	condomínios	verticais	e	horizontais,	favelas	e	ocupações	irregulares.		

Ao	longo	das	avenidas	principais	encontram-se	também	grandes	conjuntos	habitacionais,	tanto	horizontais	
como	verticais,	como	mostra	a	figura	04,	a	maioria	deles	edificados	durante	o	recorte	temporal	estudado.	
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Figura	04:	Condomínios	verticais	e	horizontais	em	frente	à	área	pertencente	à	Marinha.	
Fonte:	autores,	2014.	

Outro	 eixo	 viário	 importante	 no	 recorte	 é	 a	 Rodovia	 Artur	 Bernardes,	 ocupada	 em	 sua	maior	 parte	 por	
transportadoras	fluviais	do	lado	que	se	encontra	próximo	à	Baia	do	Guajará.	Do	lado	oposto	é	possível	se	
observar	residências	subnormais	e	ocupações	irregulares.	

Em	áreas	com	ocupações	mais	precárias,	observa-se	em	diversos	loteamentos	uma	quantidade	significativa	
de	arborização	intralote	que	se	contrapõe	à	quase	inexistência	de	arborização	viária	na	região.	

Com	relação	aos	empreendimentos	para	rendas	médias	e	altas,	a	maior	utilização	de	arborização	em	vias	e	
espaços	 livres	comuns	é	observada	nos	 loteamentos	 fechados.	O	processo	de	ocupação	por	condomínios	
horizontais	 e	 verticais	 promove	 uma	 retirada	 sistemática	 da	 arborização	 existente	 sem	 praticamente	
nenhuma	reposição	aos	impactos	realizados.	

Esses	novos	padrões	de	urbanização	alteraram	drasticamente	a	paisagem,	não	só	natural	-	ao	substituírem	
espaços	 verdes	 significativos	por	 áreas	asfaltadas	e	edificadas	 -	mas	 também	urbana	–	manifestada	pelo	
contraste	entre	ocupações	por	grupos	sociais	com	maior	poder	aquisitivo	próximo	às	grandes	avenidas	e	
populações	de	menor	renda,	vivendo	em	condições	precárias	nas	áreas	mais	afastadas	dos	principais	eixos	
de	infraestrutura	existentes	no	recorte.	

São	 doze	 os	 bairros	 oficialmente	 definidos	 que	 estão	 inseridos	 na	 área	 de	 estudo	 -	 Agulha,	 Benguí,	
Mangueirão,	Marambaia,	Paracuri,	Parque	Guajará,	Parque	Verde,	Ponta	Grossa,	Pratinha,	São	Clémente,	
Tapanã	 e	 Val-De-Cães.	 Destes,	 os	 que	 mais	 sofreram	 com	 o	 adensamento	 mal	 planejado	 e	 com	 a	 alta	
concentração	 de	 aglomerados	 subnormais	 em	 ambientalmente	 frágeis	 foram	 Pratinha,	 São	 Clemente	 e	
Tapanã.	 Tais	 processos	 afetaram	 diretamente	 não	 só	 a	 paisagem	 nessas	 áreas,	 mas	 também	 duas	
importantes	bacias	hidrográficas	desta	região.	
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Esse	adensamento,	causado	por	dinâmicas	sociais	diversas	que	afetaram	diretamente	a	população	de	baixa	
renda,	fez	com	que	as	edificações	nesses	espaços	fossem	mal	estruturadas,	gerando	uma	má	qualidade	de	
vida	e	uma	significativa	redução	dos	fragmentos	arbóreos	existentes.	

Nas	figuras	05	e	06	é	possível	observar	que	uma	parte	expressiva	dos	fragmentos	arbóreos	existentes	no	
bairro	Tapanã	encontram-se	em	situação	intralote.	A	comparação	das	imagens	permite	constatar	a	redução	
desses	fragmentos	em	função	da	gradual	ocupação	dos	lotes.	

Figura	05:	Fragmentos	arbóreos	significativos	existentes	em	ocupação	precária		
no	bairro	do	Tapanã	em	2005	(esquerda)	e	2015	(direita).		

Fonte:	Montagem	dos	autores	sobre	base	do	Google	Earth	2005.	

Figura	06:	Fragmentos	arbóreos	significativos	e	arborização	intralote	no	bairro	do	Tapanã.	
Fonte:	autores,	2014.	

7881



	

DINÂMICAS	NATURAIS:	PRINCIPAIS	ESPAÇOS	LIVRES	AMBIENTALMENTE		
SIGNIFICATIVOS	E	SUAS	RELAÇÕES	COM	AS	NOVAS	ÁREAS	URBANIZADAS	

A	maior	mancha	urbanizada	contínua	de	Belém	localiza-se	na	extremidade	da	península	conformada	pelo	
Rio	 Guamá	 e	 pela	 Baía	 do	 Guajará.	 Os	 limites	 não	 urbanizados	 do	 município	 têm	 sido	 gradualmente	
ocupados	de	forma	dispersa	e	fragmentada	em	direção	aos	seus	vetores	norte	(analisado	neste	trabalho)	e	
leste,	 deixando	 alguns	 remanescentes	 das	 dinâmicas	 naturais	 sobretudo	 nas	 faixas	 marginais	 da	 rica	
hidrografia	da	região,	caracterizada	por	expressivas	áreas	de	igapós,	rios	e	várzeas	

A	área	de	estudo	possui	em	sua	extensão	5	das	14	bacias	da	área	continental	de	Belém:	Cajé,	Mata	Fome,	
Paracuri,	Una	e	Val-De-Cães.	

A	paisagem	no	perímetro	dessas	bacias	 tem	sido	constantemente	modificada	pelo	processo	de	expansão	
urbana,	 caracterizada	 em	 várias	 partes	 pela	 implantação	 de	 residências	 irregulares	 e	 aglomerados	
subnormais	 de	 modo	 adensado	 do	 ponto	 de	 vista	 construtivo	 e	 muitas	 vezes	 precárias	 com	 relação	 a	
serviços	 básicos	 como	 saneamento,	 o	 que	 contribuído	 para	 sucessivos	 aumentos	 da	 contaminação	 dos	
corpos	d’agua	existentes.	

Com	relação	às	especificidades	dessas	bacias,	GONZAGA	e	RODRIGUES	(2014,	P.13)	afirmam	que:	“Quanto	
às	 áreas	 de	 preservação	 permanentes	 (APP's),	 inseridas	 nas	 Bacias	 do	 Mata-Fome	 e	 Paracurí,	 estas	
merecem	 um	 destaque	 especial,	 por	 apresentarem	 respectivamente,	maior	 ocupação	 adensada	 e	maior	
área	preservada,	respectivamente.	”	

De	 acordo	 com	o	 Zoneamento	Urbano	Municipal,	 a	 Bacia	 do	 Paracurí	 é	 definida	 como	 Zona	 Especial	 de	
Preservação	de	Patrimônio	Ambiental	(ZEPPA)	-	área	demarcada	na	figura	07	-	o	que	coloca	em	destaque	o	
contraste	entre	área	preservada	e	a	ocupação	adensada.	No	entanto,	 a	preservação	desta	área	não	 tem	
sido	garantida,	visto	que	se	observa	próximo	a	essa	área	a	estruturação	de	novas	vias	que	possivelmente	
induzirão	expansões	futuras	da	urbanização,	como	apontado	na	figura	08.	
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Figura	07	–	Zona	Especial	de	Preservação	do	Patrimônio	Ambiental.	A	oeste,	a	Baía	do	Guajará.		
Fonte:	Montagem	dos	autores	sobre	base	do	Google	Earth	2018.	

		
Figura	08	–	Ao	fundo,	Zona	Especial	de	Preservação	do	Patrimônio	Ambiental.	À	esquerda,	Baía	do	Guajará.		

Fonte:	autores,	2014.	
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Destacam-se	 na	 área	 de	 estudo	 dois	 espaços	 livres	 bastante	 significativos,	 seja	 pelos	 seus	 portes	
comparativamente	aos	demais,	seja	por	representarem	as	maiores	áreas	de	cobertura	arbórea	contínua	do	
local,	pela	proteção	a	recursos	hídricos	estruturantes	da	área	ou	pelo	papel	de	corredores	ecológicos	que	
desempenham.	 São	 elas	 o	 conjunto	 formado	 pelo	 Parque	 Ambiental	 de	 Belém,	 pelo	 Parque	 Ecológico	
Municipal	Gunnar	Vingren	 (figura	09)	e	a	área	que	pertence	à	Marinha	do	Brasil	 (figuras	09	e	10).	Todos	
eles	são	caracterizados	como	Áreas	de	Preservação	Permanente	(APP’s),	sendo	o	último	também	definido	
como	uma	Área	de	Preservação	Ambiental	(APA)	.	
	

	
Figura	09	–	Parque	Ambiental	de	Belém	-	Área	da	Marinha	e	Parque	Ecológico	Municipal	Gunnar	Vingre	

Fonte:	Montagem	dos	autores	sobre	base	do	Google	Earth	2015.	
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Figura	10	–	Parque	Ambiental	de	Belém	-	Área	da	Marinha.	À	direita,	Avenida	Augusto	Montenegro	

Fonte:	autores,	2015.	

	

O	 Parque	 Ecológico	 Gunnar	 Vingren	 foi	 instituído	 em	 1991	 por	 meio	 da	 Lei	 Municipal	 Nº7539/91	 que	
definiu	seus	35	hectares	como	responsabilidade	do	Poder	Público	Municipal	sua	proteção,	manutenção	e	
restauração.	

A	 lei	 em	 questão	 também	 visava	 incentivar	 pesquisas	 científicas	 no	 mesmo,	 bem	 como	 auxiliar	 na	
manutenção	e	valorização	dos	maciços	arbóreos	significativos	da	área	em	questão.	

O	 local	 foi	estruturado	com	trilhas,	pontes,	e	espaços	multiusos	para	visitas	 institucionais	e	educacionais.	
Em	2010	o	parque	foi	reinaugurado	e	tinha	por	objetivo	criar	uma	maior	interação	da	comunidade	com	o	
meio	 ambiente.	 No	 entanto,	 como	 a	 área	 não	 é	 aberta	 para	 o	 público	 em	 geral	 e	 as	 visitas	 só	 podem	
ocorrer	em	grupos	e	com	agendamento	prévio	efetuado	via	ofício,	a	 realidade	do	parque	se	 tornou	bem	
diferente	da	esperada	e	sua	estrutura	está	se	degradando	rapidamente.	

A	paisagem	do	entorno	do	parque	é	contrastante	com	suas	características,	visto	que	são	limitantes	dessa	
área	 uma	 grande	 via	 -	 a	 Avenida	 Independência	 -	 áreas	 habitacionais	 consolidadas,	 no	 bairro	 da	
Marambaia,	e	o	maior	espaço	livre	com	cobertura	arbórea	do	recorte,	que	pertence	à	Marinha.	

A	manutenção	precária	da	infraestrutura	de	visitação	do	local	é	apontada	por	Paes	(2015),	que	menciona	
que	“O	espaço	possui	15	pontes,	mas	 todas	estão	quebradas,	o	que	 inviabiliza	o	passeio	das	pessoas.	As	
trilhas	estão	tomadas	de	mato	alto	e	muitas	folhas	secas”2	

O	Parque	Gunnar	Vingren	é	uma	área	ambientalmente	significativa	do	vetor	norte	do	município	e	precisa	
ter	seu	processo	de	conservação	aperfeiçoado,	tirando	melhor	partido	do	seu	potencial	cênico	e	também	
como	 espaço	 de	 convívio,	 de	 modo	 a	 funcionar	 como	 local	 de	 sensibilização	 com	 relação	 às	 questões	

																																																													
2	PAES,	Renata.	“Zenaldo	Abandona	Parque	Ecológico”.	Diário	Online,	15/10/2015.	Disponível	em:	
http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-347324-zenaldo-abandona-parque-ecologico.html.	Acesso	em	08.06.2018	
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ambientais,	que	seja	valorizado	tanto	pela	população	do	entorno	como	do	município	de	Belém	como	um	
todo.	

Além	do	parque	anteriormente	mencionado,	destacam-se	no	vetor	duas	áreas	ambientalmente	relevantes	
existentes	 em	 sua	 porção	 sul,	 no	 Bairro	 de	 Val-De-Cães	 e	Marambaia,	 pertencentes,	 respectivamente,	 à	
Marinha	 e	 à	 INFRAERO.	 Ambas	 estão	 em	 bairros	 cujas	 terras	 pertencem	 predominantemente	 às	 Forças	
Armadas	e	possuem	a	maior	parte	dos	seus	perímetros	cercados	por	extensos	muros.	

Um	grande	modificador	da	paisagem	desses	bairros	no	período	de	2005	a	2015	foi	a	expansão	da	Avenida	
Centenário,	que	induziu	a	ocupação	do	entorno	por	loteamentos	fechados	de	alto	padrão	e	pelo	shopping	
Bosque	Grão	Pará.	

A	 ocupação	 do	 terreno	 pelo	 shopping	 provocou	 uma	 expressiva	 interrupção	 em	 um	 dos	 principais	
fragmentos	 florestais	 que	 articulavam	 o	 Parque	 Ambiental	 de	 Belém	 (área	 da	 Marinha)	 ao	 fragmento	
florestal	 do	 aeroporto	 Val	 de	 Cães,	 substituindo-o	 em	 sua	 totalidade	 por	 áreas	 edificadas	 e	 superfícies	
impermeabilizadas.	

POTENCIAIS	E	AÇÕES	NECESSÁRIAS	

A	partir	das	análises	realizadas	chegou-se	às	seguintes	constatações	principais:		

• As	 características	 fundiárias	 atuais,	 resultantes	 do	 processo	 histórico	 de	 estruturação	 do	 território	
analisado,	 possibilitaram	 a	 criação	 de	 um	 sistema	 de	 espaços	 livres	 composto	 por	 diversas	 áreas	
ambientalmente	 relevantes,	 com	 dimensões	 expressivas	 e	 potencial	 para	 tanto	 para	 preservação	 e	
conservação,	quanto	para	fins	recreativos	e	de	convívio.	

• Destacam-se	 no	 recorte	 duas	 áreas	 com	 expressivos	 fragmentos	 florestais	 –	 a	 área	 pertencente	 à	
Marinha	 e	 o	 Parque	 Gunnar	 Vingren	 -	 que	 cortam	 a	 área	 transversalmente	 e	 possibilitam	 conexões	
ambientalmente	importantes	entre	a	baía	e	as	matrizes	presentes	na	porção	a	leste	do	vetor.	

• As	atuais	 interfaces	das	áreas	ambientalmente	significativas	com	as	áreas	urbanizadas	se	apresentam	
de	forma	contrastante,	sobretudo	por	meio	de	grandes	áreas	muradas	e	cercamentos.	Não	apresentam	
em	geral	transições	desejáveis	que	possibilitariam	a	conservação	e	preservação	desses	locais	e	quando	
estas	 aparecem,	não	 são	 geridas	 adequadamente	pelo	poder	público,	 a	 exemplo	do	Parque	 	Gunnar	
Vingren.	

Com	base	nos	trabalhos	de	Forman	(1997)	e	 (2014),	e	em	experiências	bem-sucedidas	de	qualificação	de	
espaços	livres	para	fins	recreativos	e	de	convívio	presentes	em	cidades	da	Região	Norte	do	país,	tais	como	o	
Parque	da	Maternidade	em	Rio	Branco	–	AC	e	o	Parque	do	Mindu,	em	Manaus	–	AM,	considera-se	possível	
a	 manutenção	 das	 áreas	 ambientalmente	 significativas	 remanescentes	 no	 recorte	 de	 estudo.	Mostra-se	
necessário,	 no	entanto,	 dar	qualificação	e	uso	 a	 essas	 áreas,	 de	modo	a	 torná-las	menos	 suscetíveis	 aos	
impactos	ambientais	que	têm	ocorrido	de	forma	recorrente.	Dentre	os	usos	possíveis	pode-se	destacar	a	
criação	 de	 parques	 públicos	 nas	 áreas	 de	 transição	 entre	 as	 áreas	 urbanizadas	 e	 os	 maiores	 maciços	
florestais	existentes	e	o	incentivo	a	atividades	turísticas	usando	os	recursos	naturais	existentes.		
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O	 estabelecimento	de	parcerias	 com	a	 iniciativa	privada	 também	 se	mostra	 como	alternativa	 à	 gestão	e	
manutenção	que	costumam	recair	exclusivamente	na	responsabilidade	do	poder	público	e	cuja	capacidade	
de	custeio	para	esses	fins	tem	sido	visivelmente	limitada.	Tais	parcerias	poderiam	ser	originadas	por	meio	
de	estratégias	diversas,	 tais	como	compensações	ambientais,	estabelecimento	de	 termos	de	cooperação,	
criação	de	Reservas	Naturais	 e	Reservas	 Particulares	 do	Patrimônio	Natural	 (RPPN´s),	 a	 serem	 custeadas	
por	 empreendimentos	 privados	 que	diversas	 vezes	 tiram	proveito	 dos	 potenciais	 cênicos,	 paisagísticos	 e	
ambientais	 propiciados	 pela	 vizinhança	 com	 os	 recursos	 ambientais	 significativos	 presentes	 na	 área	 de	
estudo.	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

Em	Belém	tem	sido	possível	perceber	uma	mudança	clara	nas	relações	espaciais	ao	longo	dos	últimos	dez	
anos	em	função	do	desenvolvimento	urbano.	A	busca	por	locais	de	moradia	com	mais	espaço	e	qualidade	
de	vida	tem	se	refletido	no	surgimento	de	uma	grande	quantidade	de	novas	áreas	residenciais	-	sobretudo	
loteamentos	fechados	e	condomínios	horizontais	e	verticais	-,	além	de	um	processo	de	ocupação	irregular	
no	 eixo	 Belém	 –	 Distrito	 de	 Icoaraci.	 Este	 fato	 foi	 um	 grande	 impulsionador	 para	 a	 construção	 de	
equipamentos	 e	 serviços	 de	 grande	 porte,	 o	 que,	 conjuntamente,	 tem	 afetado	 de	 forma	 intensa	 uma	
paisagem	inicialmente	caracterizada	pelas	matas.	

Como	o	recorte	de	estudo	escolhido	abrange	uma	grande	área	do	território	urbano	de	Belém,	igualmente	
se	observa	uma	grande	variedade	de	formas	de	ocupação.	

Os	 processos	 de	 fragmentação	 e	 dispersão	 das	 áreas	 urbanizadas,	 embora	 tenham	 causado	 prejuízos	
consideráveis	às	dinâmicas	naturais,	podem	ser	usados	como	ponto	de	partida	para	articular	espaços	livres.	
O	porte	e	linearidade	de	alguns	fragmentos	ainda	os	torna	passíveis	de	articulação	por	meio	de	estratégias	
que	envolvam	tanto	ações	do	poder	público,	como	a	criação	de	parques	recreativos	ou	para	preservação,	
como	 também	 ações	 da	 iniciativa	 privada,	 como	 a	 criação	 de	 reservas	 naturais	 e	 áreas	 turísticas,	 entre	
outros.	
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URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO DAS FRANJAS 
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CANTAREIRA E BILLINGS 

URBANIZATION AND ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF THE SÃO PAULO’S METROPOLITAN 

FRINDGE: THE CASE OF THE SUB-BASINS JUQUERI-CANTAREIRA AND BILLINGS  

 URBANIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL CONTEXTO DE LAS FRANJAS METROPOLITANAS DE SÃO 

PAULO: EL CASO DE LAS BACIAS JUQUERI-CANTAREIRA Y BILLINGS 

AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo centra-se na relação entre urbanização e meio ambiente no contexto das franjas da região metropolitana 
de São Paulo, utilizando como objeto de estudo dois territórios estratégicos para o equilíbrio ecossistêmico da 
metrópole: a sub-bacia hidrográfica Juqueri-Cantareira, localizada ao norte e a sub-bacia hidrográfica Billings, 
localizada a sudeste.  Estas sub-bacias concentram importantes remanescentes naturais que são cruciais para a 
garantia da qualidade de vida de uma rede de municípios que formam a Região Metropolitana de São Paulo, como: 
Parques Estaduais, Áreas de Preservação Ambiental e Áreas de Preservação e Recuperação de Mananciais. A intensa 
urbanização associada à ocupação irregular de áreas de proteção ambiental, e à ausência de políticas públicas, 
urbanas e ambientais, voltadas para o desenvolvimento sustentável de áreas estratégicas, contribuem para o 
desequilíbrio ecossistêmico da metrópole como um todo. Busca-se analisar as relações entre ocupação urbana e áreas 
ambientalmente vulneráveis, bem como os limites e os desafios da política ambiental de recuperação e preservação 
dos mananciais definidas para ambas as sub-bacias na última década. Como parte da metodologia, elaborou-se, 
através de dados e imagens de satélite georreferenciadas, o mapeamento das ocupações recentes nestas regiões 
versus as áreas protegidas, evidenciando os conflitos entre áreas protegidas e assentamentos humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: Franjas metropolitanas; franjas urbano-rurais; Desenvolvimento urbano sustentável; Gestão 

Ambiental; Sub-bacia Juqueri-Cantareira; Sub-bacia Billings.  

ABSTRACT: 
This article focuses on the relationship between urbanization and the environment in the context of the fringes of São 
Paulo’s metropolitan region, using as object of study two strategic territories for the ecosystem equilibrium at the 
metropolis: Juqueri-Cantareira hydrographic sub-basin, located at the north and the Billings sub-basin, located to the 
southeast. These sub-basins concentrate important natural remnants that are crucial to guarantee the quality of life 
of a network of municipalities that form the Metropolitan Region of São Paulo, such as: state parks, environmental 
preservation areas and areas of preservation and restoration of Springs. The intense urbanization associated with 
irregular occupation of areas of environmental protection, and the absence of public policies, urban and environmental, 
aimed at the sustainable development of strategic areas, contribute to the ecosystem imbalance of the metropolis as 
a whole. The aim is to analyze the relationships between urban occupation and environmentally vulnerable areas, as 
well as the limits and challenges of the environmental policy of recovery and preservation of Springs defined for both 
sub-basins in the last decade. As part of the methodology, the mapping of recent occupations in these regions versus 
the protected areas, showing conflicts between protected areas and human settlements, was elaborated through 
georeferenced satellite data and images. 
KEYWORDS: Metropolitan fringes; rural-urban fringes; Sustainable urban development;  Environmental management; 
Juqueri-Cantareira sub-basin; Billings sub-basin. 
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RESUMEN: 
Este artículo se centra en la relación entre urbanización y medio ambiente en el contexto de las franjas de la región 
metropolitana de São Paulo, utilizando como objeto de estudio dos territorios estratégicos para el equilibrio 
ecosistémico de la metrópoli: la subcuenca hidrográfica Juqueri-Cantareira, ubicada al norte y la subcuenca 
hidrográfica Billings, ubicada al sureste. Estas subcuencas concentran importantes remanentes naturales que son 
cruciales para la garantía de la calidad de vida de una red de municipios que forman la Región Metropolitana de São 
Paulo, como: Parques Estatales, Áreas de Preservación Ambiental y Áreas de Preservación y Recuperación de 
Manantiales. La intensa urbanización asociada a la ocupación irregular de áreas de protección ambiental, ya la 
ausencia de políticas públicas, urbanas y ambientales, orientadas hacia el desarrollo sostenible de áreas estratégicas, 
contribuyen al desequilibrio ecosistémico de la metrópoli como un todo. Se busca analizar las relaciones entre 
ocupación urbana y áreas ambientalmente vulnerables, así como los límites y los desafíos de la política ambiental de 
recuperación y preservación de los manantiales definidos para ambas subcuencas en la última década. Como parte de 
la metodología, se elaboró, a través de datos e imágenes satélite georreferenciadas, el mapeo de las ocupaciones 
recientes en estas regiones frente a las áreas protegidas, evidenciando los conflictos entre áreas protegidas y 
asentamientos humanos. 
PALABRAS-CLAVE: Franjas metropolitanas; franjas urbano-rurales; Desarrollo urbano sostenible; Gestión ambiental; 
Sub-cuenca Juqueri-Cantareira; Sub-cuenca Billings. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo1 centra-se na relação entre urbanização e meio ambiente no contexto das franjas da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Discute-se a importância ambiental das franjas urbano-rurais desta 
região, aqui definidas como franjas metropolitanas, e propõe-se uma análise da situação contemporânea 
dos assentamentos humanos em áreas de importância ambiental, utilizando como objeto de estudo dois 
territórios estratégicos para o equilíbrio ecossistêmico da metrópole: a sub-bacia Juqueri-Cantareira e a 
sub-bacia Billings.  

A questão da sustentabilidade tem ocupado um dos lugares centrais no que diz respeito à discussão do 
desenvolvimento duradouro do planeta. No âmbito do desenvolvimento sustentável, as cidades têm se 
destacado, pelo fato de na atualidade mais da metade da população do mundo viver no meio urbano2. As 
cidades têm, por um lado, um papel fundamental no equilíbrio e sustentabilidade do planeta, pois, 
representam a oportunidade de uma maior qualidade de vida às pessoas, agregando instrumentos que 
proporcionam o uso e reaproveitamento sustentável dos recursos naturais, entre outras vantagens que 
representa a vida urbana. Mas por outro, é a partir da cidade que se estabelece um círculo vicioso da 
degradação ambiental associado a um processo de urbanização sem planejamento.  

Além do crescimento populacional, existe também uma preocupação a respeito do estilo de vida que o 
modelo vigente de cidade tem trazido. Douglas Farr (2013) trabalha a ideia de que o modelo americano de 
cidade do século XX - modelo que influenciou fortemente o processo de urbanização das cidades brasileiras 
- tem uma parcela de responsabilidade no estilo de vida da população urbana, que de um modo geral possui 
pouco contato com a natureza. Segundo Farr (2013) o modelo vigente de cidade nos estimula cada vez mais 
a viver em ambientes fechados, priorizando o uso do carro como meio de transporte, desestimulando assim 
o deslocamento a pé e o contato humano com o meio ambiente. O autor acredita que esse estilo de vida 
tem distanciado a população dos ciclos da natureza, tornando-a acostumada e "cega" frente aos danos que 
esse próprio estilo de vida tem causado. 

Devido a essas questões de impacto das cidades na sustentabilidade do planeta, bem como no estilo de 
vida das pessoas, diversas instituições, organizações e mesmo tratados internacionalmente reconhecidos 
têm voltado sua atenção para a relevância das cidades no processo de transição para implementação de 
um desenvolvimento sustentável, ou seja, um conceito de desenvolvimento que surge a partir da tentativa 
de explorar alternativas ao modelo de desenvolvimento vigente e aos impactos que os seres humanos 
causam aos ambientes onde estes se inserem. No documento da ONU (Organização das Nações Unidas) 
“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (2016) foram 
estabelecidos 17 objetivos de nível local e global para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030. Os 
objetivos propostos neste documento, em especial o objetivo 11 “Tornar as cidades inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis”, reconhecem a relevância do desenvolvimento urbano como instrumento capaz 
de melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover sustentabilidade.  

                                                             
1 Este artigo é produto do projeto de pesquisa “Assentamentos Precários em áreas vulneráveis na Região Metropolitana de São 
Paulo: As dimensões da sustentabilidade nas intervenções para urbanização”, em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a liderança da Prof. Dra. Angélica Benatti Alvim, com 
subsídio do Fundo MACKPESQUISA. Faz parte das reflexões da pesquisadora no âmbito da bolsa produtividade do CNPq.  

2 Segundo relatório da ONU de 2018, chamado “World Urbanization Prospects”, em 2018 55% da população reside em áreas 
urbanas. 
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Pensando no contexto de crescimento populacional e a importância das cidades no processo de transição 
para um modelo sustentável de desenvolvimento e aplicando essa discussão ao contexto da RMSP, torna-
se de extrema importância a discussão do papel das franjas metropolitanas e a promoção de estratégias de 
sustentabilidade para estas regiões.   

A RMSP configura um dos maiores aglomerados urbanos do mundo, chegando em 2017 a 21.391.624 de 
habitantes (IBGE, 2017 apud EMPLASA, 2018). As projeções3 populacionais apontam que este número tende 
a crescer ainda mais nos próximos anos, sobretudo nas bordas de seu território, em áreas com fragilidades 
ambientais. Esta região abriga a Bacia hidrográfica do Alto Tietê4, unidade de hídrica-ambiental que 
praticamente coincide com o território metropolitano, correspondendo à área drenada pelo rio Tietê, 
desde sua nascente, no município de Salesópolis, até a montante da Barragem de Rasgão, em Santana do 
Parnaíba, envolvendo 34 municípios, dos 39 municípios da RMSP (CBH-AT/FUSP, 2001); daí a denominação 
“Bacia Metropolitana de São Paulo” (ALVIM, 2003)5.   

A ocupação do espaço urbano deste território e o consequente espraiamento da mancha urbana são os 
principais impulsores da degradação ambiental e dos mananciais de água. Nesta metrópole, os 
assentamentos precários, principalmente os localizados nas regiões periféricas, comprometem atualmente 
a sustentabilidade das áreas ambientalmente frágeis, seja pela intensa depredação das matas, da fauna e 
dos solos, seja pela degradação das águas destinadas ao abastecimento público, agravando a degradação 
de áreas de grande importância ecossistêmica.  

As franjas metropolitanas em geral, são áreas consideradas de transição entre a ocupação urbana e rural, 
onde a paisagem, a natureza e outros componentes do meio ambiente são intensamente ameaçados pelo 
processo de urbanização que na maioria das vezes prejudicam as dinâmicas e serviços ambientais 
desempenhados por importantes remanescentes naturais. Estas áreas, comumente, localizam-se nas 
periferias ou bordas da cidade e são chamadas por alguns autores de  áreas periurbanas ou franjas urbano-
rurais6. (ROCHA et al.,2005; BRYANT et al.,1982; SCOTT et al.,2013). 

As sub-bacias Juqueri-Cantareira e Billings inserem-se neste contexto, pois além de localizarem-se nas 
bordas da metrópole de São Paulo, abrigam importantes remanescentes naturais que são cruciais para a 
garantia da disponibilidade de água e, consequentemente, para a qualidade de vida dos habitantes de uma 
rede de municípios que formam a metrópole de São Paulo, com destaque para Parques Estaduais, Áreas de 
Preservação ambiental e Áreas de Preservação e Recuperação de Mananciais. Nas ultimas décadas, estas 
sub-bacias têm sido cada vez mais ocupadas por assentamentos precários, que se associam à altos níveis 
de degradação ambiental. Nesse sentido, questiona-se em que medida as políticas ambientais e urbanas 
instituídas nos últimos anos para estes territórios definem estratégias de sustentabilidade. 

                                                             
3 Projeções - Fundação SEADE. Informações dos Municípios Paulistas. Disponível em 
<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>. Acesso em Junho de 2018.  

4 A BAT abrange uma área de 5.985 km² sendo composta pelas seguintes sub-bacias: Alto Tamanduateí; Billings; Cabeceiras; Cotia 
- Guarapiranga; Juqueri-Cantareira; Penha-Pinheiros; Pinheiros- Pirapora. 

5 No âmbito da política estadual de recursos hídricos, a bacia hidrográfica metropolitana corresponde à UGRHI Alto Tietê ─ ou 
UGRHI 06 (Lei Estadual nº 7.633/91 e incorpora 90 da população da % da RMSP (ALVIM, 2003).  

6 Definida pelos Anglo-Saxônicos como “rural-urban fringe” (ROCHA et al., 2005, p.5) 
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Neste artigo, adotaremos o termo “franja metropolitana” para discutir as duas sub-bacias, considerando a 
importância ambiental e estratégica destas para a Região Metropolitana de São Paulo. Busca-se analisar as 
relações entre ocupação urbana e áreas ambientalmente vulneráveis, bem como os limites e os desafios da 
política ambiental de recuperação e preservação dos mananciais definidas na ultima década para ambas as 
sub-bacias. Como parte da metodologia, serão analisadas imagens de satélite georreferenciadas e a 
sobreposição das áreas protegidas que incidem sobre estes territórios, promovendo o mapeamento das 
ocupações recentes de forma a evidenciar os recentes conflitos entre áreas protegidas e assentamentos 
humanos.  Os mapeamentos serão realizados com base em alguns dados do último Censo Demográfico do 
IBGE de 2010, principalmente aqueles que permitem verificar os principais aspectos que relacionam  as  
ocupações urbanas e as áreas protegidas.  

Parte-se do pressuposto que as políticas públicas – urbanas e ambientais - elaboradas tanto pelos 
municípios quanto pelo Estado, têm surtido poucos resultados na preservação ecossistêmica deste 
território, colocando em risco a sustentabilidade da própria metrópole.  

1. A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA FRANJA METROPOLITANA 

O conceito de franja é complexo, e abordado de diferentes maneiras por pesquisadores do mundo todo. 
Alister James Scott (2013, p.9) ao fazer um panorama do conceito de franjas, adota o termo franja urbano-
rural e aponta para como estas áreas têm sido vistas e conceituadas como: paisagens na borda, lugares de 
transição, mosaicos heterogêneos, paisagem da desordem, paisagem caótica, a nova geografia do 
espraiamento urbano e paisagens esquecidas. O autor chama atenção para a quantidade de visões 
negativas acerca das franjas e argumenta que estes territórios estão muitas vezes inseridos em um limbo, 
à espera de planos, projetos e decisões, trazendo a reflexão sobre o caráter estratégico, sobretudo do ponto 
de vista ambiental, das franjas urbano-rurais. 

Carter (1971 apud Rocha et al 2005) define a franja  urbano-rural como um espaço pelo qual a cidade se 
expande à medida que o processo de dispersão se desenrola. A área é caracterizada por um conjunto de 
situações distintas, devido ao fato de que apenas parte do seu espaço foi assimilado pelo crescimento 
urbano, e uma parte ainda significativa possui características rurais. De acordo com Scott (2013, p.01), as 
franjas urbano-rurais são espaços de transição, nos quais a zona rural encontra a cidade. Estes espaços 
possuem uma destacada importância social e sofrem a pressão de diversos atores. Segundo o autor, estes 
territórios ainda são vistos de forma desintegrada e carecem de um olhar estratégico que compreenda a 
complexidade do território e faça a gestão sustentável de seus recursos. 

Estes territórios possuem limites bastante imprecisos e uma variedade de usos que muitas vezes geram 
conflitos entre os diferentes atores envolvidos, evidenciando os valores econômicos, sociais, culturais e 
paisagísticos destas zonas de transição urbano-rural. Os usos são os mais variados, passando por áreas de 
preservação ambiental, produção agropecuária, extração mineral e usos urbanos. De acordo com Quevedo 
Neto e Lombardo (2005), as franjas desempenham um papel muito importante nas cidades, sobretudo nas 
grandes cidades, sendo utilizadas como áreas de lazer e recreação para a população. Segundo os autores, 
estas áreas representam uma porção importante da cidade, não apenas do ponto de vista ambiental, pelos 
serviços ecológicos que presta à população, mas também como espaços de tranquilidade e segurança, de 
contato com a natureza. São como espaços de refúgio às pressões das grandes cidades. 
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Juliana Leite (2017, p.79) argumenta que as franjas de cidades metropolitanas são locais onde a dimensão 
ambiental e os elementos naturais são intensamente ameaçados pelos processos de ocupação urbana que 
por desconsiderarem as condicionantes naturais destes territórios, acabam prejudicando as dinâmicas e 
serviços ambientais desempenhados por importantes remanescentes naturais. Por este motivo, a autora 
trabalha com a ideia da importância da inclusão de conceitos ecológicos como: corredores, conectividade, 
fragmentação e habitats para compreensão, análise e tomada de decisões de planejamento territorial nas 
franjas de cidades metropolitanas. 

Para garantir a conservação da biodiversidade em paisagens que passaram por transformações causadas 
por ações antrópicas, são necessárias estratégias que mantenham a conectividade necessárias entre as 
espécies, que garantam a continuidade dos processos ecológicos nas cidades (como a dispersão e habitat 
da fauna e flora) e que contribuam para a qualidade de vida da população que vive no meio urbano, por 
meio dos serviços ambientais desempenhados nestes habitats, ou mesmo servindo como espaços para a 
recreação, contemplação e oferecer melhorias no micro-clima das cidades. As ações antrópicas de 
desmatamento, alteração do perfil topográfico e impermeabilização do solo para implantação de vias e 
construções são ações que contribuem para o agravamento e aumento das áreas de inundação e também 
para a poluição das águas. Estas ações alteram hidrologicamente uma bacia hidrográfica por meio do 
aumento da velocidade de escoamento das águas para o seu curso principal, além de ocasionar a formação 
de ilhas de calor nas cidades (PELLEGRINO; GUEDES; FERNANDES, 2006). 

Apesar dos ambientes urbanos ou suburbanos e a biodiversidade ainda serem vistos como 
mutuamente exclusivos, alguns trabalhos de planejamento urbano mais recentes 
reconhecem os serviços ecológicos que a manutenção da biodiversidade no ambiente 
urbano pode trazer tanto para uma maior sustentabilidade dos fragmentos 
remanescentes no interior das zonas urbanizadas, como para áreas naturais em suas áreas 
de influência (HELLMUND & SMITH, 1993). Nestes trabalhos, as áreas de vegetação em 
sítios urbanos são vistas como grandes desafios de manejo para os planejadores 
preocupados com a biodiversidade, e não apenas como terrenos baldios biologicamente 
pouco significativos, de pouca importância sócio-econômica ou meramente justificados 
para o lazer humano. (PELLEGRINO; GUEDES; FERNANDES, 2006, p.4) 

Alguns autores, como Pellegrino, Guedes e Fernandes (2006), Juliana Leite (2017) e Quevedo Neto e 
Lombardo (2005), trabalham a ideia de que estas áreas de borda, neste artigo tratadas como franjas 
metropolitanas, configuram um território em potencial para se tornar objeto de planejamento ecológico 
da paisagem, como uma infraestrutura verde, sendo tratados como patrimônio natural, cultural e 
econômico. Nesse sentido, o desenho e o planejamento destas áreas devem trabalhar a possibilidade de 
valorização, o resgate cultural e ambiental do local, bem como a preservação dos ecossistemas naturais 
remanescentes. Os benefícios de uma boa gestão destas áreas estratégicas são inúmeros tanto para as 
pessoas, quanto para o meio ambiente. Sabe-se que as áreas verdes e florestas aumentam a disponibilidade 
de água, regulam o ciclo hidrológico, diminuem os riscos de secas e enchentes, melhoram o microclima e, 
no caso das cidades, são essenciais para a absorção das emissões de carbono. Nas palavras de Pellegrino: 

A fundamentação conceitual da infraestrutura verde começa com a água e o ciclo 
hidrológico; seguida pelo microclima e consumo de energia; vegetação urbana, ecologia 
da paisagem, biodiversidade e fragmentação de habitats; e, finalmente, pelo uso social, 
circulação e apropriação dos espaços urbanos pela população. (PELLEGRINO,2017, p.64) 
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Todos os aspectos elencados acima demonstram a importância das zonas de transição entre o rural e o 
urbano, as franjas metropolitanas. Estas áreas configuram territórios de grande importância ambiental para 
a garantia do equilíbrio ecossistêmico da metrópole como um todo, garantindo a conservação da 
biodiversidade, a qualidade da água, a continuidade dos processos ecológicos nas cidades, bem como os 
serviços ambientais desempenhados nestes habitats. 

Considerando a importância ambiental das duas áreas escolhidas como estudo de caso, a seguir analisa-se 
alguns indicadores georreferenciados que evidenciam os conflitos existentes entre áreas preservadas e 
ocupação urbana nas franjas metropolitanas de São Paulo. 

2. AS SUB-BACIAS JUQUERI-CANTAREIRA E BILLINGS 

As sub-bacias Juqueri-Cantareira e Billings localizam-se ao norte e ao sudeste, respectivamente, da RMSP e 
da Bacia Metropolitana (Figura 01). São bacias com  características de franjas urbano-rurais ou periurbanas, 
posto que além de se localizarem nas bordas da Região Metropolitana de São Paulo, abrigam áreas de 
proteção e recuperação de mananciais (Lei 9.866/1997) onde inserem-se importantes reservatórios de 
água estratégicos para o abastecimento público da população,  e uma biodiversidade fundamental ao 
equilíbrio do ecossistema da metrópole. 

Segundo o Instituto Socioambiental - ISA (2009), a Bacia Metropolitana de São Paulo apresenta uma 
complexa forma de uso e ocupação do solo e aproveitamento dos recursos naturais.  As duas sub-bacias 
analisadas são estratégicas ao desenvolvimento urbano sustentável da Bacia do Alto Tietê: a bacia Juqueri-
Cantareira abriga o principal reservatório de abastecimento de água da metrópole e importantes parques, 
matas e áreas preservadas; já a sub-bacia Billings abriga o maior espelho da água, e um conjunto de 
municípios altamente industrializados e urbanizados.  

A análise crítica da situação atual da ocupação urbana em áreas de importância ambiental nas sub-bacias 
Juqueri-Cantareira (norte da RMSP) e Billings (sudeste da RMSP), por meio da utilização de imagens de 
satélite georreferenciadas , busca apontar os recentes conflitos entre as áreas protegidas e assentamentos 
humanos. Os dados analisados são provenientes do Censo de 2010, a saber: população, densidade 
demográfica, taxas geométricas de crescimento anual, aglomerados subnormais, domicílios atendidos pela 
rede de água e esgoto e domicílios atendidos por coleta de lixo. 
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Figura 01: Bacia Alto Tietê / Região Metropolitana de São Paulo: Sub-Bacias Juqueri-Cantareira e Billings. 

Fonte: Secretária Municipal de Habitação (SEHAB São Paulo), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa, Datageo e B ing 
Imagem Aérea. 

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Marques Lêdo, Angélica T. B. Alvim.  

A sub-bacia hidrográfica Juqueri-Cantareira localiza-se na porção norte da bacia metropolitana. A sub-bacia 
é composta por municípios de médio e pequeno porte7 ,  à exceção de parte do município de São Paulo.  
Conta com uma área de drenagem de aproximadamente 713 km2. (Figura 02) O rio Juqueri nasce no 
município de Nazaré Paulista, passando pelas cidades de Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco 
Morato, São Paulo, Cajamar, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, desaguando, por fim, no rio 
Tietê. Possui importância estratégica na produção de água da metrópole, posto que dentro de seu território 
está o reservatório Paiva Castro e a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery 
(APRM-AJ). Abriga remanescentes naturais extremamente importantes para a garantia da qualidade de vida 
da metrópole como um todo, como: o Parque Estadual da Serra da Cantareira, o Parque Estadual do 
Juquery, o Parque Estadual do Jaraguá, a Área de Preservação ambiental de Cajamar e a Área de 
Preservação Ambiental do Sistema Cantareira, parte da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão 
verde de São Paulo, definida pela UNESCO como área de destaque por seu valor ambiental e humano (IPT, 
2008, p.52).  

É uma região bastante importante para o abastecimento público de água da Região Metropolitana de São 
Paulo, visto que abriga a Barragem Paiva Castro, um dos principais reservatórios do Sistema Cantareira. 
Este é o maior sistema de abastecimento público de água na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 
responsável por abastecer quase metade de sua população dessa região (Instituto Socioambiental, 2009).  

                                                             
7 A saber: Caieiras, Franco da Rocha, Cajamar, Mairiporã e Francisco Morato. 
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Figura 02: Delimitação da Sub-Bacia Juqueri-Cantareira, Área de Recuperação dos Mananciais Alto Juquery (APRM - Alto Juquery), Parque 

Estadual da Serra da Cantareira, Parque Estadual do Juquery, Parque Estadual do Jaraguá, Área de Preservação ambiental de Cajamar e a Área 
de Preservação Ambiental do Sistema Cantareira, parte da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão verde de São Paulo, definida pela 

UNESCO como área de destaque por seu valor ambiental e humano.  
Fonte:  Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo e Google Imagem Aérea.  

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

A sub-bacia hidrográfica Billings se localiza a sudeste da Região Metropolitana de São Paulo e é composta 
por seis municípios, incluindo a capital paulista8. (Figura 03) Em seu território está o reservatório Billings, 
com 127,5 km² de espelho d’água com uma capacidade de armazenamento estimada em 1,23 bilhão de m³ 
de água (ROSIN, 2016). A construção da represa Billings foi concluída em 1927, com os objetivos iniciais de 
produzir energia para o município de Cubatão e prover água potável. No entanto, devido ao crescimento 
urbano desenfreado às margens da represa e de seus afluentes, a qualidade da água da represa foi 
altamente comprometida. Segundo dados da CETESB (2015), a Bacia Alto Tietê atende uma população 
urbana de mais de 20 milhões de pessoas, com 89% de coleta e apenas 50% de tratamento de esgoto, 
gerando uma carga remanescente de 591.174 kg/dia. Hoje o Rio Grande, braço da Represa Billings, abastece 
cerca de 1,2 milhão de pessoas dos municípios de Diadema, São Bernardo do Campo e parte de Santo 
André, produzindo 5 mil litros de água por segundo (IDEC, 2014). 

 

                                                             

8 Sendo eles: São Paulo, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo. 
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Figura 03 : Sub-bacia Billings – sobreposição da ocupação urbana versus as Unidades de Conservação Estaduais e as áreas de proteção 

demarcadas na Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  
Fonte: Secretária Municipal de Habitação (SEHAB São Paulo), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa, Datageo e B ing 

Imagem Aérea. 
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

As características geomorfológicas e socioeconômicas de ambas as sub-bacias vão ao encontro do conceito 
de franjas urbano-rurais, consideradas como espaços de transição, vistos de forma desintegrada e que 
carecem de um olhar estratégico que compreenda a complexidade do território face a gestão sustentável 
de seus recursos naturais (SCOTT, 2013).  

Sob o ponto de vista da ocupação urbana, estas áreas têm enfrentado alguns problemas que potencializam 
o cenário de degradação ambiental, como indicam alguns indicadores analisados e mapeados por distrito 
censitário e por setor censitário, dependendo da disponibilidade dos dados e da necessidade de maior ou 
menor apuramento das informações.  

A tabela 01 apresenta dados referentes à população total, urbana e rural, distribuídos nos distritos 
censitários que compõem estas duas sub-bacias, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010.  
Observa-se que as duas sub-bacias possuem portes populacionais distintos: enquanto a população total da 
sub-bacia Juqueri-Cantareira abriga 848.593 mil habitantes, a sub-bacia Billings abriga 3.092.587 
habitantes. A densidade bruta da sub-bacia Juqueri-Cantareira gira em torno de 9,86 hab/ha e da Billings 
de 52,75 hab/ha.9  As especificidades de cada sub-bacia indicam caminhos distintos em relação ao modelo 
de ocupação urbana versus o impacto ambiental. 

                                                             
9 A sub-bacia Juqueri-Cantareira tem uma área de cerca de 85.681 hectares, enquanto a Billings de 58.626 hectares. 
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Os distritos/municípios que compõem a sub-bacia Juqueri-Cantareira são em geral de pequeno e médio 
porte, à exceção dos distritos de São Paulo. Destacam-se com maior população o distrito de Jaraguá (SP) e 
os distritos/municípios de Franco da Rocha e de Francisco Morato.  Os municípios que conformam esta sub-
bacia, de um modo geral, possuem uma economia ligada ao setor de serviços e são dependentes das 
indústrias localizadas ao longo dos eixos rodoviários que ligam São Paulo às regiões de Jundiaí e de 
Campinas (rodovias Anhanguera e Bandeirantes). Devido à configuração acidentada e à presença de matas 
e reservas naturais da região, a ocupação urbana é rarefeita, e situa-se nos principais eixos de circulação – 
ferrovia e rodovias. 

Por outro lado, os municípios/distritos que compõem a sub-bacia Billings são em sua maioria  de grande 
porte populacional. Destacam-se com maior população os seguintes distritos: Diadema, Santo André, São 
Bernardo do Campo, Grajaú e Cidade Ademar. A sub-bacia Billings se confunde com a sub-região do ABCD10 
Paulista, área de tradição industrial que teve sua ocupação inicial ligada à ferrovia e à primeira fase de 
industrialização de São Paulo, intensificada a partir dos anos de 1950 devido à implantação da indústria 
automobilística e à construção de importantes rodovias de ligação com o porto de Santos (Anhanguera e 
Bandeirantes).  

Interessante notar que praticamente todos os distritos da sub-bacia Juqueri-Cantareira ainda registram 
população rural, com destaque para Mairiporã, onde situa-se o reservatório Paiva Castro, com a maior 
população rural desta região. Já os distritos da sub-bacia Billings, em sua maioria, possuem 100% de sua 
população total em área urbana, à exceção dos distritos de São Paulo (Cidade Dutra, Grajaú, Pedreira, 
Marsilac e Parelheiros), e do distrito de Riacho Grande em São Bernardo do Campo. Principalmente nos 
municípios de pequeno e médio porte de ambas as sub-bacias, a pequena proporção de população rural 
em relação à população urbana não necessariamente nega o conceito de franjas urbano-rurais discutido 
neste artigo. Isto porque o limite definido entre área urbana e rural é tênue e depende da visão política do 
gestor municipal. Verifica-se que alguns municípios apesar de possuírem extensas áreas com poucas 
atividades urbanas, com características rurais ou com áreas protegidas, ampliaram seus limites urbanos 
praticamente coincidindo com o limite municipal, como por exemplo, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires 
ambos localizados na sub-bacia Billings. 

Analisando as taxas de crescimento populacional por distrito desde os anos de 1980, é possível observar os 
diferentes ritmos de ocupação de ambas sub-bacias e a pressão populacional que estas vêm sofrendo ao 
longo das últimas décadas. (Tabela 02) De um modo geral, o ritmo de crescimento populacional vem se 
reduzindo nas últimas três décadas na maior parte dos municípios e distritos das duas sub-bacias, fato 
semelhante às demais áreas da RMSP.  Apesar disso, ambas as sub-bacias apresentam em 2010 taxas de 
crescimento anual superiores à média da capital: 2,60% registrado nos distritos da sub-bacia Juqueri-
Cantareira; 0,89% na sub-bacia Billings, contra 0,76% na capital, no mesmo período. 
  

                                                             
10 Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
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Sub-Bacia
Município/Prefeitura 

Regional
Distritos

População 

Total

População 

Urbana Total

População 

Rural Total

Caieiras Caieiras 86.529 84.386 2.143

Total do Município 64.114 62.823 1.291

Cajamar 11.589 11.326 263

Jordanesia 25.341 24.313 1.028

Polvilho 27.184 27.184

Francisco Morato Francisco Morato 154.472 154.158 314

Franco da Rocha Franco da Rocha 131.604 84.386 2.143

Total do Município 80.956 70.750 10.206

Mairiporã 63.265 53.374 9.891

Terra Preta 17.691 17.376 315

Total do Município 11.253.503 11.152.344 101.159

Anhanguera 65.859 60.403 5.456

Jaraguá 184.818 180.156 4.662

Perus 80.187 78.530 1.657

848.539 775.592 27.872

Diadema Diadema 386.089 386.089 -

Total do Município 113.068 113.068 -

Jardim Santa Luzia 21.898 21.898 -

Ouro Fino Paulista 13.184 13.184 -

Ribeirão Pires 77.986 77.986 -

Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 43.974 43.974 -

Total do Município 676.407 676.407 -

Paranapiacaba 3.096 3.096 -

Capuava 98.335 98.335 -

Santo André 574.976 574.976 -

Total do Município 765.463 752.658 12.805

Riacho Grande 29.302 16.497 12.805

São Bernardo do Campo 736.161 736.161 -

São Paulo Total do Município 11.253.503 11.152.344 101.159

Cidade Dutra 196.360 195.897 463

Grajaú 360.787 346.027 14.760

Cidade Ademar 266.681 266.681 -

Pedreira 144.317 140.734 3.583

Marsilac 8.258 1.390 6.868

Parelheiros 131.183 116.954 14.229

3.092.587 3.039.879 52.708

19.683.975 19.458.888 225.087

Juqueri-

Cantareira

Cajamar

Mairiporã

São Paulo

Total Sub-Região

Prefeitura Regional de 

Cidade Ademar

Prefeitura Regional de 

Parelheiros

Total Sub-Região

Total RMSP

Billings - 

Tamanduateí

Ribeirão Pires

Santo André

São Bernardo do Campo

Prefeitura Regional de 

Capela do Socorro

 
Tabela 01 – Tabela comparativa da população total, urbana e rural das Sub-bacias Juqueri--Cantareira e Billings por distrito.  

Fonte: Censo (IBGE, 2010).  
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Nota-se que na sub-bacia Juqueri-Cantareira, os distritos, apesar de menos populosos, apresentam taxas 
geométricas de crescimento anual mais elevadas, em comparação aos distritos da sub-bacia Billings. 
Importante destacar que o intenso ritmo de crescimento populacional expressos na década de 1980 nos 
distritos da Billings contribuiu para a degradação  ambiental da região. Os últimos dois Censos indicaram 
uma redução do ritmo de crescimento populacional dos distritos da Billings, e ao mesmo tempo, o aumento 
do crescimento populacional e, consequente pressão urbana nos distritos que compõem a sub-bacia 
Juqueri-Cantareira. Tal pressão demonstrada pelas altas taxas de crescimento demográfico, se não forem 
bem trabalhadas e controladas por políticas públicas, podem significar um cenário desastroso, sobretudo 
do ponto de vista ambiental. O crescimento populacional em distritos de pequeno porte e com grandes 
áreas protegidas pode se desdobrar em altos níveis de degradação que consequentemente prejudicam as 
dinâmicas e serviços ambientais prestados por esta sub-bacia. 
 

Sub-Bacia Município Distrito

TGCA 

1980/1991 em 

% a.a.

TGCA 

1991/2000 

em % a.a.

TGCA 

2000/2010 em 

% a.a.

Caieiras Caieiras 4,08 6,97 2,01

Total do Município 3,99 4,64 2,36

Cajamar -4,77 2,92 2,38

Jordanesia 3,83 5,09 1,3

Polvilho - 5,07 3,64

Francisco Morato Francisco Morato 10,3 5,37 1,48

Franco da Rocha Franco da Rocha 4,85 2,66 1,99

Total do Município 3,44 4,65 3,04

Mairiporã - - -

Terra Preta - - -

Total do Município 1,16 0,88 0,76

Anhanguera 7,95 13,38 5,6

Jaraguá 6,33 5,11 2,39

Perus 2,26 4,81 1,3

Diadema Diadema 2,66 1,75 0,79

Total do Município 3,79 2,31 0,79

Jardim Santa Luzia - 2,33 0,35

Ouro Fino Paulista -0,76 1,31 1,79

Ribeirão Pires 2,22 -1,75 0,8

Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 3,68 2,42 1,72

Total do Município 0,99 0,57 0,41

Paranapiacaba 0,91 -1,44 -0,95

Capuava - 0,42 0,13

Santo André 2 1,03 0,41

Total do Município 2,64 2,42 0,85

Riacho Grande 5,26 6,2 0,41

São Bernardo do Campo 2,84 2,29 0,87

Total do Município 1,16 0,88 0,76

Cidade Dutra 2,92 1,4 0,26

Grajaú 4,67 6,22 0,79

Cidade Ademar 0,45 0,59 0,92

Pedreira 2,86 4,47 1,25

Marsilac 2,76 3,83 -0,18

Parelheiros 5,24 7,07 2,46

Cajamar

Mairiporã

São Paulo

Ribeirão Pires

Juqueri-

Cantareira

Billings-

Tamanduateí

Santo André

São Bernardo do Campo

São Paulo

 
Tabela 02 – Taxas Geométricas de crescimento anual dos municípios e distritos que compõem as Sub-bacias Juqueri-Cantareira e Billings 

Fonte: ALVIM, 2003 e IBGE Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010 
Nota: As Taxas Geométricas de Crescimento Anual (TGCA) dos distritos no período de 2000/2010 foram calculadas pelas autoras. 
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Figura 04: Sub-bacia Juqueri – Cantareira: Taxas Geométricas de crescimento anual por distrito segundo o Censo de 2010.  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 

 
Figura 05: Sub-bacia Billings: Taxas Geométricas de crescimento anual por distrito segundo o Censo de 2010.  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Os próximos dados serão mapeados setor censitário. Optou-se por este recorte visto que o setor censitário 
possibilita um olhar mais apurado para as especificidades das duas sub-bacias e a verificação do impacto 
da urbanização sobre as áreas protegidas.  

As densidades demográficas registram o número de habitantes que atualmente ocupam um dado território. 
Na pesquisa em questão, as densidades demográficas foram mapeadas, conforme a população registrada 
pelo Censo Demográfico de 2010.  Observa-se que as densidades demográficas são mais elevadas, acima 
de 200 hab/ha, em vários trechos da porção norte da sub-bacia Billings, especialmente nos distritos dos 
municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, junto ao reservatório Billings. 
Na sub-bacia Juqueri-Cantareira, as densidades maiores não superam 200 hab/ha, e concentram-se em 
alguns municípios ao longo do eixo ferroviário. A maior parte da área que corresponde a APRM Alto-Juquery 
(AJ) possui densidade ainda reduzida, abaixo de 30 hab/ha. Observa-se que nos limites externos às duas 
sub-bacias as maiores densidades estão nos distritos do município de São Paulo, configurando uma pressão 
urbana que advém da ocupação das áreas periféricas da capital.  

 

 
Figura 06: Sub-bacia Juqueri – Cantareira: Densidade Demográfica por setor censitário, 2010.  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Figura 07: Sub-bacia Billings: Densidade Demográfica por setor censitário, 2010.   

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

As figuras 08 e 09 sobrepõem a mancha urbana registrada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e os 
“aglomerados subnormais”11 levantados pelo Censo de 2010 do IBGE no âmbito das duas sub-bacias. 
Apesar da defasagem e do sub-dimensionamento dos “aglomerados subnormais” do IBGE, é possível 
verificar que estes ocorrem com maior frequência em áreas com maior densidade.  Destaca-se que o avanço 
da ocupação urbana e dos “aglomerados subnormais” é mais visível na sub-bacia Billings, principalmente 
devido ao processo histórico de ocupação dos municípios desta região. No entanto, na sub-bacia Juqueri-
Cantareira é possível notar que alguns aglomerados subnormais estão próximos à importantes áreas 
protegidas, como por exemplo próximos à APA de Cajamar, ao Parque Estadual do Jaraguá e à área 
delimitada como  APRM-AJ. O fato é que o avanço da mancha urbana associado à presença de “aglomerados 
subnormais” em áreas de vulnerabilidade ambiental e áreas de risco, ou nas proximidades de importantes 
áreas de preservação, estão comprometendo os remanescentes naturais de ambas as regiões.  
 

                                                             
11 De acordo com o IBGE (2011), um ”Aglomerado Subnormal” é um conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas por ausência de título de propriedade e que atenda a pelo menos uma das seguintes características: possui 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou; possui carência de serviços públicos essenciais (coleta 

de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública). Segundo  Pasternak (2016), o conceito passou a ser 

utilizado pelo IBGE a partir de 1991, com uma conotação bastante genérica. O conceito abarcava favelas, invasões, comunidades, 

vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros. Já no Censo de 2010 o conceito foi mais bem delimitado a partir de uma pesquisa 

morfológica específica, que contava com identificação georreferenciada e visita de campo, tornando a quantificação de favelas 

mais confiável. Mesmo assim há questionamento quanto ao uso destes dados.  
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Figura 08:  Sub-Bacia Juqueri-Cantareira – Mancha urbana e Aglomerados subnormais  em 2010.   

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 

 
Figura 09:  Sub-Bacia Billings  – Mancha urbana e Aglomerados subnormais  em 2010.   

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Outro grave problema é o esgotamento sanitário.  As figuras 10 e 11 indicam que existe uma deficiência na 
cobertura de esgotamento sanitário nas duas sub-bacias. O percentual de domicílios ligados a esgotamento 
sanitário é maior nos distritos sedes dos municípios e em áreas onde a ocupação urbana é mais densa. A 
situação é mais crítica em Cajamar, Francisco Morato e Franco da Rocha na sub-bacia Juqueri-Cantareira e 
no distrito de Ouro Fino Paulista em Ribeirão Pires, na sub-bacia Billings. (Figura 10 e 11) 

No que se refere ao tratamento de esgoto, a sub-bacia Juqueri-Cantereira conta com apenas uma estação 
de tratamento por sistemas de lagoas, localizada em Mairiporã. Já a sub-bacia Billings com a Estação de 
Tratamento do ABC em São Bernardo do Campo. Nessas estações são tratados apenas uma pequena 
parcela dos esgotos coletados nas sub-bacias. O restante dos esgotos, quando coletados, são lançados nos 
corpos d’água da região. Quando não coletados esgotos são conduzidos a sistemas de fossas sépticas e 
negras.   

 

 
Figura 10: Sub-bacia Juqueri-Cantareira:  Domicílios ligados a esgotamento sanitário por setor Censitário em 2010.  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo. 
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Figura 11: Sub-bacia Billings:  Domicílios ligados a esgotamento sanitário por setor Censitário em 2010.  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 

O abastecimento de água e a coleta de lixo na duas sub-bacias apresentam, em geral, uma boa taxa de 
atendimento. Ambos os serviços apresentam deficiência quanto ao atendimento nos distritos de Mairiporã, 
Franco da Rocha e Cajamar, localizados na  Sub-bacia Juqueri-Cantareira.  Em relação aos domicílios ligados 
à rede de água, os distritos de Riacho Grande em São Bernardo do Campo e Paranapiacaba em Santo André, 
na sub-bacia Bilings possuem menor nível de atendimento.  Chama atenção alguns pontos com baixo 
atendimento de coleta de lixo na APA de Cajamar e nas periferias do município de Franco da Rocha e 
Mairiporã, na sub-bacia Juqueri-Cantareira. Na sub-bacia Billings, as áreas com menor taxa de domicílios 
atendidos pela coleta de lixo se sobrepõem às áreas rurais, no extremo sul da sub-bacia, e de 
assentamentos precários recentes, principalmente na divisa da prefeitura regional de Cidade Ademar (SP) 
com Diadema.  (Figuras 12 a 15) 
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Figura 12: Domicílios ligados ao abastecimento de água (Censo IBGE 2010) e a sobreposição das áreas de proteção demarcadas na  Lei 

Específica do Alto Juqueri (Lei Estadual nº 15.790/2015). 
Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
 

 
Figura 13: Domicílios Ligados ao abastecimento de água (Censo IBGE 2010) e mancha urbana e a sobreposição das áreas de proteção 

demarcadas na Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  
Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo.  

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Figura 14:  Sub-bacia Juqueri – Cantareira: Domicílios  atendidos por coleta de lixo (Censo IBGE 2010).  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 
Figura 15:  Sub-bacia Billings: Domicílios  atendidos por coleta de lixo (Censo IBGE 2010).  

Fonte: Censo 2010 IBGE, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Por fim, no que tange a situação atual da ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis, as figuras 16 e 
17 elaboradas a partir de imagens de satélite georreferenciadas das duas sub-bacias versus a sobreposição 
das áreas protegidas que incidem sobre tais territórios, evidenciam os conflitos entre as áreas protegidas e   
assentamentos humanos. As duas sub-bacias apresentam problemas em relação a ocupação de áreas 
ambientalmente vulneráveis, prejudicando assim os serviços ecossistêmicos exercidos por estes territórios.  

Na sub-bacia Juqueri-Cantareira (figura 16), apesar dos aglomerados subnormais ainda não representarem 
um problema, chama a atenção, o avanço da ocupação urbana em direção à Área de Proteção Ambiental 
de Cajamar e à Área de Proteção aos Mananciais do Alto Juquery. Na primeira, notam-se dois eixos de 
ocupação bastante expressivos que se desenvolvem ao longo da Rodovia Anhanguera (BR-050) - onde estão 
localizados galpões industriais e centros logísticos - e da Avenida Ten. Marquês, continuando até a Av. 
Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos - onde há galpões industriais e áreas de uso residencial. A APA Cajamar 
foi criada em 1984 pela Lei Estadual 4.055, esta lei determina a aplicação de algumas medidas na região 
com o objetivo de evitar ou impedir o exercício de atividades potencialmente poluidoras da água, do solo 
e do ar e/ou atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e fauna locais. No entanto, por 
meio do mapeamento realizado, nota-se que os objetivos das APAs, estabelecidos por meio da Resolução 
Nº 010 do CONAMA de 14-1988, entre eles,  a proteção dos ecossistemas regionais, a melhoria da qualidade 
de vida da população, a preservação da qualidade ambiental e a proteção dos ecossistemas regionais, não 
estão sendo traduzidos no uso e ocupação do território de forma satisfatória. Essa contradição pode ser 
percebida por meio da análise dos mapas produzidos. Chama atenção a presença de indústrias ao longo da 
Rodovia Anhanguera, posto que deveria haver uma certa preocupação com a implantação de usos 
potencialmente poluidores nesta região. Além disso, no mapeamento realizado a partir de dados do Censo 
de 2010, notam-se alguns problemas com relação ao esgotamento sanitário da região, que pode ser 
considerado como insuficiente, sobretudo por tratar-se de uma Área de Preservação Ambiental (Figura 16). 
Já na APRM-AJ, existe uma grande mancha urbanizada que corresponde ao centro do município de 
Mairiporã, e várias ocupações dispersas no território que pertencem à mesma cidade. Estes assentamentos 
são variados, sendo alguns condomínios de alta renda na região do Rio Juqueri e da Represa, próximo a 
Rodovia Pref. Luis Salomão Chamma e da Estrada Armando Barbosa de Almeida, e de baixa renda nas áreas 
da bacia sedimentar do Rio Juqueri e da Represa, também ao longo da Rodovia Pref. Luis Salomão Chamma 
e algumas regiões próximas a rodovia Fernão Dias. O Parque Estadual do Juquery também possui uma 
mancha urbanizada na região nordeste, inserida na APRM-AJ. Esta área possui ruas asfaltada, infraestrutura 
de água e luz e é ocupada sobretudo por galpões industriais. As áreas mais preservadas da sub-bacia 
Juqueri-Cantareira, em termos de ocupação urbana, são: o Parque Municipal Anhanguera e o Parque 
Estadual do Jaraguá. 

A sub-bacia Billings está delimitada totalmente na APRM Billings (Figura 17), e como mencionado 
anteriormente, seu território na divisa ao norte é em grande parte ocupado por assentamento urbanos e 
industriais. Além disso, nos distritos de Paralheiros e Marsilac, pertencentes ao município de São Paulo, 
compreende-se a APA Capivari-Monos, criada através da Lei Municipal 13.136, de 09 de julho de 2001. A 
área mostra alguns focos de ocupação, em especial na Cratera da Colônia (área natural tombada12) e ao 
longo da Estrada da Barragem e Estrada Evangelista de Souza. No entanto, a área apresenta diversas 
atrações turísticas, como cachoeiras e rios, trilhas, a Cratera da Colônia e duas aldeias indígenas guaranis 
(Tenondé-Porã e Krukutu). Além disso, a divisa da sub-bacia Billings se mantem preservada na divisa com a 

                                                             
12 Tombada pelo CONDEPHAAT através da resolução 60 de 20 de agosto de 2003. 
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Área Tombada da Serra do Mar13, ao Parque Estadual da Serra do Mar14 e a Reserva Biológica do Alto da 
Serra de Paranapiacaba (RBASP)15. 

 

 
Figura 16:  Sub-bacia Juqueri-Cantareira – sobreposição da ocupação urbana versus as Unidades de Conservação Estaduais e Área de Proteção 

e Recuperação dos Mananciais 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), Datageo e Google Imagem Aérea.  

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 

                                                             
13 Tombada pelo CONDEPHAAT  através da resolução 40 de 06 de junho de 1985. 

14 Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 10.251, de 30 de agosto de 1977. 

15 Regulamentada pelo Decreto Estadual 24.714, de 07/02/1986. 
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Figura 17 : Sub-bacia Billings – sobreposição da ocupação urbana versus as Unidades de Conservação Estaduais e as áreas de proteção 

demarcadas na Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  
Fonte: Secretária Municipal de Habitação (SEHAB São Paulo), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), Geosampa, Datageo e Bing 

Imagem Aérea. 
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 
 

3. POLÍTICAS AMBIENTAIS E O PAPEL DAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 
MANANCIAIS  

Áreas de mananciais e ocupações urbanas, principalmente assentamentos precários, têm entrado em 
conflito desde o momento em que as grandes cidades começaram a se expandir e a invadir as proximidades 
dos reservatórios de água. No processo de urbanização da Bacia Metropolitana de São Paulo, a ocupação 
do sítio precedente, como observa Tucci (2006, p. 400), têm desconsiderado aspectos fundamentais do 
comportamento do ciclo hidrológico, causando sucessivos impactos e ocasionando modificações no 
balanço hídrico e no escoamento das águas pluviais em função da geometria das bacias hidrográficas, por 
conta de modos específicos de ocupação do solo e implantação das infraestruturas. 

O desenvolvimento urbano da metrópole de São Paulo foi pautado pelo alcance dos transportes sobre 
pneus, que permitiu que a população ocupasse áreas mais distantes do centro da cidade. Essa facilidade 
ampliou o raio de interesse por terrenos mais distantes e, muitas vezes, próximos aos reservatórios, 
desconsiderando principalmente a fragilidade ambiental das bacias hidrográficas que abrigam os principais 
mananciais de abastecimento de água.  
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Atualmente, a situação das áreas de proteção aos mananciais da metrópole envolve duas questões 
aparentemente contraditórias: o habitar e o preservar. Embora estas áreas devam ser analisadas sob o 
aspecto da importância da água como recurso natural e finito, não se pode descartar a presença humana 
que habita desordenadamente esses territórios e o patrimônio ambiental e cultural que as bacias 
representam para a metrópole. (ALVIM et all, 2017) 

Apesar de, nos anos 1970, o Poder Público Estadual ter instituído uma legislação de proteção ambiental de 
âmbito metropolitano, que visava inibir a ocupação das áreas de mananciais (LPM16) é comumente 
destacado que esta não foi capaz de conter a ocupação irregular e, num círculo vicioso, contribuiu para 
comprometer a disponibilidade das águas dos reservatórios de abastecimento público da RMSP. Esta 
legislação surtiu efeitos contrários e perversos no território, uma vez que impôs severas restrições para 
ocupação urbana, contribuindo para a sua desvalorização e, consequentemente, estimulando formas de 
ocupação irregular (ANCONA, 2002). A falta de articulação municípios/Estado, a pouca legitimidade e a 
ausência de instrumentos adequados de gestão, além de aspectos de centralização exercidos pelo Estado 
naquela ocasião, acarretou pequena e insuficiente adesão por parte dos municípios e da população, 
mostrando que a legislação era ineficaz para conter a crescente ocupação irregular da área de mananciais. 
(ALVIM, 2012; ALVIM, 2015) 

Em meados da década de 1990, a implementação de diretrizes definidas por uma nova lei de proteção e 
recuperação dos mananciais, Lei Estadual nº 9.866/1997, indicou formas flexíveis de planejamento e de 
gestão do uso e ocupação do solo, visando articular a qualidade hídrica à preservação ambiental e à 
recuperação da ocupação urbana, sem removê-la. (ALVIM, 2003: ALVIM 2012) 

Até 2017, foram instituídas legislações específicas em quatro sub-bacias visando regulamentar os 
dispositivos da Lei Estadual de 1997, e definindo áreas de proteção e recuperação dos mananciais, a saber: 
Lei Estadual nº Lei n° 12.233/ 2006 que instituiu a APRM-Guarapiranga; Lei estadual nº 13.579/2009, que 
instituiu a APRM- Billings (Figura 19); Lei Estadual nº 15.790/2015, APRM-Alto Juquery (Figura 18); e a Lei 
Estadual nº 15.913/2015, APRM – Alto Tietê Cabeceiras. Nessas áreas, as novas legislações procuram de 
maneira distinta equacionar os problemas relativos à degradação dos mananciais, principalmente em 
relação às ocupações irregulares, as preexistências (ALVIM, 2003).    

A ocupação irregular nessas áreas, sem infraestrutura, vem comprometendo a qualidade e a disponibilidade 
de água dos reservatórios.  A revisão da Lei de Mananciais (lei nº 9.866/97) só acontece no final da década 
1990, sob um novo modelo de planejamento ambiental no qual considera a bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento, gestão e intervenção. Além disso, esse novo modelo que prioriza o potencial 
hídrico e a necessidade de manejo dos recursos naturais, tem sua unidade física clara o que facilita a 
articulação das ações dos agentes e a descentralização das políticas ambientais o que permite uma maior 
integração entre comunidade e poder público (ALVIM, 2015).  

No âmbito dos problemas dos mananciais de abastecimento de água, Monica Porto (2008) considera a 
importância da sub-bacia Juqueri-Cantareira dentro do contexto de abastecimento de água da RMSP, 
ressaltando que o planejamento ambiental e urbano das cidades devem considerar a disponibilidade da 
água, bem como a qualidade do ambiente urbano destas cidades.  

                                                             
16 A Lei n.º 898/75 disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos 
hídricos de interesse da Região Metropolitana de São Paulo, e dá providências correlatas. 
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As legislações específicas que incidem sobre as duas sub-bacias, Juqueri Cantareira e Billings, definem 
diretrizes que vão ao encontro da recuperação e preservação dos mananciais. É importante ressaltar que 
diferente da APRM Billings, a APRM Alto Juquery compreende apenas parte do território da sub-bacia 
Juqueri-Cantareira, e não a sua totalidade. Tais legislações têm como objetivo a adequação de maneira 
efetiva dos usos e das potencialidades da área. Dessa forma, propõem um zoneamento para a área que 
regula a ocupação urbana e ao mesmo tempo visa a recuperação dos assentamentos precários bem como 
a preservação do território ainda não ocupado. Entretanto, segundo ALVIM (2008), apesar destas 
legislações considerarem as leis municipais para demarcação do zoneamento, sobretudo os Planos 
Diretores, sua efetividade têm sido posta em dúvida ao incorporar as premissas dos planos diretores e 
deixando de lado a questão ambiental, determinando poucas áreas de restrição da ocupação urbana e não 
considerando estratégias de sustentabilidade.  

Verifica-se nas Tabelas 03 e 04 a distribuição do percentual do zoneamento ambiental proposto pela lei 
específica de cada APRM em relação ao total dos territórios protegidos pelas legislações de mananciais de 
ambas as sub-bacias. A ideia é a partir de uma subdivisão de Áreas de Ocupação Dirigida (AOD) ordenar o 
uso do solo com base nas especificidades da realidade de ocupação. As áreas de ocupação dirigida de baixa 
densidade predominam em ambas as APRMs. Cumpre destacar que na APRM Alto Juquery destaca-se a 
Subárea Envoltória dos reservatórios e na APRM-Billings destacam-se as subáreas de Conservação 
Ambiental e de Estruturação do Rodoanel, denotando tratamentos diferenciados conforme especificidades 
de ocupação de cada região. 
 
 

. 

Subáreas da Área de Ocupação Dirigida (AOD) Área (ha) %

Subáreas de Baixa Densidade I (SBD I) 9743,46 26,32

Subáreas de Baixa Densidade II (SBD II) 15370,38 41,52

Subáreas de Baixa Densidade III (SBD III) 3394,74 9,17

Subáreas Envoltórias dos Reservatórios (SER) 1010,47 2,73

Subárea de Ocupação Diferenciada (SOD) 6198,1 16,74

Subárea de Urbanização Consolidada I (SUC I) 141,46 0,38

Subárea de Urbanização Consolidada II (SUC II) 64,44 0,17

Subárea de Urbanização Controlada (SUCt) 917,49 2,48

Subárea de Urbanização Isolada Controlada (SUICt) 176,33 0,48

TOTAL 37016,87 100,00

APRM - AJ

 
Tabela 03  – Percentual do zoneamento ambiental proposto para as Áreas de Ocupação Dirigidas  em relação ao total do território da APRM - 

Alto Juquery 
Fonte: Lei Específica Alto Juquery (Lei Estadual nº 15.790/2015).  
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Subáreas da Área de Ocupação Dirigida (AOD) Área (ha) %

Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel (AER) 396,43 0,86

Área de Proteção Permanente (APP) 3746,02 8,1

Área de Restrição à Ocupação (ARO) 1960,12 4,24

Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD) 13940,33 30,15

Subárea de Conservação Ambiental (SCA) 16733,53 36,19

Subárea de Ocupação Especial (SOE) 2667,96 5,77

Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC) 3433,1 7,42

Subárea de Ocupação Urbana Controlada (SUCt) 3363,63 7,27

TOTAL 46241,12 100

APRM - BILLINGS

 
Tabela 04  – Percentual do zoneamento ambiental proposto para as Áreas de Ocupação Dirigidas  em relação ao total do território da APRM-

Billings  
Fonte: Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  

As figuras 18 e 19 espacializam o zoneamento  ambiental proposto. Cumpre destacar que a APRM Billings 
foi subdividida em compartimentos ambientais (Figura 18) devido à geomorfologia do sítio da bacia e o 
zoneamento ambiental proposto procurou respeitar suas especificidades. Já na APRM Alto Juquery (figura 
19) não houve a compartimentação do território, evidenciando um zoneamento ambiental mais 
homogêneo.   

 

 
Figura 18: Sub-bacia Billings – Zoneamento da Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  

Fonte: Secretária Municipal de Habitação (SEHAB São Paulo), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  
Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 
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Figura 19 : Sub-bacia Juqueri-Cantareira – Zoneamento da Lei Específica APRM Alto Juquery (Lei Estadual nº 15.790/2015). 
Fonte: Secretária Municipal de Habitação (SEHAB São Paulo), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e Datageo.  

Elaboração: Karina Dominici Alves, Andresa Lêdo Marques, Angélica B. T. Alvim 

 

Complementarmente, as tabelas 05 e 06 apresentam  a sub-divisão proposta e os respectivos parâmetros 

urbanísticos previstos para cada AOD, a saber: Coeficiente de Aproveitamento (CA), Taxa de 

Permeabilidade (TP), Gabarito (GB) e Tamanho do Lote (TL). Comparando as Leis específicas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais das duas áreas, APRM Billings e APRM Alto Juquery, nota-se que os objetivos 

de ambas as legislações são muito semelhantes.  

Em ambas as leis se verificam que os parâmetros são mais restritivos em áreas de baixa densidade ou de 
conservação/preservação ambiental. Apesar de contar com maior número de subdivisão das áreas onde se 
permite a ocupação urbana17, ou seja, zonas mais permissivas a ocupação com Coeficientes de 
Aproveitamento que variam entre 1 e 2,5 (Tabela 5), a soma total dessas zonas representa apenas 3,51% 
do zoneamento do território APRM Alto-Juquery, indicando que se reduz aos focos urbanizados delimitados 
por ela. 
 
O Programa de Recuperação de Interesse Social  (PRIS) é o principal instrumento de recuperação urbano-
ambiental a ser instituído em ARA 1 (Àrea de Recuperação Ambiental tipo 1 – área com assentamentos 

                                                             
17 Subárea de Urbanização Consolidada (SUC), Subárea de Urbanização Controlada (SUCt) e Subárea de Urbanização 
Isolada Controlada (SUICt). 
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precários). Este instrumento tem sido utilizado na APRM Billings, como medida de recuperação do território 
e manutenção da população; já na APRM-AJ sua aplicação ainda não foi registrada.   
 
A partir da análise da situação atual da ocupação dos dois territórios em questão nota-se que a sub-bacia 
Billings apresenta uma situação de degradação ambiental mais latente em comparação à Juqueri-
Cantareira. A legislação específica da APRM-B reconhece que a área norte da sub-bacia Billings possui uma 
ocupação já bastante consolidada e uma área bastante preservada ao sul, ou seja define  instrumentos que 
visam a preservação da área ao Sul e reconhece as áreas ao norte como áreas a serem recuperadas, devido 
ao seu nível de degradação. Já a APRM-AJ possui um conjunto de instrumentos muito mais voltados a 
preservação deste território, considerando que o mesmo não possui um nível de degradação ambiental tão 
expressivo.  
 
 
 

SUC I SUC II SUCt SUICt SOD SER SBD I SBD II SBD III

CA 2,5 1,5 1 1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,05

TP 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8 0,9 0,9

GB

TL 300 250 250 250 1500 5000 3000 5000 20000

Subáreas da Área de Ocupação Dirigida (AOD)

APRM - AJ

 
 

Tabela 05 - Quadro de Parâmetros Urbanísticos - Subáreas da Área de Ocupação Dirigida (AOD) APRM Alto Juquery 
Nota: Coeficiente de Aproveitamento (CA), Taxa de Permeabilidade (TP), Gabarito (GB) e Tamanho do Lote (TL)  

Fonte: Lei Específica do Alto Juqueri (Lei Estadual nº 15.790/2015). 
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CORPO CENTRAL 

I

CORPO 

CENTRAL II

TAQUACETUBA- 

BORORÉ

RIO GRANDE E 

RIO PEQUENO

CAPIVARI - 

PEDRA BRANCA

Lote mínimo m²

CA (%)

TP (%)

Índice de área vegetada

Lote mínimo m² 250 250 250 250 -

CA (%) 2,5 1 1 2 -

TP (%) 15 15 15 15 -

Índice de área vegetada 8 8 8 8 -

Lote mínimo m² 250 250 250 250 500

CA (%) 2 1 1 1 0,8

TP (%) 20 20 20 20 40

Índice de área vegetada 10 10 10 10 20

Lote mínimo m² 500 500 1000 3000 5000

CA (%) 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2

TP (%) 40 40 50 70 70

Índice de área vegetada 20 20 25 35 35

Lote mínimo m² 5000 5000 7500 7500 10000

CA (%) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

90 90 90 90 90 90

45 250 45 45 45 45

AOD Ocupação 

de Baixa 

Densidade

AOD 

Conservação 

Ambiental

250

2,5

15

8

AOD Ocupação 

Especial

AOD Ocupação 

Urbana 

Consolidada

AOD Ocupação 

Urbana 

Controlada

QUADRO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS APRM - BILLINGS

ÍNDICES URBANÍSTICOS

COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS
ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO

 
 

Tabela 06 – Quadro de Parâmetros Urbanísticos - APRM Billings 
Nota: Coeficiente de Aproveitamento (CA), Taxa de Permeabilidade (TP), Gabarito (GB) e Tamanho do Lote (TL)  

Fonte: Lei Específica da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009).  

 
Por fim, sem pretender esgotar a complexidade que envolve o assunto, pode-se depurar que apesar deste 
arcabouço legal de proteção dos mananciais, os efeitos positivos em relação à preservação do meio 
ambiente ou sua recuperação não são ainda passíveis de serem aferidos. Por mais que existam áreas de 
proteção ambiental demarcadas nestas legislações, o fato é que o avanço da ocupação urbana por meio de 
assentamentos precários tem sido uma retórica e colocam em risco as áreas estratégicas das franjas 
metropolitanas. Além disso, as leis que incidem sobre estes territórios estratégicos poderiam dispor de 
instrumentos que aprofundassem a valorização e o resgate cultural e ambiental das franjas, bem como a 
preservação dos seus ecossistemas naturais, tendo em vista a conservação da biodiversidade nestas 
paisagens e a garantia da continuidade dos processos ecológicos nas cidades. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As franjas da metrópole de São Paulo são territórios estratégicos à espera de planos, projetos e decisões, 

sobretudo do ponto de vista ambiental. Estes espaços possuem uma destacada importância e sofrem a 

pressão de diversos atores, devido a sua variedade de usos, muitas vezes conflituosos, passando por áreas 

de preservação ambiental, produção agropecuária, extração mineral e usos urbanos.  

Estes territórios são intensamente ameaçados pelos processos de ocupação urbana que muitas vezes 

desconsideram as condicionantes naturais dos mesmos, estabelecendo assim, um círculo vicioso de 

degradação ambiental associado a um processo de urbanização sem planejamento. Estes movimentos 

acabam prejudicando os processos e serviços ambientais desempenhados por estes ecossistemas.  

Nos dois casos estudados, notam-se uma série de problemas relacionados à preservação ambiental e a 

garantia da conservação da biodiversidade existente no local, sobretudo relacionados à ocupação urbana. 

Destaca-se aqui os aglomerados subnormais presentes na APRM Billings e as crescentes áreas urbanizadas 

na APRM Alto Juquery e na APA de Cajamar, região esta que além do uso residencial, tem recebido muitas 

indústrias e centros logísticos em seu território, o que demonstra uma certa contradição entre sua 

ocupação e os objetivos de preservação ambiental estabelecidos por lei para esta área.  

As franjas metropolitanas configuram territórios potencialmente adequados ao planejamento ecológico da 

paisagem, a partir da valorização de seu potencial cênico, paisagístico, cultural e econômico. Nesse sentido, 

o desenho e planejamento destas áreas devem preservar e valorizar os ecossistemas ali presentes. Os 

benefícios de uma boa gestão destas áreas estratégicas são inúmeros tanto para as pessoas, quanto para o 

meio ambiente. Tais áreas desempenham um papel importante nas cidades, sobretudo do ponto de vista 

ambiental, podendo ser utilizadas como áreas de lazer e recreação para a população, desempenhando 

importantes serviços ambientais e incluindo conceitos ecológicos para análise e tomada de decisões de 

planejamento territorial nestas regiões. 

Por meio das análises realizadas, é possível aferir que estas áreas não têm sido vistas como territórios 

estratégicos para a sustentabilidade da metrópole de São Paulo. Considerando a importância ambiental das 

franjas metropolitanas em questão e os desafios que as mesmas têm enfrentado, fica evidente que as 

políticas públicas – urbanas e ambientais – carecem de uma visão sistêmica de planejamento ecológico e 

ambiental em prol da sustentabilidade da metrópole.  
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UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA EM 
EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIO: ESTUDO DE CASO DE ARVOREZINHA/RS 

UTILIZATION OF BIOCLIMATIC ARCHITECTURE STRATEGIES IN OFFICE BUILDINGS: CASE STUDY OF 
ARVOREZINHA/RS 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN EDIFICIOS DE OFICINA: 
ESTUDIO DE CASO DE ARVOREZINHA/RS  

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
O crescente consumo de energia elétrica em edifícios de escritórios para climatização e iluminação tem levado a 
preocupação com o uso racional dos recursos naturais. A adoção de estratégias de arquitetura bioclimática na etapa 
de projeto arquitetônico pode gerar um impacto positivo na diminuição do consumo de energia em edificações e 
maior eficiência no uso e manutenção dos equipamentos. O trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso 
de uma edificação modelo para a cidade de Arvorezinha, Rio Grande do Sul, com a adoção de diretrizes de arquitetura 
bioclimática adotadas para o programa de necessidades de escritórios. O estudo abordou uma revisão bibliográfica 
sobre a arquitetura bioclimática e legislações sobre eficiência energética vigentes no país, elaborando um projeto de 
arquitetura com a adoção de estratégias passivas para climatização e iluminação, demonstrando que é possível a 
abordagem do projeto arquitetônico de edificação de escritórios a partir de diretrizes de arquitetura bioclimática para 
o local citado. 
PALAVRAS-CHAVE: eficiência energética; projeto arquitetônico; arquitetura bioclimática.  

ABSTRACT: 
The increasing consumption of electric energy in office buildings for air conditioning and lighting has led to concerns 
about the rational use of natural resources. The adoption of bioclimatic architecture strategies in the architectural 
design stage can generate a positive impact on the reduction of energy consumption in buildings and greater efficiency 
in the use and maintenance of the equipment. The objective of this work is to present a case study of a model building 
for the city of Arvorezinha, Rio Grande do Sul, with the adoption of bioclimatic architecture guidelines adopted for the 
program of necessities of offices. The study presents a bibliographical review on the bioclimatic architecture and 
legislation on energy efficiency of Brazil, elaborates an architectural project with the adoption of passive strategies for 
air conditioning and lighting, demonstrating that it is possible to approach the architectural project of office buildings 
based on bioclimatic architecture guidelines for the studied location. 
KEYWORDS: energy efficiency; architectural project; bioclimatic architecture. 

RESUMEN: 
El creciente consumo de energía eléctrica en edificios de oficinas para climatización e iluminación ha llevado la 
preocupación por el uso racional de los recursos naturales. La adopción de estrategias de arquitectura bioclimática en 
la etapa de diseño arquitectónico puede generar un impacto positivo en la disminución del consumo de energía en 
edificaciones y una mayor eficiencia en el uso y el mantenimiento de los equipos. El trabajo tiene por objetivo 
presentar un estudio de caso de una edificación modelo para la ciudad de Arvorezinha, Rio Grande do Sul, con la 
adopción de directrices de arquitectura bioclimática adoptadas para el programa de necesidades de oficinas. El estudio 
abordó una revisión bibliográfica sobre la arquitectura bioclimática y legislaciones sobre eficiencia energética vigentes 
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en el país, elaborando un proyecto de arquitectura con la adopción de estrategias pasivas para climatización e 
iluminación, demostrando que es posible el abordaje del proyecto arquitectónico de edificación de oficinas a partir de 
directrices de arquitectura bioclimática para el local citado. 
PALABRAS-CLAVE: eficiencia energetica; proyecto arquitectónico; arquitectura bioclimática. 
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INTRODUÇÃO 

Após a Segunda Guerra Mundial e os progressos promovidos pela ONU (The United Nations), o 
movimento ambientalista ganhou adeptos no mundo todo. Sendo a arquitetura um viés desconectado da 
filosofia ambiental, o Estilo Internacional, popularizado no pós-guerra, estava desvinculado dos 
condicionantes locais para aplicar-se internacionalmente, desenvolvendo, conforme Wassouf (2014), 
edificações contemporâneas segundo padrões estéticos, funcionais e econômicos. Segundo Keeler; Burke 
(2010), o principal marco econômico e ambiental que deu origem ao movimento das construções 
modernas sustentáveis foi o embargo imposto pela OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries) na década de 1970.  

Na concepção de Keeler; Burke (2010) a crise do petróleo (1973) trouxe benefícios inesperados, 
com  projetos de edificações herméticas que reduzem gastos em calefação e refrigeração, resultando em 
um ambiente construído com maior qualidade e eficácia energética. O interesse pelo consumo eficiente de 
energia e racionamento de combustíveis levou à fundação de agências federais impulsionadas pelo 
movimento ambientalista. Conforme Romero; Reis (2012, p. 33), foi por meio das ações visando eficiência 
energética que o conceito de sustentabilidade foi construído, ressaltando que o aspecto da energia é um 
dos mais importantes quando o assunto é construção sustentável. 

Após 1974, como consequência da crise do petróleo (ROMERO; REIS 2012), foi fundada a Agência 
Internacional de Energia (AIE), que opera na Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, 
visando a segurança energética, desenvolvimento econômico e proteção ambiental, e fomentando as 
políticas de sustentabilidade e a criação de marcos regulatórios em diversos países.  

O conceito de desenvolvimento sustentável, definido como um “modelo de desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades das gerações presentes sem afetar a capacidade de gerações futuras de também 
satisfazer suas próprias necessidades” (ROMERO; REIS, 2012), foi sendo elaborado no decorrer da década 
de 1980, onde o cenário das mudanças climáticas ficou evidente quando o IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) estimou que a principal causa do aquecimento global do planeta era a emissão de 
dióxido de carbono derivado das atividades humanas. Conforme Romero; Reis (2012), em 1992, após a 
conceituação de desenvolvimento sustentável, a Conferência das Nações Unidas para o Clima e o Meio 
Ambiente surgiria para a elaboração das Agendas ambientais para o século XXI, definindo um marco na luta 
pela sustentabilidade. Neste contexto, o setor das edificações tem um papel fundamental no quesito de 
uso energético e manutenção, pois representa, conforme o Centro de Tecnologia de Edificações (2011), 
33% das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. 

Como consequência de todo esse processo, no contexto internacional, destaca-se o compromisso 
da União Europeia em reduzir 90% dos gases de efeito estufa até 2050, incorporando legislações 
ambientais para o consumo eficiente de energia em edificações. Diversas certificações como ISO, LEED e 
BREEAM foram desenvolvidas para quantificar os índices de sustentabilidade na construção civil, buscando 
englobar todos os aspectos que influenciam a sustentabilidade na construção e uso de edificações, 
podendo servir de referência para as futuras normas nacionais de caráter voluntário. 

No Brasil, as edificações são responsáveis por 46,7% do consumo de energia (BEN, 2012). Apesar de 
corresponderem a uma parcela de energia de apenas 5,1% em 2015, as edificações comerciais são 
significativas consumidoras de eletricidade. De acordo com o balanço energético nacional (BEN, 2016), o 
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consumo cativo (GWh) na classe comercial foi de 19,1%, atrás apenas do consumo residencial que foi de 
39,4%. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (2017), o consumo da classe 
comercial, de serviços e outras atividades, cresceu 60% entre 2005 e 2015, enquanto o número de 
unidades consumidoras aumentou apenas 30%.  

Nos edifícios comercias os sistemas de climatização são os maiores consumidores de energia 
elétrica, seguidos pelos equipamentos e sistemas de iluminação artificial (PROCEL, 2018). Em se tratando 
do horizonte de longo prazo, o PNE (Plano Nacional de Energia) 2050 estima que o setor comercial 
brasileiro terá ganhos anuais de participação no consumo de energia a uma taxa de 4,3%, destacando um 
ganho ainda maior de eletrificação e uso de gás natural (BEN, 2016). 

Uma maior eficiência energética nas edificações demonstra-se fundamental para diminuir a 
intensidade dos impactos ambientais gerados pelas fontes de energia, refletindo para a sociedade em 
menor poluição e melhores condições de saúde (ROMERO; REIS 2012). A conservação de energia, 
compreendida como utilização de menos energia para obtenção do mesmo produto por meio de 
equipamentos mais eficientes e menor desperdício (PROCEL, 2018), acarreta em racionalizar a utilização 
dos recursos energéticos, uma vez que o uso racional de energia, de acordo com Cunha et al. (2006), não 
pode ser obtido por meio da redução dos serviços ofertados à população, mas pela sua expansão, 
enquanto se estabiliza ou diminui o consumo de energia.  

O potencial de conservação de energia no setor de edificações no Brasil é grande, estimado em 
30% no retrofit de edificações existentes e pode superar 50% em novas edificações concebidas desde a fase 
inicial do projeto voltadas à eficiência energética. Visando este potencial, a PROCEL possui, desde 2014, a 
regulamentação de edificações eficientes através da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (PROCEL, 
2018), gerando uma forma de avaliar e repensar o modo como projetamos e construímos as edificações no 
país. Conforme os requisitos do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), os sistemas prediais avaliados no processo de 
etiquetagem são a envoltória, a iluminação e o condicionamento de ar, onde a edificação deve ser pensada 
para aproveitar melhor as formas de energia passivas e reduzir assim o consumo de eletricidade (ICS, 
2017). 

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso, no qual estratégias de 
arquitetura bioclimática são aplicadas a uma edificação modelo, visando demonstrar o potencial dessas 
estratégias para edifícios de escritório inseridos na Zona Bioclimática Dois (ZB2), a partir da redução do 
consumo de energia de maneira passiva. Segundo Gil (2002) um estudo de caso pode ser dividido em várias 
etapas como: formulação do problema, definição da unidade-caso, coleta de dados, avaliação e análise dos 
dados. Assim, este trabalho segue essas etapas apresentando inicialmente, na introdução e pesquisa do 
referencial teórico, a formulação do problema. A seguir é definida a unidade-caso, coleta de dados, 
avaliação e análise dos resultados, com o desenvolvimento um projeto arquitetônico modelo para a 
tipologia de escritórios com aplicação das estratégias de arquitetura bioclimática.  

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

As edificações, como ambientes construídos, existem há cerca de onze milênios e utilizamos a 
eletricidade para iluminação há apenas 139 anos, e a climatização artificial há 116 anos. Conforme Romero; 
Reis (2012), vivemos cerca de 99% do nosso tempo histórico habitando edificações sem consumir 
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eletricidade para aquecer ou resfriar os ambientes graças a uma arquitetura adaptada ao clima. O bioclima 
apresenta-se como um dos elementos fundamentais para o consumo energético em uma habitação 
(CUNHA et al., 2006), pois o bioclima determina condicionantes que exigem do projeto arquitetônico 
soluções integradas de uso dos recursos naturais do local que gerem menor consumo de energia elétrica. 

A partir dos estudos dos irmãos Olgyay, que buscaram utilizar na arquitetura elementos, 
juntamente com as condições climáticas, visando satisfazer as condições de conforto térmico do homem, 
surgiu a expressão Projeto Bioclimático (Olgyay, 1968). Após o trabalho de Olgyay, Givoni (1992) concebeu 
a nova carta bioclimática, propondo estratégias construtivas para adequabilidade da arquitetura ao clima e 
estratégias de resfriamento como ventilação, resfriamento noturno e resfriamento evaporativo direto e 
indireto visando melhorar o conforto do usuário. 

Watson e Labs (SILVA, 1994) descrevem a arquitetura bioclimática como sendo a adequabilidade do 
ambiente interno do edifício ao ser humano, utilizando elementos variáveis do clima. Durante o inverno a 
edificação deve promover os ganhos de calor através da radiação e resistir às perdas de calor, minimizando 
o fluxo de ar entre o interior e o exterior da edificação. Durante o verão a estratégia é oposta, a edificação 
deve reduzir os ganhos de calor e promover as perdas de energia térmica por meio da condução, ventilação 
e resfriamento evaporativo ou radiante. 

Lamberts, Dutra e Pereira (2015) concluem que o trabalho de Givoni (1992) para países em 
desenvolvimento se mostrou o mais adequado para a aplicação no Brasil, pois ele amplia os limites de 
conforto visando a variação do clima exterior ao edifício e a experiência de uso dos habitando, onde 
constatou que habitantes de edificações sem climatização e ventiladas naturalmente aceitam uma variação 
maior de temperatura e velocidade do ar com normalidade, demonstrando sua aclimatação. Ainda 
conforme Givoni, (1992), através de dados climáticos de temperatura e umidade relativa do ar, são 
traçadas diferentes estratégias como ventilação natural, condicionamento artificial, inércia térmica, 
umidificação, resfriamento evaporativo e aquecimento solar visando atingir uma zona de conforto. 

A arquitetura bioclimática, segundo Corbella e Yannas (2009), é aquela que busca prover o 
ambiente construído de conforto físico, sadio e agradável, adaptado ao clima local, consumindo o mínimo 
de energia convencional e precise da instalação da menor potência elétrica possível, diminuindo a emissão 
de poluentes. De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2015), um bom projeto de arquitetura deve 
responder à eficiência energética e às necessidades de conforto do usuário em função das informações 
obtidas na análise climática do lugar e formuladas no programa de necessidades. 

Seguindo os princípios de arquitetura bioclimática, conforme Corbella e Yannas (2009), as 
estratégias para atingir um nível elevado de conforto em um clima tropical são: Controlar os ganhos de 
calor, dissipar a energia térmica do interior do edifício, remover a umidade em excesso promovendo 
ventilação, promover uso de iluminação natural e controlar o ruído no ambiente. Visando aumentar a 
eficiência energética de uma edificação, é na etapa de projeto preliminar que as decisões referentes aos 
aspectos bioclimáticos devem ser tomadas. De acordo com Cunha et al. (2006), são três as principais 
variáveis climáticas envolvidas nesse processo: radiação solar, vento e umidade. 
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Estratégias Bioclimáticas de Projeto Arquitetônico 

De acordo com Cunha et al. (2006), inicialmente no processo de projeto, o arquiteto deve 
conceituar as seguintes temáticas: sistemas de climatização passiva (orientação dos ambientes e proteção 
do envelope), sistemas naturais e artificiais (impacto do entorno, ventos dominantes, sombreamentos e 
permeabilidade) e sistema de climatização artificial para resfriamento e aquecimento.                                         

O controle dos ganhos de calor, conforme Corbella e Yannas (2009, p.39), são realizados utilizando 
isolamento térmico nas superfícies externas mais expostas ao sol e, minimizando a energia solar incidente 
nas aberturas e absorvida nas paredes das fachadas. Para se dissipar a energia térmica deve-se promover 
ventilação do ambiente quando a temperatura externa for menor que a temperatura interna, combinando 
ventilação com inércia térmica e transferindo o calor para as zonas com menor temperatura. A ventilação 
também é utilizada como estratégia para a remoção da umidade relativa do ar, aumentando o nível de 
conforto do usuário. Conforme Corbella e Yannas (2009, p.40), a iluminação natural deve ser utilizada sem 
permitir a entrada da radiação solar direta, diminuindo assim a carga térmica do ambiente.  

De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2015), os elementos bioclimáticos vão depender do 
terreno, e englobam as seguintes estratégias: ventilação utilizando a forma e a orientação da edificação, 
resfriamento evaporativo e umidificação, inércia térmica, aquecimento solar passivo, climatização artificial, 
iluminação natural integrada com iluminação artificial, além de outras técnicas para diminuir o consumo 
energético, como o uso racional de equipamentos eficientes energeticamente. 

Conforme Brown e DeKay (2004), as necessidades de resfriamento de uma edificação são 
frequentemente acentuadas quando os períodos de ganho térmico interno coincidem com aqueles de 
ganho térmico do clima. Este é o caso dos edifícios de escritórios que apresentam uso intensivo durante a 
tarde, coincidindo, nos climas quentes, com as temperaturas internas máximas e a intensa radiação nas 
superfícies verticais voltadas para o oeste. 

É através do entendimento do clima, que se pode traçar o partido arquitetônico bioclimático, que 
deverá conter análises do terreno e do clima local (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 2015), buscando 
identificar as melhores estratégias de projeto a fim de tirar partido ou evitar efeitos indesejados na 
edificação. A análise do usuário e do uso da edificação é de extrema importância, pois irá prever a atividade 
em cada ambiente, a geometria, o horário crítico de uso e o programa de necessidades. 

Para melhor compreender o local e sua relação com o clima, o território brasileiro foi dividido em 
oito zonas, resultante da análise de dados climáticos obtidos entre 1931 a 1990. Esses dados foram 
classificados por meio da Carta Bioclimática de Givoni adaptada ao Brasil (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 
2015, p.86). O Zoneamento foi definido pela ABNT NBR 15.220 - Parte 3: Zoneamento bioclimático 
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (PROJETEEE, 2018). A 
partir do zoneamento bioclimático brasileiro, para cada uma das oito zonas foram definidas estratégias 
passivas para projeto conforme a carta bioclimática. Na seção a seguir será apresentado o estudo de caso 
deste trabalho, contendo informações sobre a localização do projeto da edificação modelo, bem as 
especificações climáticas do local.  
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O ESTUDO DE CASO 

A edificação modelo foi projetada para a cidade de Arvorezinha, nordeste do Rio Grande do Sul, 
inserida na Zona Bioclimática Dois (ZB2), a uma latitude -28° 52' 20'', e longitude -52° 10' 31''. O conjunto 
arquitetônico considerou entre 10 e 20 funcionários fixos diários utilizando a edificação, a qual trata-se de 
um edifício de escritórios. O lote possui uma área de 1.773,96 metro quadrados, localizada no acesso 
principal de uma gleba de 10.500 metros quadrados. A tipologia do entorno inclui edificações térreas num 
perímetro de 100 metros e um conjunto de pavilhões com 6 metros de altura máxima, localizados à 
aproximadamente 50 metros ao leste da edificação. 

A relação da edificação com o lugar e a caracterização do local no zoneamento bioclimático 
brasileiro foi obtida utilizando o software ZBBR (RORIZ, 2004), na versão 1.1 freeware, com o qual foi 
possível obter a classificação do município e as diretrizes iniciais para o desenvolvimento do projeto 
arquitetônico de acordo com a NBR 15.220/2003, conforme apresentado na Figura 1.  

 

 
Figura 1: Software ZBBR - Localização da cidade de Arvorezinha/RS e obtenção de diretrizes para a zona Z2, de acordo com a NBR 15.220/2003.  

Fonte: Autor (2016). 

A edificação foi alongada no eixo leste-oeste para redução de ganhos térmicos indesejados, 
deixando a área de maior fachada para NNO, conforme apresentado na Figura 2. As  estratégias de controle 
da iluminação natural de verão foram implementadas por meio de brises com inclinações calculadas com a 
carta solar local e permeabilidade de iluminação indireta, bem como iluminação direta controlada no 
período do inverno em ambientes de circulação central para aquecimento do ar interno e distribuição da 
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temperatura na edificação. Para uma radiação solar máxima no inverno e mínima no verão a fachada 
principal de um edifício deve estar voltada para o norte (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 2015). 

Outra estratégia implementada foi a diminuição das fachadas voltadas para OSO e aplicação de 
proteção solar no acesso dos funcionários. Na fachada SSE também foi colocada proteção solar, mas como 
esta fachada não possui passagem de veículos e está isolada da área de poluição acústica, visual e 
atmosférica, as salas de uso coletivo e corredores de acesso foram integrados ao paisagismo externo 
através do uso de  painéis verticais de vidro duplo, ventilando as salas e proporcionando conforto visual 
sem comprometer as atividades. 

Figura 2: Implantação alongada no eixo leste-oeste.  
Fonte: Autor (2016). 

A relação dos ambientes internos com a luz começa com o entendimento do local de implantação 
do projeto, o movimento do sol durante os dias e as estações do ano e a modelagem do envelope a fim de 
tirar o melhor partido das condicionantes para proporcionar conforto e satisfação ao usuário diariamente 
na execução de suas tarefas. A projeção da carta solar (Figura 3) através do software Analysis SOL-AR, 
(LAMBERTS, MACIEL, 2015) permite obter graficamente a projeção do movimento solar para a latitude 
desejada. Com a obtenção da carta solar gráfica é possível transpor a orientação de todas as fachadas e 
modelar o envelope da edificação com sistemas de brises e aberturas distintos, onde cada uma de suas 
faces externas responde de modo controlado e auxilia as demais faces no condicionamento interno dos 
ambientes. Na Figura 3, é apresentada a carta solar com orientação da fachada norte, onde a insolação 
pode ser melhor aproveitada para ganhos térmicos. 
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Figura 3: Carta solar com orientação da fachada norte 

Fonte: Autor (2016). 

A partir das informações pesquisadas foi elaborado o ante-projeto arquitetônico da edificação 
modelo, incorporando conceitos de arquitetura bioclimática, visando a construção de uma edificação mais 
eficiente energeticamente e com maior conforto para os seus usuários. O estudo será apresentado em 
detalhes na subseção a seguir. 

RESULTADOS 

 O conjunto arquitetônico abordado neste estudo de caso possui 292,56 metros quadrados divididos 
em dois pavimentos. O zoneamento dos ambientes da edificação foi feito considerando o seu uso, 
conforme apresentado nas Figuras 4 e 5. Assim, considerando que a maior taxa de ocupação da edificação 
será no período das 9 horas até às 18 horas, as salas de escritório foram posicionadas a leste, com 
ventilação cruzada e aberturas para iluminação natural indireta, gerando resfriamento da temperatura dos 
ambientes, e menor consumo de energia elétrica e aquecimento do ar por parte dos equipamentos de 
iluminação artificial. O bloco de serviços e sanitários foi posicionado na zona de menor insolação e 
ventilação. As áreas de circulação foram posicionadas ao norte, organizando a edificação e permitindo uma 
permeabilidade do fluxo de ar por todo o interior, com peles de vidro sombreadas por brises que permitem 
a ocupação dos usuários no período comercial sem uso de iluminação artificial (Figura 6). 
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Figura 4: Planta baixa do pavimento térreo, zoneamento de atividades de acordo com a necessidade de iluminação natural, ventilação, trocas 

térmicas e acesso funcional de funcionários.    
Fonte: Autor (2016). 

A sala de reunião e a sala multiuso possuem acesso independente e são hierarquizadas em 
diferentes níveis, possibilitando barreira acústica entre os diferentes usos da edificação e mantendo o 
controle de acessos. A recepção localiza-se a oeste, onde possui pé direito duplo e layout volumétrico a fim 
de tirar partido da geometria solar para melhor aproveitamento da iluminação indireta e evitar 
possibilidades de superaquecimento no período de verão, através da utilização de brises verticais 
inclinados de acordo com a carta solar para o período em que a edificação estará ocupada. Além disso, foi 
feito um rasgo no canto da edificação para impedir que a insolação seja excessiva na proximidade da porta 
de acesso. 
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Figura 5 Planta baixa do pavimento superior, circulações com pé direito duplo. 

Fonte: Autor (2016). 

Conforme apresentado na Figura 6, os brises utilizados para a insolação leste nas zonas de 
escritórios são horizontais, sombreando o período a partir das 10 horas, mas permitindo iluminação 
indireta refletida pela cor branca. Os brises voltados para a insolação norte são compostos de painéis 
horizontais e duas grelhas móveis verticais, visando diminuir os ganhos térmicos no período após as 16 
horas e a iluminância acima do nível de conforto. Como o ambiente de escritórios possui uma carga térmica 
de equipamentos considerável, buscou-se minimizar as horas de radiação solar direta no interior do 
ambiente. 
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Figura 6: Fachadas da edificação modelo e suas relações de permeabilidade com o exterior. 
Fonte: Autor (2016). 

Da mesma forma que a iluminação natural foi uma das diretrizes para o zoneamento e 
posicionamento dos ambientes, as direções e pressões predominantes de tomadas de ar foram 
consideradas na hierarquia dos usos. Além disso, a permeabilidade do núcleo da edificação foi planejada 
visando criar uma zona de amortecimento térmico e higienização do ar da edificação.  

As estratégias de ventilação foram pensadas para contemplar a captação dos ventos dominantes 
nordeste pela fachada e locação de esquadrias opostas, conforme mostra a Figura7. Os brises voltados ao 
norte foram colocados visando diminuir a velocidade dos ventos que não encontram barreiras no entorno 
da edificação. 

A edificação projetada funciona como um organismo onde todos os sistemas de esquadrias para 
ventilação, brises para proteção solar e lumínica e o uso racional dos equipamentos elétricos por parte do 
usuário tornam a edificação adaptável para as condições climáticas. Nos ambientes de permanência 
prolongada a ventilação mecânica de ventiladores de teto foi uma estratégia adotada para maximizar a 
ventilação cruzada natural, melhorar as condições de umidade relativa e sensação térmica do usuário sem 
a necessidade de gastos energéticos excessivos com condicionadores de ar (Figura 8). 
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Figura 7: Ventilação cruzada e permeabilidade da edificação com controle das aberturas.  
Fonte: Autor (2016). 

Nos ambientes de uso contínuo foram utilizadas esquadrias opostas e diferentes alturas das 
aberturas (Figura 8), beneficiando a ventilação cruzada e a renovação natural do ar interno na altura do 
usuário ou na altura do forro, diminuindo a necessidade de resfriamento artificial no período de verão e 
absorvendo a carga térmica produzida internamente. O uso de ventilador de teto visa suprir a demanda por 
condicionadores de ar, uma vez que gera movimento e velocidade de ar que é sentido pelo usuário, 
reduzindo assim as condições de desconforto térmico e aumentando a capacidade de absorção da umidade 
do ar. 

Figura 8: Aberturas opostas possibilitam a renovação natural do ar interno no período de verão.  
Fonte: Autor (2016). 

Na fachada principal OSO, voltada para a rampa de acesso de pedestres e veículos (Figura 9), foram 
utilizados brises verticais, proporcionando sombreamento no período da tarde até às 18 horas. Além disso, 
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a pintura branca proporciona iluminação indireta no ambiente, colaborando com a economia no uso de 
luminárias. 

Figura 9: Fachada principal de acesso da edificação com brises orientados na posição Oés-sudoeste. 
Fonte: Autor (2016). 

A fachada SSE, zoneada com área multiuso e sala de reuniões no pavimento superior, foi 
posicionada do lado oposto ao acesso de veículos visando a diminuição do ruído (Figura 10). A visual com 
menor insolação permitiu que esquadrias maiores fossem abertas para uma área de preservação da 
paisagem natural do lote, integrando os ambientes com o entorno. As esquadrias foram selecionadas 
visando seguir o layout dos brises verticais que protegem a fachada da insolação do final de tarde no 
período de Dezembro e Janeiro. 

Figura 10: Fachada lateral Su-sudeste com pele de vidro e brises verticais espaçados. 
Fonte: Autor (2016). 
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Conforme mostrado na Figura 11, as fachadas ENE e NNO possuem circulação de veículos no seu 
entorno e o acesso secundário de funcionários pelo estacionamento. Internamente foram zoneadas as 
salas de escritórios e a circulação horizontal. Assim, foram utilizados brises horizontais com o intuito de 
proporcionar sombreamento no período de uso dos funcionários e uma composição de brises rotativos 
posicionados na fachada NNO foram utilizados visando controlar a insolação no período do verão, 
diminuindo a carga térmica excessiva. Adicionalmente, no corredor de circulação foram dispostos painéis 
verticais e horizontais de modo a canalizar a ventilação e bloquear a insolação direta da pele de vidro, 
mantendo a insolação indireta e a reflexão da luz próxima ao piso. 

 
Figura 11: Fachadas Lés-nordeste e Nor-noroeste com principais ambientes e brises horizontais. 

Fonte: Autor (2016).  

Como o  espaço para escritórios, Figura 12, terá maior densidade de usuários por hora de uso da 
edificação, foram utilizadas janelas opostas para ventilação cruzada priorizando o vão de orientação Leste 
da edificação. Ademais, esquadrias com sistema duplo para ventilação higiênica e de conforto foram 
integradas com brises horizontais e verticais móveis, compondo o controle solar externo e uso de 
persianas. A utilização de paredes e piso com predominância de cores claras produzem melhor uso da 
iluminação, com luminárias independentes, podendo acioná-las onde o nível de luz natural não penetrar 
suficientemente no ambiente. O uso de ventilador de teto para circulação e geração de velocidade do ar, 
melhorando a qualidade do ar e o nível de conforto do usuário. 
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Figura 12: Imagem interna dos escritórios, demonstrando potencial de climatização natural do ambiente com diferentes aberturas nas 

esquadrias e uso de ventilação natural. 
Fonte: Autor (2016). 

Considerando os componentes construtivos que compõem a envoltória da edificação modelo foram 
analisados conforme as recomendações normativas para a zona bioclimática 2, de acordo com a versão 
atual da NBR 15.220. Assim, valores de transmitância, resistência, atraso térmico, fator de ganho de calor 
solar de elementos transparentes foram considerados na escolha dos materiais. Os fechamentos internos 
utilizam uma grande parede de elevada inércia separando o espaço de recepção das salas operacionais. 
Fechamentos leves com vidros próximos ao forro foram escolhidos para as divisórias entre escritórios e 
corredor interno. 

Para o estudo de cobertura deste projeto modelo foi considerado sistema construtivo composto 
pelos seguintes elementos: telha metálica com poliestireno, isolamento com poliuretano expandido (2cm), 
sistema estrutural em laje pré-moldada preenchida com EPS e acabamento interno em gesso. A 
composição final da cobertura foi calculada utilizando a calculadora de propriedades do portal online 
“projeteEEE” (PROJETEE, 2018), desenvolvido pela UFSC. Para os fechamentos verticais foram considerados 
elementos construtivos relativos à indicação da norma NBR 15.220, compondo um sistema de fechamento 
com bloco cerâmico 9x14x24, argamassa interna e externa, camada de poliestireno expandido e 
acabamento com placa melamínica externa. Os vidros considerados na edificação possuem fator solar 0,21 
da linha cool lite ST 120 SILVER Cebrace (CEBRACE, 2018). 

Após as definições de componentes construtivos, o projeto foi submetido ao cálculo de envoltória 
descrito no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações 
Comerciais, de Serviços e Públicas (Portaria n.º 372, de 17 de setembro de 2010). O cálculo da envoltória foi 
efetuado através da utilização do sistema online (PROJETEE, 2018), obtendo classificação nível A para 
envoltória, conforme apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Componentes construtivos calculados conforme plataforma online para o RTQ-C. Fonte: Autor (2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o crescente consumo de energia elétrica presente no uso das edificações de 
escritórios e o potencial de eficiência energética que as estratégias de arquitetura bioclimática podem 
gerar, a metodologia empregada para a produção do presente estudo de caso foi satisfatória, atendendo 
ao objetivo do trabalho, sendo possível desenvolver um modelo de projeto arquitetônico de tipologia de 
escritórios com estratégias passivas aliadas ao clima local para serem discutidas quanto a sua utilização em 
projetos futuros e em programas de necessidades diferentes. Novos projetos e modulações permitem que 
a edificação tenha ampliações futuras, as quais deverão ter suas interferências volumétricas planejadas 
visando não prejudicar as estratégias de iluminação e ventilação natural da edificação, bem como 
aproveitar as áreas de uso comum. 

Simulações de consumo energético e potencial de geração de energia local poderiam enriquecer o 
anteprojeto e tornar a edificação mais eficiente prevenindo eventuais interferências de equipamentos e 
instalações na fase de projeto executivo, bem como corrigindo equívocos e lapidando ainda mais as 
estratégias passivas através de simulações de nível de ruído, iluminação natural, artificial e consumo de 
climatização. 

Estudos futuros podem agregar diferentes alternativas ao projeto ao analisar a flexibilidade de 
novos usos para a edificação, simular diferentes componentes construtivos e suas relações com o 
comportamento da envoltória para diferentes climas, simular níveis de iluminância e potencial de 
economia com automação de sistemas, averiguar a demanda energética do modelo e o potencial de 
geração de energia local através de painéis fotovoltaicos para atingir um balanço energético nulo, bem 
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como analisar estratégias para o reaproveitamento de águas pluviais e gerenciamento de resíduos de 
esgotamento sanitário in loco. 
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A MADEIRA DE DEMOLIÇÃO COMO ALTERNATIVA DE MATERIAL 
SUSTENTÁVEL NA ARQUITETURA DE INTERIORES 

THE DEMOLITION WOOD AS AN ALTERNATIVE OF SUSTAINABLE MATERIAL IN INTERIOR 
ARCHITECTURE 

 
LA MADERA DE DEMOLICIÓN COMO ALTERNATIVA DE MATERIAL SOSTENIBLE EN LA 

ARQUITECTURA DE INTERIORES 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 
 

RESUMO: 
O estudo aborda a escolha da madeira de demolição na arquitetura de interiores almejando a sustentabilidade 
na utilização de móveis fabricados a partir de madeira já usada, objetivando uma alternativa relacionada ao 
modo de uso da madeira na arquitetura sustentável para além da utilização de madeiras novas certificadas. 
Para isto, chegou-se ao uso da madeira de demolição, especificamente em móveis, que além de trazer 
singularidade ao ambiente, garante sustentabilidade por se tratar de material reciclado. De forma a alcançar 
esse objetivo, o método utilizado foi de cunho bibliográfico baseado em artigos publicados, dissertação de 
mestrado, sites confiáveis, livros e revistas técnicas. Os resultados mostram que por mais que a madeira nova 
certificada seja considerada sustentável, a madeira de demolição, por se tratar da reciclagem dessa matéria-
prima, passa a ser ainda mais sustentável, pois algo que seria descartado é reutilizado de forma única. 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; reciclagem; madeira de demolição; móveis. 

 

ABSTRACT: 
The study deals with the choice of demolition wood in the interior architecture aiming at sustainability in the 
use of furniture made from already used wood, aiming at an alternative related to the way of using the wood in 
the sustainable architecture in addition to the use of new certified wood. To this end, the use of demolition 
wood, specifically in furniture, was achieved, which, besides bringing uniqueness to the environment, 
guarantees sustainability because it is a recycled material. In order to reach this goal, the method used was 
based on bibliographical data based on published articles, dissertation of masters, reliable sites, books and 
technical journals. The results show that no matter how much new certified wood is considered sustainable, the 
demolition wood, because it is the recycling of this raw material, becomes even more sustainable, because 
something that would be discarded is reused in a unique way. 
KEY WORDS: Sustainability; recycling; demolition wood; furniture. 

 
RESUMEN: 
El estudio aborda la elección de la madera de demolición en la arquitectura de interiores anhelando la 
sostenibilidad en la utilización de muebles fabricados a partir de madera ya usada, objetivando una alternativa 
relacionada al modo de uso de la madera en la arquitectura sostenible además del uso de maderas nuevas 
certificadas. Para ello, se llegó al uso de la madera de demolición, específicamente en muebles, que además de 
traer singularidad al ambiente, garantiza sostenibilidad por tratarse de material reciclado. Para alcanzar ese 
objetivo, el método utilizado fue de cuño bibliográfico basado en artículos publicados, disertación de maestría, 
sitios confiables, libros y revistas técnicas. Los resultados muestran que, por más que la madera nueva 
certificada sea considerada sostenible, la madera de demolición, por tratarse del reciclaje de esa materia prima, 
pasa a ser aún más sostenible, pues algo que sería descartado es reutilizado de forma única. 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad; reciclaje; madera de demolición; muebles.  
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INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade vem ganhando muita força e espaço na sociedade atual. Desse modo, a 
arquitetura está se adaptando a cada dia para atender as exigências dos indivíduos que buscam 
alternativas sustentáveis. Há a necessidade da boa escolha dos materiais a serem utilizados na obra e 
naqueles utilizados  na disposição de layout , tais como pedras, móveis, tapeçarias, entre outros, 
desde o momento inicial do projeto para que haja o real emprego da sustentabilidade. Seja a 
substituição de um material nocivo ao meio ambiente por outro que agrida minimamente o mesmo, 
ou atenção para com a procedência da matéria-prima. 

Para que a sustentabilidade seja aplicada com eficiência, é imprescindível que saibamos do que se 
trata e como é aplicada. Em suma, são ações que tendem a suprir as necessidades humanas de forma 
que não comprometa as gerações futuras. Assim, escolher materiais que agridam minimamente o 
meio ambiente é uma forma de aplicação deste conceito. A madeira de demolição é uma boa 
alternativa, pois por ser material reciclado evita o uso de madeiras novas, muitas vezes não 
legalizadas. Os móveis deste material vem ganhando espaço nos ambientes arquitetônicos pela 
ligação direta com a sustentabilidade e pela singularidade das peças. 

O principal objetivo foi pesquisar uma alternativa de material sustentável que substitua a madeira 
nova, por mais que seja certificada e, estudar o impacto dos móveis de madeira de demolição na 
arquitetura sustentável, estudo este baseado em artigos publicados, sites de confiança, dissertação 
de mestrado, livros e revistas técnicas.  

A principal justificativa para a execução desta pesquisa foi a relevância social e a preocupação com o 
meio ambiente. Um dos maiores problemas enfrentados pela população atualmente é a 
problemática ambiental causada por nós mesmos e, como a área de construções está num índice 
crescente e possui papel importante nos problemas ambientais, é de total importância enfatizar que 
há alternativas que podem diminuir os impactos causados ao meio ambiente, aumentando assim a 
estimativa de vida humana.   

 

MÓVEIS DE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO NO ÂMBITO SUSTENTÁVEL 

Ao tratar de arquitetura sustentável, a primeira pergunta a se fazer é: o que é arquitetura 
sustentável? Araújo (2009), sendo direto, explica-nos que uma construção sustentável é aquela que, 
em sua fase de existência, preocupa-se com a qualidade de vida em se tratando de clima, tradição, 
cultura e ambiente. Além disso, se atenta à conservação de energia e recursos, reciclagem de 
materiais e redução de substâncias nocivas à natureza próxima ou longínqua. 

Com isso, de acordo com Ferrari e Junior (2010), a construção sustentável é aquela que procura 
novos materiais e tecnologias mais adequadas e eficientes de forma a resolver questões 
preocupantes das construções convencionais. Dessa forma, o cuidado com a inclusão dos fatores 
econômicos, sociais e ambientais relacionados aos materiais utilizados na obra, as fontes 
energéticas, tratamento da água e racionalidade no uso de recursos para construir de forma 
sustentável tem crescido nos últimos anos. 
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Posada (2013) harmoniza-se com o pensamento anterior ao dizer que a busca por construções 
sustentáveis está sendo cada vez mais evidenciada na arquitetura. Logo, para que uma obra seja 
considerada sustentável, essa, deve seguir à diversas condições básicas, dentre elas se destacam: 

Aproveitamento de condições naturais locais; utilizar mínimo de terreno e integrar-
se ao ambiente natural; implantação e análise do entorno; não provocar ou reduzir 
impactos no entorno – paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação 
de bem-estar; qualidade ambiental interna e externa; gestão sustentável da 
implantação da obra; adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; uso 
de matérias-primas que contribuam com a eco eficiência do processo; redução do 
consumo energético; redução do consumo de água; reduzir, reutilizar, reciclar e 
dispor corretamente os resíduos sólidos; introduzir inovações tecnológicas sempre 
que possível e viável; educação ambiental: conscientização dos envolvidos no 
processo(BREMER, OLIVEIRA, INOUE, 2011, p. 1). 

Portanto, de acordo com Dalvi (2011), é de total importância o bom conhecimento e a 
responsabilidade na escolha dos materiais para execução de uma edificação, de forma que esta 
influenciará diretamente no desempenho da obra; na questão ambiental, econômica e também no 
meio social. 

Segundo Cervi (2014), no momento da escolha dos materiais a serem utilizados na construção de 
modo que essa seja mais sustentável, devem respeitar à alguns requisitos, tais como: representação 
de menores custos energéticos, sociais, econômicos e ambientais; origens em fontes renováveis, não 
poluentes e não tóxicas; durabilidade e/ou possibilidade de reutilização/reciclagem ou mínimos 
desperdícios; não prejudicial à saúde. 

A madeira vem sendo usada na arquitetura desde os tempos mais antigos. Os homens puderam 
transferir suas moradias das cavernas às construções elaboradas por eles mesmos, isso por causa de 
suas características favoráveis, tais como: leveza, resistência, facilidade de manuseio, abundancia e 
variedade. Conforme Schneider e Araújo (2009) a arte de trabalhar a madeira surgiu antes ainda do 
ofício de pedreiro, justamente por suas facilidades. 

Falar do uso da madeira como material de construção sustentável gera certa polêmica por conta da 
tradição cultural, que afirma erroneamente que a madeira não é caracterizada como 
sustentável.Porém, “o uso deste material proveniente de florestas plantadas ou de programas de 
reposição e manejo florestal de espécies apropriadas à construção civil, pode vir a garantir os 
estoques de madeira para as gerações futuras” (SOUZA, 2010, p. 40). 

É certo que, de acordo com Pompermaier, Starck e Figueiredo (2015), há a extração legal, 
caracterizada pela existência de licença de transporte e armazenamento e também nota fiscal 
correspondente ao material, e extração ilegal, realizada sem autorização. Até o início do século XIX 
não havia preocupação com a retirada da madeira, porém, com o passar do tempo, houve a 
necessidade de preservar os recursos naturais, pois notaram que estes são esgotáveis. Então, 
surgiram as leis de preservação ambiental, com a finalidade de conservar o meio ambiente.  

De acordo com Capello (2016), para garantir que a madeira adquirida não deriva do corte 
descontrolado de florestas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) é responsável por emitir o Documento de Origem Florestal (DOF). Este atestado 
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é o mínimo para assegurar que o cliente está fazendo uma compra segura em se tratando de 
material de baixo impacto ambiental. 

A madeira é considerada material sustentável por ser renovável, reciclável e ter baixo consumo 
energético em sua produção, afirma Cervi (2014). Mas, salienta Pompermaier, Starck e Figueiredo 
(2015, apud Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo), para a madeira ser 
mesmo considerada sustentável, não basta ser extraída legalmente, é necessário ainda que seja 
extraída de áreas com Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

Esse Plano de Manejo Florestal Sustentável, explica Ferrari e Júnior (2010), objetiva a conservação 
dos recursos naturais renováveis, de modo a usar os produtos de forma eficiente, auxiliando a 
atividade econômica juntamente com a conservação das florestas. Assim, o manejo florestal ocorre 
conforme um conjunto de orientações para um melhor aproveitamento dos recursos renováveis. 

De acordo com Castro e Oliveira (2006), a substituição da matéria-prima, de madeira nova por 
madeira de demolição, está ligada diretamente às boas práticas de produção sustentável, pois visa 
trocar a matéria-prima nova pela reciclagem da mesma. Assim, conforme Arcolini e Barradas (2016), 
usando a madeira de demolição, aumenta ainda mais a sustentabilidade da obra, já que está sendo 
feito a reciclagem deste material. Atualmente grande parte das produções e consumo são 
insustentáveis, portanto esta mudança torna-se essencial para o desenvolvimento sustentável do 
planeta. 

A sustentabilidade tendo se destacado na arquitetura, destacou, por consequência, a madeira de 
demolição, sendo considerada um elemento nobre em construções e também na criação de 
esquadrias, decks, pisos e móveis, apontamArcolini e Barradas (2016). Pompermaier, Starck e 
Figueiredo (2015), complementam dizendo que a madeira de demolição tem sido muito procurada 
pelo grande apelo ecológico.  

A madeira de demolição, conhecida também como madeira de redescobrimento, é uma matéria 
prima que, conforme Manzini e Vezzoli (2002, apud SAMPAIO E DOLZAN, 2011) apresenta duas 
vantagens ao meio ambiente: anulação do impacto ambiental advindo do despejo destes materiais 
na natureza e disposição destes recursos já usados para produção de novos materiais e energias. 

Ainda conforme os autores citados acima, essa matéria prima pode passar por um processamento e 
transformar-se em uma matéria prima secundária ou pode ser incinerada para o uso de seu 
conteúdo energético. A madeira de demolição se enquadra na primeira alternativa, pois é reutilizada 
para a fabricação de novos produtos. 

Segundo Arcolini e Barradas (2016), madeira de demolição é um material oriundo de destruição de 
algumas construções como casarões, galpões, fábricas e ferrovias. Há uma variedade significante no 
uso desse material. Zanutto1 (2016) afirma que a utilização da madeira de demolição depende 
apenas da imaginação do arquiteto ou designer. 

Porém, assim como toda madeira convencional requer atenção na sua aquisição, com a compra da 
madeira de demolição não é diferente. De acordo com Zanutto (2016), na verdade, adquirir este 

                                                           
1
Diretor da empresa Madeira de Demolição.com. Plataforma disponível para consulta pública em 

<http://madeiradedemolicao.com/> 
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material pede ainda mais atenção em relação à sua procedência, por não haver normas que 
impeçam falsificações. Colnaghi (2016) complementa que, por conta da alta procura, algumas 
empresas têm repassado madeiras novas, apenas com a aparência de desgastadas, perdendo assim o 
foco da reutilização da madeira à favor da arquitetura sustentável. 

Conforme Oliveira (2012), as fábricas de móveis são responsáveis por uma porção significativa em 
relação à degradação ambiental, por conta da matéria-prima utilizada na fabricação de seus 
produtos e sua alta geração de resíduos. Então, com as pressões vindas da sociedade e das mudanças 
na legislação ambiental, as firmas deste setor tiveram a necessidade de procurar por novas opções 
de insumo. 

Castro e Oliveira (2006) dizem que existem ações que podem ser implementadas nas empresas. Estas 
ações, visam contribuir com o meio ambiente de forma a seguir os requisitos do desenvolvimento 
sustentável e da produção mais limpa. Seu objetivo é fazer com que a empresa alcance a 
sustentabilidade usando matéria-prima de fontes renováveis, reorganize seu processo produtivo e 
diminua a geração de resíduos, para que assim possa reduzir ao máximo os impactos negativos que 
estas indústrias vinham causando à natureza.  

Dessa forma, proprietários de empresas, como as de móveis, por exemplo, devem adotar a 
ecoeficiência. Como afirma Sampaio e Dolzan(2011), a ecoeficiência visa a potencialização de 
benefícios econômicos através de melhorias ambientais. Tende ainda, a valorizar o produto de forma 
que, em todo o seu ciclo de vida, use material e energia minimamente. A ecoeficiência é composta 
de alguns elementos, os quais devem ser seguidos:  

Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços; reduzir o consumo de energia 
com bens e serviços; reduzir a dispersão de substâncias tóxicas; intensificar a 
reciclagem de materiais; maximizar o uso sustentável de recursos renováveis; 
prolongar a durabilidade dos produtos; agregar valor aos bens e serviços. (SAMPAIO  
e DOLZAN apud Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDES) (2011, p. 129) 
    

Este princípio, como afirma Sampaio e Dolzan (2011), é visto como uma estratégia de longo prazo, 
pois a empresa deve controlar suas entradas e saídas para que consequentemente diminua as 
entradas de insumos e os minimize no processo produtivo e ainda, que haja um descarte consciente 
das saídas por meio da separação dos resíduos.  

Na busca pela qualidade ambiental e ecoeficiência, o bom gerenciamento de resíduos, utilização 
ajuizada das matérias-primas e a diminuição do consumo energético e dos insumos necessários, são 
requisitos importantes. Dessa forma, há o emprego da Produção mais limpa (P+L), que, ainda de 
acordo com Sampaio e Dolzan (2011, p. 129), “A Produção mais limpa (P+L) consiste em uma 
avaliação técnica, econômica e ambiental do processo produtivo para identificar oportunidades de 
melhorias que possibilitem, portanto, a ecoeficiência.” 

Este tipo de metodologia relaciona-se com a redução de poluição na sua origem, e seu primeiro 
passo para que seja implementada numa empresa, é a criação de um amplo programa de limpeza e a 
avaliação quantitativa dos resíduos gerados pelo processo de produção, orientada de forma a 
resolver problemas ambientais como odor, poluição e geração de resíduos sólidos maléficos. “A 
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Produção mais limpa é uma estratégia de melhoramento contínuo dos processos, produtos e 
serviços, qualidade de vida e meio ambiente” (SAMPAIO E DOLZAN, 2011, p. 130), seus fundamentos 
básicos são: 

Plena adoção do programa pela alta administração da empresa; Efetiva participação 
dos níveis de gestão; Sensibilização dos funcionários, formação dos “ecotimes”; 
Busca dos focos geradores de resíduos; Valoração das perdas; Identificação de 
alternativas de solução para as perdas na origem; Quantificação dos ganhos 
econômicos, ambientais e sociais (SAMPAIO E DOLZAN, 2011, p. 129). 

Conforme Dias (2011), para que haja adoção de estratégias ambientais nas empresas, devem haver 
motivos para isso. Além do atrativo econômico, existem ainda estímulos internos e externos, 
estímulos estes responsáveis por impulsionar a adesão de estratégias e práticas que visam a 
sustentabilidade.  Dias (2011) diz que os estímulos externos são: demanda do mercado; 
concorrência; o poder público e a legislação ambiental; meio sociocultural; as certificações 
ambientais e os fornecedores. Em se tratando dos estímulos internos, o autor diz ser: necessidade de 
redução de custos; incremento na qualidade do produto; melhoria da imagem do produto e da 
empresa; necessidade de inovação; aumento da responsabilidade social; e sensibilização do pessoal 
interno. 

Então, como afirma Oliveira (2012), uma empresa que se importa com a sustentabilidade, vai se 
adaptar para disponibilizar no mercado produtos sustentáveis e de qualidade. Assim também 
acontece com os clientes que se preocupam com a sustentabilidade. Estes, se adaptam de forma a 
obter produtos que agridam minimamente a natureza. 

Logo, uma das opções mais absorvidas pelos consumidores devido à conscientização da sociedade 
para com os problemas ambientais, é a troca de matéria-prima, da madeira nova para a madeira de 
demolição que, para Rigotti (2009, apud FRANCO et al., 2013) é uma forte tendência na arquitetura 
de interiores. Este material é considerado uma boa opção por ser resistente e ter ótima durabilidade. 

Uma característica que muito ajuda o mercado de móveis de madeira de demolição, ressalta Rigotti 
(2009, apud FRANCO et al., 2013), são os aspectos individuais que estes produtos trazem, como 
marca de pregos e riscos, que fazem com que cada peça seja exclusiva e também, de acordo com 
Miiler (2001, apud FRANCO et al., 2013),o estilo antigo apresentado por esses produtos, o qual atrai 
olhares de muitos indivíduos. 

De acordo com Zanutto (2016), a madeira de demolição vai melhorando com o passar do tempo, pois 
assim ela vai deixando de ressecar, empenar e envergar. Porém, isso não quer dizer que ela não exija 
ainda alguns cuidados. De acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (2010), a madeira de demolição passa por alguns processos para chegar até o comprador 
em sua nova forma final, são eles: desmanche, transporte, armazenagem, montagem, 
beneficiamento, limpeza, acabamento, embalagem e transporte. 

Em se tratando da origem da madeira de demolição hoje, grande parte vem do Paraná e de Santa 
Catarina, onde estão sendo derrubadas antigas fazendas de café, diz Marques2 (2016), diretor 

                                                           
2
Foi entrevistado pela revista Arquitetura e Construção. Para ler o conteúdo na integra acessar o site < 

http://arquiteturaeconstrucao.abril.com.br/materiais/madeira-de-demolicao-em-quatro-versoes/amp/> 
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comercial da Vitrine, à uma pesquisa da revista Arquitetura&Construção. Os tipos mais comuns são 
peroba, canela, ipê e aroeira, complementa Nahuz3 (2016), também nesta pesquisa. 

Em suma, conforme Zanutto (2016), a restauração consiste na limpeza das peças com material não 
corrosivo (geralmente água de alta pressão) que depois de secas são aplainadas para que tenham 
bitolas aproximadas e/ou iguais. Geralmente também são feitos encaixes do tipo macho e fêmea. 
Para a proteção da madeira, restaurada ou não, os profissionais indicam resina à base de água, pois 
não afeta o material negativamente. Mas a questão de restaurar ou não este material varia com a 
preferência do indivíduo. 

Como diz Sampaio e Dolzan (2011) após um estudo de caso, complementando a fala de Zanutto 
(2016), depois de ser efetuado o desmanche de uma obra a qual já não pode ser utilizada da forma 
como foi pensada em primeiro plano, as madeiras são levadas até a marcenaria que ficará 
responsável pela inspeção do material para separar e armazená-las de acordo com a espessura e 
qualidade de cada peça (Figura 1). Posteriormente, com o produto a ser produzido já definido, 
seleciona-se as peças conforme tonalidade, espécie e medidas.  

 

 
Figura 1: Armazenamento de madeiras de demolição. 

Fonte: Sampaio e Dolzan (2010, p. 06) 

 

Ainda segundo os autores citados acima, após estes processos, há a retirada de objetos metálicos 
como pregos, parafusos e outros, para que não danifiquem as máquinas no momento do 
beneficiamento do material. O beneficiamento da madeira, por sua vez, equivale à limpeza da 
madeira nas máquinas de forma que as peças fiquem desempenadas, aparelhadas e sem partes 
podres, conforme exige o produto final. Assim, as partes à serem utilizadas, são cortadas, furadas, 
lixadas,conforme demanda o móvel a ser produzido. Dessa forma, segue para a etapa de montagem 
do produto, em que se usa materiais diversos como cola, parafusos, pregos, etc. 

                                                           
3
 Foi entrevistado pela revista Arquitetura e Construção. Para ler o conteúdo na integra acessar o site < 

http://arquiteturaeconstrucao.abril.com.br/materiais/madeira-de-demolicao-em-quatro-versoes/amp/> 
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Sampaio e Dolzan (2011) concluem então que, após a montagem, o material entra na fase de 
acabamento. Este estágio da produção, consiste em lixar o produto, calafetar os furos e emendas 
com o pó da própria madeira misturada com cola. Passa-se novamente pela lixadeira para retirar o 
excesso de massa nos furos e emendas, para posteriormente receber o selador à base de água. Por 
fim, o produto é lixado novamente, desta vez de forma manual, para a aplicação da cera. Para o 
transporte do produto final secundário (Figura 2), usa-se cobertores e lonas para protegê-lo. 

 

 
Figura 2: Exemplo de produto final de madeira de demolição. 

Fonte: Sampaio e Dolzan (2010, p. 07) 

Como afirmam Chassot e Edler (2008), por se tratar de móveis produzidos a partir de madeiras que 
não seriam mais usadas, estes produtos promovem qualidade de vida no que se refere à diminuição 
da produção de lixo e, ainda apresentam sofisticação ao ambiente. Assim como concluem Castro e 
Oliveira (2006), fazendo a reciclagem da madeira, evita-se o consumo de madeiras novas, que em 
certos casos ainda são extraídas ilegalmente, causando sérios problemas ao meio ambiente. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi elaborado a partir de fontes bibliográficas, tais como artigos publicados, dissertação 
de mestrado,sites de confiança, livros e revistas técnicas. A pesquisa é um recorte de materiais de 
cunho bibliográfico já publicados que discorrem, no geral, sobre arquitetura, sustentabilidade, 
madeira, reciclagem e madeira de demolição.Foi dado voz aos autores Sampaio e Dolzan (2011) pela 
importância de seu conteúdo para este estudo, o qual fala sobre as etapas que passam a madeira de 
demolição, desde a fase inicial até o produto final, nos mostrando a ligação desta matéria prima com 
a sustentabilidade. 

Tendo como base este referencial teórico, com ajuda de um marceneiro, foi desenvolvido a 
fabricação de uma mesa de centro, cujas medidas são 0.56 x 0.64 x 0.37 (L x C x A), usando madeira 
de demolição (Pinus), que foi usado como taipa numa construção. A madeira foi retirada da obra de 
uma residência unifamiliar (Figura 3) e houve uma limpeza ligeira (Figura 4).  
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Figura 3: Madeiras em uso na construção de uma casa.                         Figura 4: Peças ligeiramente limpas. 

Tendo as medidas pré-definidas, as peças foram cortadas de acordo com os tamanhos necessários 
(Figuras 5, 6 e 7), sendo peças para o tampo, para as barras laterais e as réguas para formar os pés.  

 

 
Figura 5                                             Figura 6                                            Figura 7 
                                                   Momento do corte das madeiras 

Em seguida foi pregado as peças de forma a montar a mesa (Figura 8, 9, 10, 11 e 12). 

 
Figura 8                                               Figura 9                                          Figura 10 
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                                                 Figura 11                                        Figura 12 

 Os pregos usados na fabricação da mesa foram os mesmos retirados da obra (Figura 13), que foram 
usados para pregar as colunas para receber concreto. 

 
                                                        Figura 13                                                                                    

 Depois de montada (Figura 14), a mesa foi lixada (Figura 15) manualmente com uma lixa grossa e em 
seguida com uma lixa fina. Assim, foi aplicado produto para acabamento (osmocolor), apenas uma 
demão para não camuflar por inteiro as características da madeira, tendo assim o produto acabado 
(Figura 16 e 17). 

 
Figura 14                                                                                        Figura 15 
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  Figura 16                                                                          Figura 17 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme Sampaio e Dolzan (2011) as empresas moveleiras, por mais que já estejam engajadas no 
caminho para a sustentabilidade, necessitam de bastante aprendizado e criatividade de inovação, de 
forma a implantar práticas voltadas ao meio sustentável. Ao tratar de madeira de demolição, pode-
se comprovar essa necessidade através das palavras de Chassot e Edler (2008) ao dizerem que o 
produto final advindo dessa matéria-prima virou tendência entre todos aqueles que tem gosto 
aprimorado, gerando alta procura. 

De acordo com Arcolini e Barradas (2016), se trocarmos a madeira nova por madeira de demolição, o 
índice de sustentabilidade aumentará, pois estaremos substituindo a madeira nova,muitas vezes com 
a possibilidade de extração ilegal, pela madeira reciclada, minimizando as derrubadas de árvore, e 
como complementa Chassot e Edler (2008), diminuindo a produção de lixo e aumentado a qualidade 
de vida. 

Sampaio e Dolzan (2011) harmonizam suas pesquisas à fala de Chassot e Edler (2008) ao mostrarem 
as vantagens da madeira de demolição, as quais consistem em promover o fim dos impactos 
ambientais causados pelo despejo destes materiais no meio ambiente e usar estes materiais já 
usados na produção de novos produtos, como é o caso dos móveis de madeira de demolição na 
arquitetura de interiores. 

A fabricação da mesa de centro tem grande harmonia com a pesquisa aqui apresentada, já que faz 
uso de madeira que seria descartada, aumentando entulhos e lixões, assim, contribui com o meio 
ambiente de forma que diminui a produção de lixo, além disso, é uma ótima opção em se tratando 
de custo benefício, já que a peça fabricada custaria em torno de  R$150,00, e uma mesma peça, em 
madeira angelim pedra, custaria R$312,00. Essa diferença se deve pelo fato de a madeira de 
demolição não ter custo alto, já que está sendo retirada de um local que a descartaria e, a madeira 
angelim ser madeira de lei, precisar de custos para adquirir e transportar, e juntando com a mão de 
obra, eleva seu custo. 

Assim, é possível ser favorável ao meio ambiente (evitando descartes impactantes e desnecessários, 
reciclando) e à questão financeira (por serem peças de menor custo), adquirindo ou até mesmo 
fabricando uma peça singular, como a mesa de centro fabricada com madeira de demolição, aqui 
apresentada. 

7956



 
 
 

 

CONCLUSÃO 

A sustentabilidade tem se tornado cada vez mais necessária à humanidade, com isso a procura por 
atos sustentáveis vem aumentando de forma significativa. A preocupação com o meio ambiente se 
destaca a cada dia na sociedade em várias áreas na vida do consumidor. Embora esteja ainda no 
início, a questão sustentável nas construções merece uma relevância especial, por ser um dos ramos 
que mais geram complicações ao meio ambiente. 

Em se tratando da arquitetura, existem inúmeros produtos de procedência maléfica à natureza que 
podem ser substituídos por produtos que diminuam estes malefícios ao meio ambiente. Uma boa 
opção, é a substituição da madeira nova por madeira de demolição, sendo vantajosa à questão 
ambiental do planeta. 

Na arquitetura de interiores, além das características singulares que embelezam o espaço, trazidas 
por cada produto oriundo da madeira de demolição, estas peças promovem a anulação do impacto 
ambiental resultante do despejo destes materiais na natureza, pois esta matéria prima consiste na 
reciclagem da madeira que já foi usada em alguma situação e que provavelmente seria descartada. 
Dessa forma, os móveis de madeira de demolição conferem aumento de qualidade de vida de modo 
que diminui a porcentagem de lixo distribuída no ambiente, e ainda, melhoram a questão do custo 
benefício, já que uma mesa de centro fabricada em madeira de lei, nas mesmas medidas, custa 
R$312,00 e esta fabricada em madeira de demolição custa R$ 150,00. 
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A SUSTENTABILIDADE URBANA: AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS 
INDICATIVOS DE UMA CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL 

URBAN SUSTAINABILITY: ASSESSMENT OF CRITERIA INDICATIVE OF A GREEN AND 
SUSTAINABLE CITY. 

LA SUSTENTABILIDAD URBANA: EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS INDICATIVOS DE UNA 
CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE 

Eixo Temático: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

RESUMO: 
Muitas cidades são consideradas cidades sustentáveis, entre elas, Sorocaba, situada no interior do Estado 
de São Paulo, premiada em diversas categorias e que foi considerada um dos melhores lugares para se 
viver no Brasil. Visando compreender o conceito de sustentabilidade urbana, investigou-se como aos 
indicadores utilizados contribuíram para a sustentabilidade de uma cidade. Assim, colocamo-nos diante 
da seguinte questão: é possível que a cidade premiada não seja sentida pela população como uma cidade 
sustentável de fato? A hipótese inicial é que a elevação da cidade à categoria de cidade sustentável não 
expressa o que a população local entende por sustentabilidade. Para testar essa hipótese, procuramos 
desvendar que elementos não foram considerados de acordo com a perspectiva das pessoas que 
vivenciam a cidade. Parece haver um descompasso entre as premiações e aquilo que a população 
considera uma cidade sustentável. 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade, cidades, indicadores, qualidade de vida 
 

ABSTRACT 
Many cities are considered to be sustainable; among them, Sorocaba, located in the state of São Paulo, 
was awarded in several categories besides being considered one of the best places to live in Brazil. Aiming 
to understand the concept of sustainability, we investigated how the indicators used contributed to the 
sustainability of a city. Thus, we face the following question: “Is it possible that the population cannot feel 
that an award winning city is a real sustainable city?” The initial hypothesis is that the upgrade of the city 
to the category of a sustainable city does not express what the local population understands by 
sustainability. To test this hypothesis, we tried to find out which elements were not considered accordingly 
to the people who experience the city. There seems to be a mismatch between the awards and what the 
population considers to be a sustainable city. 
KEYWORDS: sustainable, cities, indicators, quality of life 
 

RESUMEN: 
Muchas ciudades son consideradas ciudades sostenibles, entre ellas, Sorocaba, situada en el interior del 
Estado de São Paulo, premiada en diversas categorías y que fue considerada uno de los mejores lugares 
para vivir en Brasil. Con el fin de comprender el concepto de sostenibilidad urbana, se investigó cómo los 
indicadores utilizados contribuyeron a la sostenibilidad de una ciudad. Así, nos planteamos ante la 
siguiente cuestión: ¿es posible que la ciudad premiada no sea sentida por la población como una ciudad 
sostenible de hecho? La hipótesis inicial es que la elevación de la ciudad a la categoría de ciudad sostenible 
no expresa lo que la población local entiende por sustentabilidad. Para probar esta hipótesis, tratamos de 
desvelar que elementos no se consideraron de acuerdo con la perspectiva de las personas que vivencian la 
ciudad. Parece haber un descompacto entre los premios y lo que la población considera una ciudad 
sostenible. 
PALABRAS-CLAVE: sostenibles, ciudades, indicadores, calidad de vida 
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INTRODUÇÃO 

Pode-se afirmar que a sustentabilidade engloba diversos movimentos e modelos, visando à 
construção de uma cidade mais justa e à redução de conflitos existentes na cidade, tais como o 
crescimento fragmentado, que dá lugar à desigualdade social e à especulação imobiliária. Assim, 
a noção de sustentabilidade amplia discursos e abre caminhos diversos.  

O que se nota é que diversas abordagens sobre cidades emergiram e houve a proposição de 
distintas formas urbanas, nas quais a sustentabilidade era exigência constante, assim como a 
possibilidade de garanti-la ou auferi-la por meio de certos indicadores. A dimensão da 
sustentabilidade passou a ser um dos princípios norteadores dos modelos urbanos que se 
apresentavam, capaz de balizar as boas cidades onde se viver por meio do estreitamento na 
relação entre a sustentabilidade e o bem-estar urbano.  

Pode-se dizer que o bem-estar é um conjunto de fatores que tem a possibilidade de promover 
uma boa qualidade de vida, um emprego, acesso à educação e à saúde, tempo para o lazer, 
espaços de encontros, entre outros. O sistema de Bem-Estar da Escandinávia, por exemplo, a 
partir do trabalho de Erik Allardt (1995), definiu princípios para seus indicadores sociais, a partir 
de três verbos – Ter, Amar e Ser – considerados básicos para a vida humana. Ter refere-se às 
condições materiais necessárias a uma sobrevivência livre da miséria; Amar é o ato de se 
relacionar com outras pessoas e formar identidades sociais; e Ser refere-se à necessidade de 
integração com a sociedade e de harmonização com a natureza.  

Melhorar a qualidade de vida das cidades tem mobilizado gestores do mundo todo a pensar 
projetos inovadores que visem reduzir os impactos do caos urbano e proporcionar melhores 
condições socioambientais. Organismos nacionais e internacionais anunciam indicadores 
visando medir a sustentabilidade das cidades. Nesse sentido, destacamos dois programas que 
distinguiram o município de Sorocaba frente aos demais municípios: o Programa Cidades 
Sustentáveis e o Programa Município VerdeAzul. 

Será que as cidades premiadas expressam, de fato, o que é ser uma cidade sustentável? Ou seja, 
anunciar uma cidade como sustentável e premiá-la como uma das melhores do Brasil garante 
que ela se configure como um bom lugar para se viver?  

Além disso, é possível também afirmar que os desejos da população no que se refere à 
promoção de uma cidade sustentável são atendidos? Parece ficar clara a existência de um 
descompasso entre aquilo que a população considera e as premiações  

Mas o que torna uma cidade sustentável?  Segundo Acselrad (2001, p.49) “a noção de cidade 
sustentável instaura uma nova cena de enunciação, em que uma trama de múltiplos 
personagens e falas entrecruzadas reelabora as representações da cidade.” Se, na década de 
1960, as reflexões foram voltadas para pensar o impacto da urbanização, na década de 1970, a 
dimensão ambiental se apresentou como uma possibilidade de minimizar o impacto no 
ambiente urbano.  
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Pensar cidades sustentáveis implica inserir questões ambientais, mas também incorporar as 
dimensões sociais, econômicas e culturais que vêm se consolidando por meio de princípios, 
métodos e ações. Então, quais seriam os caminhos a seguir, as prioridades? O fracasso das 
últimas tentativas de planos urbanísticos em organizar as cidades é patente, uma vez que esses 
projetos têm se revelado distantes do entendimento da complexidade atual das cidades.  

Assim, para buscar a sustentabilidade da cidade, deve-se ater a dois importantes elementos: a 
justiça ambiental e a resiliência. O primeiro remete à reflexão sobre a apropriação dos recursos 
ambientais e o modo de organização do espaço, na produção e reprodução da sociedade. A 
abordagem da justiça ambiental de Acselrad (2004) implica contrapor entre interesses, típicos 
de abordagens tecnocráticas e economicistas. Cabe destacar que os danos ambientais atingem, 
na maioria das vezes, as populações mais vulneráveis, ou seja, enquanto algumas pessoas 
ganham com a degradação, outras são oneradas com os custos ambientais.  

A Resiliência introduz uma nova abordagem para se lidar com a gestão das cidades e a fim de 
mantê-las em um estado contrário ao da vulnerabilidade. Isso significa desenvolver capacidades 
adaptativas das cidades a eventos adversos e a ameaças naturais. As condições de 
vulnerabilidade frente à ameaça de desastres – tais como, chuvas, terremotos, secas, 
deslizamentos, entre outros – devem ser respaldadas pela capacidade de respostas tomadas 
pelo poder público, pela população e por outros organismos. Para tanto, ao identificar as 
ameaças e os perigos, é necessário pensar ações de adaptação.  

Tornar-se resiliente impõe conhecer, com profundidade, a dimensão dos riscos, as 
vulnerabilidades dos sistemas e promover a gestão dos possíveis desastres. Vulnerabilidade, 
nesse sentido, é compreendida como uma forma de fragilidade ou de incapacidade de um 
sistema lidar com as adversidades. 

Em nossa abordagem, consideramos a Cidade Sustentável aquela capaz de responder às 
adversidades, reduzir a desigualdade social, promover um ambiente seguro, mais adensado e 
com outros estilos de vida e a construir pactos para enfrentar os desafios.  

Na busca por uma sustentabilidade urbana, diversos organismos governamentais e não 
governamentais se apoiaram em índices como uma forma de entender, classificar e garantir 
uma boa cidade de se viver. Para tanto, indicadores foram construídos para mensurar, avaliar, 
no sentido de orientar as políticas públicas para o alcance de uma cidade sustentável. 

Assim, a sustentabilidade do espaço urbano não se baseia somente em questões referentes a 
água, ar, solo e habitação, mas também na forma de apropriação desse espaço e nas 
construções das relações sociais que se estabelecem nele. Então, a cidade sustentável é um vir 
a ser, não se trata da construção de uma cidade nova e nem da cidade do futuro, mas da cidade 
dentro de uma cidade.  

A cidade sustentável deve proporcionar não apenas a construção de espaços para enfrentar 
desafios, mas também a permanência de um debate da sociedade sobre a cidade. 
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SOROCABA: A CIDADE PREMIADA 

Sorocaba tem sido alvo de diversos prêmios destacando-se nas diferentes áreas temáticas. Na 
10ª Conferência Latino Americana de Preservação ao Meio Ambiente, realizada em São Paulo, 
em 2011, pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza – IBDN –, Sorocaba recebeu prêmio 
por mérito ambiental.  

Em março de 2012, no 6º Fórum Mundial da Água, realizado em Marselha, Sorocaba foi a única 
cidade brasileira que participou e apresentou o Projeto “Qualidade da água e revitalização dos 
rios urbanos”, que trata de ampliação do tratamento dos sistemas de esgotos, revitalização das 
áreas ciliares, despoluição dos rios e tratamento do lixo urbano. Em 2013, a cidade recebeu o 
título de Prefeito Empreendedor do SEBRAE, na categoria de melhor projeto estadual a “Cidade 
de Oportunidades”, que tem por objetivo promover pequenos negócios e integrar ações para o 
desenvolvimento local.  

Em 2014, Sorocaba esteve em 1º lugar no Ranking Cicloviário do Jornal Estado de São Paulo, 
com 110 Km de ciclovias. 

Em 2015, no Programa Município VerdeAzul – PMVA –, Sorocaba ficou em 9º lugar e recebeu o 
prêmio Franco Montoro, que é concedido às Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
Sorocaba/Médio/Tietê. Também em 2015, o estudo Índice das Cidades Empreendedoras, do 
Instituto Empreender Endeavor, uma organização de apoio aos empreendedores, analisou, por 
meio de 32 indicadores relacionados aos atributos propícios para empreendimentos e 
investimentos, os seguintes aspectos: ambiente, infraestrutura, mercado, acesso ao capital, 
inovação, capital humano e cultura empreendedora. Nesse ranking, Sorocaba ficou em 15º lugar 
entre as cem maiores cidades do Brasil como aquela que propicia o empreendedorismo. O 
atributo infraestrutura foi fator preponderante para ocupar um bom lugar no referido ranking.  

Em 2015 e 2016, Sorocaba ficou em 1º lugar no Ranking Nacional de Transparência Pública do 
Estado de São Paulo, que mede o grau de cumprimento da legislação, segundo análise do 
Ministério Público Federal – MPF. Conforme estabelecido na Constituição Federal, há que se 
disponibilizar informações visando promover a transparência das contas públicas. 

Durante a década de 2010, a cidade de Sorocaba foi proclamada, por meio do discurso oficial, 
como a cidade que promoveu a modernização da gestão pública em benefício da população, 
que ficou em 1º lugar no Ranking Nacional de Transparência Pública, também como cidade 
empreendedora, por meio do Índice das Cidades Empreendedoras, do Instituto Empreender 
Endeavor e das premiações do PMVA e do PCS.  

E, mais recentemente, Sorocaba foi premiada em 1º lugar como cidade sustentável do Brasil, no 
Programa Cidades Sustentáveis, em 2014, e em 1º lugar no Estado de São Paulo no Programa 
do Município VerdeAzul, em 2013. Essas duas premiações e os dois programas serão 
contemplados em nosso estudo. 
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O painel acima descrito, à primeira vista, leva a crer que os programas governamentais 
contribuíram para a construção de uma cidade com qualidade de vida. Nosso artigo, aborda, 
portanto, a partir de uma cidade brasileira, se essas premiações correspondem, de fato, as 
melhorias no ambiente urbano e, mais especificamente, no âmbito dos moradores que vivem 
nesse ambiente. 

Vamos nos ater em dois Programas: o “Município VerdeAzul- PMVA” e “Cidade Sustentável-
PCS”. Enquanto o Programa Município VerdeAzul se reporta às questões ambientais, o Programa 
Cidade Sustentável contém as dimensões de âmbito social, ambiental, cultural e político. 

O Projeto Estratégico Município Verde, lançado em 2007, pelo Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem por objetivo a descentralização da 
gestão ambiental municipal. Posteriormente, este Programa passou a se chamar Programa 
Município VerdeAzul – PMVA. 

O PMVA conta com dez Diretivas constituídas pelos seguintes temas: Esgoto Tratado, Resíduos 
Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão 
das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. Assim, cabe aos 
municípios paulistas envidar esforços no sentido do cumprimento das Diretivas, que deverá ao 
final apresentar o Plano de Ação, que declara as ações planejadas e executadas pelo Município 
no cumprimento das Diretivas. Esse documento é composto por Diagnóstico, Plano de Metas, 
Arquivos e Relatório de Gestão Ambiental – RGA – informações que devem ser enviadas por 
meio digital, com documentos comprobatórios, tais como, leis, decretos, atas, fotos, 
certificados, entre outros. 

Para receber a certificação do “Município VerdeAzul”, o município deve executar as ações e 
comprová-las, conforme orientação do Programa, e obter nota superior a oitenta pontos. Ao 
final, o município recebe o Certificado Município VerdeAzul, emitido pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, que atesta o cumprimento das dez Diretivas Ambientais estabelecidas.   

O Programa Cidades Sustentáveis tem como objetivo sensibilizar e mobilizar as cidades 
brasileiras para o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Para tanto, oferece aos 
gestores públicos um conjunto de indicadores. Trata-se de uma Plataforma com uma agenda 
para a sustentabilidade das cidades, que aborda as diferentes áreas da gestão pública e 
incorpora, de maneira integrada, as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural. 
Cada cidade participante do Programa Cidade Sustentável terá que realizar a adesão ao 
Programa. Para os signatários da carta-compromisso, foi desenvolvido um sistema para o 
preenchimento do relatório dos 100 indicadores básicos.  

O Programa Cidades Sustentáveis conta com doze eixos: (1) Bens Naturais; (2) Equidade, Justiça 
Social e Cultura de Paz; (3) Gestão local para Sustentabilidade; (4) Planejamento e Desenho 
Urbano; (5) Cultura para a Sustentabilidade; (6) Educação para a Sustentabilidade e Qualidade 
de Vida; (7) Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável; (8) Consumo Sustentável e Opção 
de Estilo de Vida; (9) Melhor Mobilidade e Menos Tráfego; (10) Ação Local para a Saúde; (11) Do 
Local para o Global; (12) Governança. 
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Está se falando de uma cidade, Sorocaba, localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo, 
distante aproximadamente 95 quilômetros da capital, com uma área territorial de 449 Km² e 
conta com 98,9% de residentes na área urbana (IBGE, Censo Demográfico, 2010) e com uma 
população de 586.625 (IBGE, 2010).  

Sorocaba, eixo econômico entre as regiões Norte, Nordeste e Sul, tornou-se um marco 
obrigatório para os tropeiros no século XVIII, por volta de 1750, devido a sua posição estratégica. 
Com o fluxo de tropeiros, desenvolveu-se, no povoado, a Feira de Muares, onde brasileiros de 
todos os Estados reuniam-se para comercializar animais.  Nesta época, realizava-se a cobrança 
de uma taxa para ultrapassar o rio Sorocaba, o que tornava a cidade responsável por 30% dos 
tributos arrecadados no Estado de São Paulo. 

Com o declínio da atividade e, consequentemente, o fim das feiras, em 1880, iniciou-se, na 
região, o cultivo do café, que anunciava um novo ciclo econômico. A presença crescente das 
lavouras e o aumento da produção passaram a exigir um deslocamento mais ágil, já que o 
comércio se expandia para mercados cada vez mais distantes. Esse fato mobilizou os fazendeiros 
de café a investirem na construção de ferrovias no Estado de São Paulo. Assim, em 1875, foi 
inaugurada a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS).   

Já em 1909, o desenvolvimento se deu do outro lado da linha férrea e do rio Sorocaba e, a partir 
de 1930, novas fábricas de indústria textil foram construídas em Sorocaba. Naquela época, 
Sorocaba passou a ser conhecida também como “Manchester Paulista” e rompeu, 
definitivamente, com o modelo colonial. O progresso decorrente da indústria têxtil instaurou 
um novo discurso, constituído pelos interesses políticos, econômicos e sociais daquele 
momento. 
 

Foto 1. Vista geral de Sorocaba.  
Fonte: Secretaria de Comunicação de Sorocaba. 2013 
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Já na década de 1980, a expansão das indústrias de Sorocaba foi superior à média estadual. A 
dinâmica da economia nacional, na primeira metade do século XX, deve-se à indústria voltada 
para produção de capital e de consumo. A indústria têxtil já vinha decaindo, quando, na década 
de 1990, a região passou a ser caracterizada por uma industrialização diversificada, com a 
presença de indústria de máquinas, siderurgia e metalurgia pesada, indústria automobilística, 
de autopeças, de equipamentos agrícolas, químicas, petroquímicas, indústrias farmacêuticas, de 
papel e celulose, de produção de cimento, de energia eólica, de eletrônica, de ferramentas, de 
telecomunicações, entre outras. 

ENTENDENDO OS INDICADORES 

A noção de sustentabilidade nos conduziu para o entendimento da discussão em torno da 
construção de indicadores, importante para orientar as decisões acerca das áreas em que se 
deve investir e, também, para definir políticas públicas e intervenções. No entanto, entender a 
base conceitual dos indicadores não é suficiente para garantir sua adequação à realidade. Assim, 
identificou-se alguns indicadores que mostram muitas informações, muitos números que, 
apesar de comporem um vasto banco de dados, não oferecem muito além disso. Os dados têm 
pouco uso ou são, até mesmo, descartados. Perguntamo-nos, então, se isso não seria um sinal 
de que os indicadores não retratam os anseios do grupo diretamente relacionado com ao objeto 
da pesquisa.  

Um indicador não é somente um dado, ele representa um valor num tempo específico, um 
atributo, que pode incluir qualidade, quantidade e pode apontar uma determinada condição. 
Nesse sentido, decidimos investigar, em uma cidade real, o sentido da noção de sustentabilidade 
a partir da vivência. Buscamos, portanto, responder o que é necessário para se ter uma Sorocaba 
sustentável. 

Ao analisar as informações obtidas, tanto do PMVA quanto do PCS, buscou-se um diálogo 
comparativo, no qual as informações levantadas e as entrevistas semiabertas realizadas com 
funcionários do governo municipal, lideranças comunitárias, ambientalistas e professores 
universitários. E, para verificar o reflexo das premiações a partir de uma consulta junto à 
população, utilizou-se um instrumento virtual, Google Forms, que nos permitiu identificar uma 
série de contrastes entre o que os indicadores, de forma descontextualizada, pareciam indicar 
e a maneira efetiva como a população vivenciava a realidade que esses indicadores tentavam 
traduzir.  

Nossa hipótese inicial é que as premiações não refletem, na cidade, os anseios da população. 
Para a elaboração do formulário online, estudamos os indicadores e os índices adotados nos 
dois Programas, que orientaram a formulação das perguntas. Buscamos ter uma leitura mais 
próxima dos encontros e desencontros no espaço das pessoas que vivem na cidade.  

Procuramos ouvir deles, num primeiro momento, se tiveram informações sobre os dois 
programas e se concordam com as premiações. Perguntamos quais eram os atributos que 
consideravam sustentáveis ou insustentáveis na cidade e o que era uma Sorocaba sustentável 
para a população sorocabana.  
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E, se há existência da multiplicidade e presença de conflitos, há também muitas vozes e 
trajetórias que coexistem e que precisam ser ouvidas, o que nos instiga a investigar as narrativas 
que podem nos levar a imaginar um devir deste espaço e, assim, tentar identificar quais são os 
pensamentos constituídos de uma cidade que tem como propósito ser uma cidade boa de se 
viver.  Importante estudar as relações estabelecidas no espaço e os projetos de vida das pessoas 
que o utilizam. Como diz Secchi (2006, p.148):  

 
Ouvir é entrar em contato com as práticas sociais tal qual são vividas e 
narradas pelos próprios protagonistas, apreender suas diferentes 
temporalidades, reconstruir micro-histórias, reconhecer imagens e mitos 
difusos, registrar aquilo que, para os diversos sujeitos, parece um obstáculo 
para o completo desenvolvimento de seus projetos individuais e coletivos.  

 

O questionário virtual foi disponibilizado por meio de um link, via e-mails, redes sociais e 
WhatsApp. Num primeiro momento, os contatos realizados foram junto aos diferentes 
organismos, tais como: Sindicato dos Arquitetos, Associação de Moradores, Faculdade de 
Sorocaba, entre outros. Das pessoas que nos responderam, a grande maioria, 77,8%, reside em 
Sorocaba há mais de 20 anos.  

Inicialmente, nossa intenção foi compreender os entendimentos sobre a premiação e, 
posteriormente, os temas que mais contribuíram para essa eleição. E, a última, os desejos da 
população, obtidos ao responderem à questão: “O que deve ser feito para que a cidade fique 
ainda melhor para viver?” Trouxeram à tona diversos temas, como emprego, arborização. 
Moradia, discriminação racial, Plano Diretor Participativo emergiram, mesmo que de maneira 
menos expressiva.  

Identificamos que mais da metade da população desconhecia as premiações do município de 
Sorocaba, este fato nos remete ao importante e fundamental elemento que é a participação da 
população na construção de uma cidade sustentável. 

A pesquisa online identificou que os munícipes entrevistados acreditam que a participação da 
sociedade é fundamental para o alcance da sustentabilidade de Sorocaba, pois é capaz de 
promover a construção de alianças locais e acesso à informação no que diz respeito ao destino 
da cidade ao conferir ao cidadão a possibilidade de construir-se como sujeito de direito. 

A partir de uma sociedade mobilizada, é possível garantir a continuidade dos projetos e ações, 
até porque a cidade é dinâmica e repleta de mudanças. É também possível garantir que os 
projetos tenham uma vida atemporal em relação à gestão municipal, ou seja, que ultrapassem 
o período do governo em vigor e que se mantenham por serem, de fato, relevantes para a 
cidade.  
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A participação inclui o controle sobre os recursos públicos. Acrescenta-se ainda que, ao 
estabelecer o envolvimento da população na condução da cidade, a participação possibilita, 
também, um vínculo maior entre as pessoas e, assim, a possibilidade de ampliar a solidariedade 
e a cooperação entre elas para se atingir objetivos comuns. Acompanhar os indicadores sociais, 
ambientais e econômicos poderá desencadear uma mobilização da sociedade para que os 
investimentos públicos se traduzam numa cidade mais justa. 

Vale ressaltar que esses espaços de interlocução são importantes não somente para que as 
partes envolvidas nos debates conheçam dados e informações relevantes sobre a cidade, mas 
sobretudo para que reforcem uma das características mais importantes da cidade: abrigar 
pessoas com diferentes matizes, sonhos e expectativas. Assim, nas palavras de Lefebvre (2001. 
pg.125), será possível,  
 

Orientar o crescimento na direção do desenvolvimento, portanto na direção 
da sociedade urbana, isso quer dizer antes de mais nada: prospectar novas 
necessidades, sabendo que tais necessidades são descobertas no decorrer da 
sua emergência e que elas se revelam no decorrer da prospecção.   

  

Buscar outro sentido para a cidade, entre outras tantas estratégias, seria articular, a partir do 
planejamento municipal, um ordenamento territorial capaz de promover a equidade no 
território. Reconhecer a importância da participação da população nas decisões referentes à 
alocação de recursos é uma medida necessária para garantir uma rede de segurança, que 
promova a satisfação das necessidades básicas. 

Segundo nossa análise, esses dados revelam que o olhar do sorocabano volta-se à dimensão 
ambiental, ao verde, como um indicador importante para a cidade sustentável.  Aliás, é 
importante notar a menção ao rio que corta a cidade. Formado por afluentes oriundos da Serra 
de São Francisco, a qual se situa entre os municípios de Alumínio e Salto de Pirapora, o Rio 
Sorocaba dialoga com a história da cidade desde a fundação do povoado, pois foi em torno dele 
que se desenvolveu o povoamento formado por Baltazar Fernandes entre 1646 e 1654. 

Ao analisar o quadro acima identificamos que, na perspectiva da população, os atributos que 
concorreram para elevar a cidade como uma das melhores do Brasil e do Estado de São Paulo 
se voltam para o verde, quando se referem à Arborização e à Biodiversidade, considerados os 
atributos mais importantes, aliados ao tema gestão das águas e à proteção da biodiversidade. O  

olhar para o verde, além da beleza que compõe a paisagem, permite ao homem um aconchego, 
uma proximidade com a natureza e inclui também a função de conforto, como a sombra. 

Santos (2006) discorre sobre a ruptura entre o homem e a natureza. Um dos alertas mais 
intensos é sobre o distanciamento do homem do seu redor e a alteração dos sistemas de 
natureza sucessivos que constitui o homem. Um dos instrumentos para tal fato é a presença da 
mídia no qual a natureza é artificializada. A natureza então passa a ser mecanizada. 
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Em nossa próxima pergunta, buscamos conhecer quais indicadores a população considerava 
relevante para a premiação da cidade. Assim, a pergunta feita foi a seguinte: “Vários indicadores 
foram considerados para que Sorocaba recebesse os prêmios de Cidade Sustentável e Município 
VerdeAzul. O que mais contribuiu na época?” 

É a Arborização Urbana a dimensão que ocupa o maior espaço de contribuição para a premiação 
(24,7%), seguida da Gestão das Águas, que inclui a despoluição do rio Sorocaba (17.3%). 
Segundo nossa análise, esses dados revelam que o olhar do sorocabano volta-se à dimensão 
ambiental, ao verde, como um indicador importante para a cidade sustentável.  Aliás, é 
importante notar a menção ao rio que corta a cidade. Formado por afluentes oriundos da Serra 
de São Francisco, a qual se situa entre os municípios de Alumínio e Salto de Pirapora, o Rio 
Sorocaba dialoga com a história da cidade desde a fundação do povoado, pois foi em torno dele 
que se desenvolveu o povoamento formado por Baltazar Fernandes entre 1646 e 1654. 

 

 
Foto 2 -  Rio Sorocaba e Av. Dom Aguirre. 

Fonte. Acervo da Secretaria de Comunicação- SECOM, 2010 

 

 O Rio Sorocaba foi utilizado como transporte na época da colonização e funcionou como ponto 
de referência para o desenvolvimento da região. A proteção dos recursos naturais e a 
biodiversidade (13,6%) foram associadas aos itens anteriores. 
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Constata-se que os itens que colaboraram em menor escala para tornar Sorocaba uma cidade 

sustentável, os participantes elencaram, como elementos importantes para a premiação, a 

mobilidade urbana (12.3%) e os Programas de Consumo e Coleta Seletiva (11,1%). Logo a seguir, 

a Participação Popular (3,7%) e Promoção da Cultura (2,5%).  

Podemos dizer que as questões menos relevantes para os moradores foram: Economia Local, 
Promoção da Saúde e Segurança Pública, todos com 1,2%, foram os menos votados na cidade 
como um todo, independentemente da área em que morasse o participante da pesquisa, o que 
nos leva a crer que o atendimento à população, nesses casos, era precário. 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 1- Atributos que contribuem para a premiação 
Fonte: elaborada pela autora Leticia Barroso – set/2017 
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Quanto à insustentabilidade da cidade, se revela por meio da incapacidade de se ter um bom 
atendimento à saúde (19,8%); a deficiência na gestão do lixo (18,5%) e a existência de áreas de 
risco e enchentes na cidade (14,8%). 

 

 
Gráfico 2. Temas insustentáveis em Sorocaba. 

Elaborado pela autora. Leticia Barroso. out/2017 

 

Seria uma cidade, sob o olhar da população, aquela que não tem bons serviços no atendimento 
à saúde e de gestão do lixo e sem a preocupação com ações voltadas para prevenção dos 
desastres ambientais. Isso significa que deverá ser incorporado ao planejamento urbano o 
conhecimento das vulnerabilidades e dos riscos, a fim de se propor medidas de mitigação e 
adaptação que aumentem a resiliência urbana em Sorocaba, pois a cidade convive com 
enchentes, inundações e deslizamentos. 

Identifica-se, ainda, que, em menor escala, na visão dos participantes da pesquisa virtual, a 
gestão do lixo, a educação e a participação contribuíram pouco para a premiação da cidade. E, 
muito menos, ainda, a promoção da cultura, o atendimento à saúde, segurança pública e a 
economia local, que são os elementos mais afastados da premiação. 

Atender as metas e os bons índices exigidos pelos Programas não transforma a cidade em um 
espaço mais igual. As certificações não garantem a presença de ações que consolidem a melhora 
na qualidade de vida das pessoas, principalmente quando se constata a presença da especulação 
imobiliária. As premiações feitas somente por alcances de pontuações com o olhar voltado para 
o marketing da cidade no cenário estadual e nacional acaba servindo para escamotear os danos 
ambientais e sociais, entre outros, causados por empreendimentos imobiliários na cidade. No 
entanto, a cidade sustentável não pode ser pensada como uma agenda técnica, e sim como um 
propósito de aspirações sociais, com capacidade de pensar o desenvolvimento da cidade 
pautado numa cidade igualitária, com ajustes no processo do desenvolvimento do bem coletivo. 

Parafraseando Selene Herculano (2010), uma cidade que se encontra em uma ótima posição no 
ranking não significa que se encontra em conformidade com os desejos de seus moradores. 
Trata-se de “uma posição relativa ao universo de municípios considerados. Quanto pior todos  
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forem, tanto melhor aparecerá o menos ruim deles. Neste caso, tornam-se ritualísticos usados 
para visibilidade política.”  

Seguem os temas que foram mencionados na última pergunta. Trata-se de pergunta não 
induzida e de livre escolha no que se refere a uma Sorocaba sustentável. O Quadro abaixo dá 
visibilidade a todos os temas citados.  
 

 

 

Quadro 1. Temas apresentados pelos sorocabanos na pesquisa “O que deve ser feito para a cidade fique  
melhor para se viver”. 

Elaborado por Leticia Barroso. Nov./2017. 
 

Ao analisar o quadro acima identificamos que, na perspectiva da população, os atributos para a 
sustentabilidade de Sorocaba devem contar com a Educação Ambiental, boa gestão do lixo, 
mobilidade urbana, participação e melhoria do atendimento à saúde, entre outros.  

Desejar a seleção de lixo aponta para uma reflexão de valores e a preocupação com o 
desperdício, com a finitude dos recursos naturais, levando-o, assim, a compreender a 
importância do processo participativo na construção do novo.  Nessa trilha, é possível caminhar 
para uma cidade sustentável, o que requer mudanças no estilo de vida: construção de novos 
valores capazes de romper com a fragmentação e reforçar o coletivo. Esse é um tema que aporta 
uma mudança cultural. 

Poderíamos dizer que o sorocabano entende que a cidade precisa de uma boa gestão do lixo 
aliada a um processo de Educação Ambiental para garantir uma maior consciência “ecológica”. 
A Diretiva de Educação Ambiental do PMVA, mesmo que tenha obtido nota máxima, ainda não 
está introjetada no cotidiano da cidade. Não basta que a atividade seja meramente informativa  
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e com base na conservação, ela deve ser contemplada como uma formação constituída por 
caráter transformador e que se revele em mudanças no estilo de vida das pessoas. É bem claro 
o desejo de uma ação educadora em Sorocaba. 

Observou-se, na análise dos questionários e das entrevistas, um caráter reivindicativo, como se 
as pessoas não pertencessem aos processos decisórios da cidade. A fragmentação do 
atendimento dos serviços urbanos, sob a ótica da população, é um fato. Segundo os 
participantes, parte da cidade é atendida e outra não. Mas o discurso alardeado pela gestão, 
alicerçada nas premiações recebidas, é de que a cidade é sustentável, visto se tratar de uma 
cidade verde. É como se apenas isso assegurasse o bem-estar social, já mostrou não ser verdade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto, apenas recentemente a busca da sustentabilidade se apresentou como uma 
alternativa possível e necessária para alcançar o objetivo de construir uma cidade ideal. 
Compreendemos, portanto, a sustentabilidade como um método a partir do qual é possível 
pensar as cidades, não sob a forma de modelos, mas como uma forma de integrar diferentes 
aspectos relacionados à questão urbana e de associar o urbano e o ambiental. 

Em nossa investigação a respeito da sustentabilidade, julgamos necessário agregar o conceito 
de resiliência, pois ele introduz uma nova abordagem para se lidar com a gestão das cidades ao 
torná-las menos vulneráveis a partir do desenvolvimento de capacidades adaptativas a eventos 
adversos e ameaças naturais. Aplicado às cidades, o termo se refere à capacidade de uma cidade 
de gerir os problemas a fim de retornar ao estado de equilíbrio inicial. Aliás, consideramos o 
bem-estar da população uma prerrogativa inquestionável para se construir uma cidade 
sustentável.  Nesse sentido, pensar a sustentabilidade de uma cidade requer repensar a sua 
resiliência. 

Entendemos que pensar a cidade sustentável trata-se, sim, da construção de um novo olhar do 
espaço urbano, de um conjunto de práticas, instrumentos e mecanismos que possam garantir, 
de forma contínua e consciente, respostas aos desafios constantes e complexos, mediante a 
apropriação da cidade pelo conjunto da sociedade. 

Nesse sentido, propomos caminhar para o entendimento de que a sustentabilidade pode 
alinhar-se com o conceito de utopia, que nos remete às ideias fundamentadas numa visão 
constituída de ações pela transformação de uma ordem, que, de certa forma, sustenta o 
pensamento do ponto de vista do grupo dominante como sendo único. O pensamento da 
sustentabilidade como uma visão utópica se traduz na transformação de um viver a partir do 
desejo de ação, que pode ser usado como uma orientação para as mudanças.  

No entanto, apostamos que o pensar sobre a sustentabilidade tal como o pensar utópico 
transcendem a ordem e se orientam pela ruptura das amarras, que impulsionam e que tendem 
a destruir as estruturas existentes. 
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Sorocaba é uma cidade que conta com grandes transformações que vão se desenhando de modo 
sucessivo, numa lógica que aprofunda as contradições entre centro e periferia, concebendo 
cada vez mais a sociedade urbana e rompendo com as antigas configurações da cidade e com os 
antigos modos de vida. 

Em Sorocaba, por exemplo, em função da exigência do PMVA, foram realizadas as seguintes 
medidas: mapeamento das nascentes da cidade, Plano de Arborização Urbana, Plano da Mata 
Ciliar e outros Planos. Envolveu-se, nesse processo, o legislativo e o executivo para a elaboração 
e a aprovação de dispositivos legais na área ambiental, permitindo uma atuação mais 
consistente do município. Houve plantios e revitalização de parques da cidade. Além disso, 
houve a integração as diversas secretarias municipais, com o esforço de atingir as metas 
estabelecidas.  

Mas atender as metas e os bons índices exigidos pelos Programas não transforma a cidade em 
um espaço mais igual, pois os indicadores são necessários quando a cidade é igualitária. Mas, 
nesse caso, além do uso político dos indicadores, também há o propósito de assegurar o 
cumprimento de metas, índices e recursos.  

Cabe destacar que nossa crítica em relação aos Programas recai no fato de que eles colocam o 
município numa situação estática e que, de certa forma, pouco colaboram para o 
desenvolvimento de análises por parte do poder público e para a consolidação de políticas 
públicas que possam garantir a continuidade de ações sustentáveis.  

A cidade sustentável não pode ser pensada como uma agenda técnica, e sim como um propósito 
de aspirações sociais e com capacidade de pensar o desenvolvimento da cidade pautado numa 
cidade igualitária, com ajustes no processo do desenvolvimento do bem coletivo.  

A pesquisa revelou que parte da população não a percebe como uma cidade sustentável. De 
outro lado, a cidade sustentável é percebida pelos temas ambientais. E a cidade insustentável é 
percebida pelos aspectos sociais, pelos problemas de atendimento à saúde, de mobilidade 
urbana e pela insegurança ambiental e pública. 

Os autores que foram base teórica do nosso trabalho enfatizam que a cidade deve ser construída 
pelas pessoas e não pelo capital. Se os indicadores são importantes para a gestão pública, mais 
importante ainda serão se contemplarem outras dimensões que possam desenvolver o respeito 
ao ambiente natural e a busca pelo equilíbrio, visando a atender aos diversos interesses, de 
modo que a cidade passe a ser vista como um lugar em que pode ser construída a 
sustentabilidade urbana. Dentre tais interesses, destacam-se: a capacidade associativa da 
sociedade, a vitalidade urbana, os espaços de encontros públicos e a presença da 
espontaneidade, a abrangência do impacto das políticas públicas de forma a gerar 
pertencimento, felicidade e bem-estar e os projetos realizados por meio de pactos e diálogos. 

Atualmente, a cidade conta com elementos que contribuem para a pressão urbana. Um deles é 
a presença crescente de veículos, outro fator são os constantes deslizamentos e enchentes, além 
da taxa de crescimento geométrico, que é maior que a do Estado de São Paulo. Constata-se,  
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portanto, que o ajuste de políticas ambientais no município de Sorocaba não atenuou outros 
problemas da cidade. 

Mas o discurso alardeado pela gestão, alicerçada nas premiações recebidas, é de que a cidade é 
sustentável, visto se tratar de uma cidade verde. É como se apenas isso assegurasse o bem-estar 
social, já mostrou não ser verdade. Outra questão importante de ser ressaltada é que é ingênuo 
acreditar que as estatísticas possam revelar as contradições decorrentes da reprodução da 
sociedade no espaço.  

Isto posto, retomo a hipótese principal da pesquisa, qual seja, a de que a cidade de Sorocaba, 
que foi elevada à categoria de cidade sustentável, por meio dos programas anteriormente 
citados, não dialoga com a população local e que, portanto, seria possível desvendar outros 
elementos que não haviam sido considerados pela óptica dos programas, mas que emergiriam 
a partir da perspectiva das pessoas que vivessem aquela cidade.  

Tanto o PCS como o PMVA contaram com expressiva divulgação mediante a existência de um 
Ranking que oferece uma visibilidade inédita ao exibir o desempenho de bons indicadores dos 
municípios e suas pontuações. Entendemos que os rankings podem ter contribuído para as 
eleições municipais de 2012, pois o discurso contemplou a questão ambiental, explorando a 
condição de município certificado pelo selo Município Verde Azul. Por outro lado, identificamos 
que o fato de as cidades se encontrarem em boas posições do ranking não significa que estão 
dentro do desejado pela população e que o fato de se atingir as metas não resultou na 
eliminação dos conflitos urbanos. Salientamos que, em relação ao PMVA e ao PCS, esses 
programas carecem de uma melhor conceituação, pois têm como foco somente os resultados e 
dados obtidos.  

Em nosso entender, os indicadores deveriam ser feitos de forma integrada, medindo as 
dimensões sociais e ambientais, que são constituintes do desenvolvimento sustentável. Apesar 
de ter havido aumento nos índices do IDH, não foi possível assegurar o aumento, também, da 
performance ambiental nos períodos seguintes. É importante destacar, então, que, apesar das 
premiações, a questão ambiental ainda não se constitui como uma prioridade dentro da agenda 
municipal.  

Reconheci, nos discursos dos entrevistados, que muitos deles acreditam que a cultura é pensada 
somente sob a ótica de eventos e shows, há que rever a política cultural da cidade. Ouvi também 
que a insegurança está presente na cidade, o que obriga intervenções para maior controle das 
ruas. Nota-se também, a diversidade de problemas, de diferentes dimensões, abordada pelas 
lideranças entrevistadas. É preciso ouvir essas vozes diferentes. 

No que se refere a Educação, nota-se ausência de dados oriundos da Secretaria de Educação do 
Município. Apesar da alta nota do IDEB, há questionamento por conta de se tratar de uma  
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medida quantitativa, taxa de pontuação, com caráter cada vez um caráter competitivo e que 
não expressa a realidade brasileira.  

Isso posto, por estas e por outras dimensões, é que nossa hipótese se confirma: uma “cidade 
sustentável” ou uma “cidade verde” não pode conviver com inseguranças no âmbito 
socioambiental, insegurança no atendimento à saúde, dificuldades de acessibilidade e outras 
dificuldades várias que impactam a vida do cidadão, que não consegue se apropriar do espaço 
público e viver de fato a cidade que o abriga.   

Percebeu-se, portanto, que a cidade sustentável não ocorre no vazio, nos limites de muros, 
concretos e avenidas – nem mesmo quando eles são quebrados pelo verde alardeado em 
manifestações acríticas daqueles que compram como verdade absoluta o discurso das “cidades 
verdes”. A cidade sustentável existe no entrelaçamento entre condições ambientais, 
econômicas, sociais e culturais nas quais os sujeitos se inserem.  

O Estatuto da Cidade define, em primeiro lugar, como diretriz a ser perseguida na política 
urbana, o direito a cidades sustentáveis, entendido este como direito à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Mas o Direito à Cidade representa o 
inverso da fragmentação do espaço, representa a reunião e o encontro. E esse encontro, da 
unidade, tem como finalidade a “segurança-felicidade”, tal e qual Aristóteles define o sentido 
da polis. 
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RISCOS HÍBRIDOS E CIDADES NO ANTROPOCENO 

HYBRID RISKS AND CITIES IN ANTHROPOCENE 

RIESGOS HÍBRIDOS Y CIUDADES EM EL ANTROPOCENO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 

A partir de uma revisão teórica em conteúdos do urbanismo, das humanidades e das ciências da Terra, este artigo 
objetiva discutir as relações entre o Antropoceno, a cidade, a sociedade de risco que habita tal espaço urbano e a 
definição do próprio risco híbrido, cujos gatilhos são cada vez mais difíceis de estratificar ou separar em “caixinhas” do 
social ou do natural. Assim, propõe-se a ideia de uma composição híbrida dos riscos nas cidades antropocênicas 
futuras. 

Palavras-chave: riscos ambientais, cidades híbridas, Antropoceno.   

ABSTRACT: 

Starting from a theoretical revision in contents of urbanism, humanities and Earth sciences, this paper aims to discuss 
the relationships between the Anthropocene, the city, the society of risk that inhabits such urban space and the 
definition of the hybrid risk itself, whose triggers are increasingly difficult to separate into layers of the social or the 
natural wolrd. Thus, it proposes the idea of a hybrid composition of risks in future anthropocenic cities. 

KEYWORDS: environmental risks; hybrid cities; Anthropocene.   

RESUMEN: 

A partir de una revisión teórica en contenidos del urbanismo, de las humanidades y de las ciencias de la Tierra, este 
artículo objetiva discutir las relaciones entre el Antropoceno, la ciudad, la sociedad de riesgo que habita tal espacio 
urbano y la definición del propio riesgo híbrido, los quales desencadenantes son cada vez más difíciles de estratificar o 
separar en estratos de lo social o lo natural. Así, se propone la idea de una composición híbrida de los riesgos en las 
ciudades antropocénicas futuras. 

PALABRAS-CLAVE: riegos ambientales; ciudades híbridas; Antropoceno. 
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INTRODUÇÃO 

O termo Antropoceno (a “Época dos Humanos”) foi formalmente introduzido, ou reinventado1, 
pelo químico atmosférico, ganhador do Prêmio Nobel, Paul J. Crutzen, em 2000. 

Em 2002, Crutzen publicou um artigo curto intitulado Geology of Mankind onde defende que as 
ações antrópicas no ambiente natural têm modificado, provavelmente de forma irreversível, as 
características que formavam o período interglacial do Holoceno2. A ação humana estaria 
empurrando o sistema planetário para fora desse período de estabilidade climática e avançando 
em uma época de domínio humano sobre o natural (ou não-humano), caracterizada por mudanças 
globais instáveis e cercadas de incertezas. 

Em dias atuais, a relação dialética sociedade-natureza, estudada por filósofos, de Aristóteles, a 
Mark e Engels e até a Bruno Latour e Dona Harraway (já no século XX), tornou-se ainda mais 
intrincada, quando a teoria do Antropoceno admitiu que a ação humana equivale a qualquer 
agente geológico global, com capacidade de alteração do Sistema Terrestre e de geração de 
impactos ambientais em escala global. E, apesar de a própria teoria indicar um retorno a esses 
valores separatistas antropocêntricos (isolando a sociedade da natureza), tais domínios nunca 
pareceram tão misturados. Defendo que a “natureza intocada” se tornou utopia, mas assim 
também ocorreu com o Mito do Prometeu Tecnológico.  

A ideia do Antropoceno passa pela chamada Grande Aceleração, uma explosão de crescimento 
econômico, social e industrial no período pós-Guerra. A partir deste período, sugiro que as 
desigualdades e a guerra de classes promovidas pelo capital, e defendidas por Karl Marx, se 
fundem com a ideia de sociedade do risco global, defendida por Ulrich Beck.  

Sendo assim, no Antropoceno a sociedade global viveria circundada por uma miríade de riscos 
híbridos3 (produzidos pelo ente “social-natural”, ou híbrido). E, esses riscos seriam resultado da 
interação conflituosa entre as atividades humanas “tecnológicas” e os “processos naturais”. Por 
isso, trato os riscos como “incertezas fabricadas” por meio de tomadas de decisão, segundo as 
palavras de Anthony Giddens e Beck. 

                                                           
1 A palavra Antropoceno foi usada duas vezes antes: a primeira em 1922 pelo geologista soviético Aleksei P. Pavlov, que usou 
Antropoceno ou Antropogene como nome do período desde que os primeiros humanos surgiram (mais ou menos 160 mil anos 
atrás); e a segunda, nos anos 1980, pelo biólogo marinho Eugene Stoemer com aproximadamente a mesma definição. 
2 O Holoceno pode ser descrito como a época geológica tida como oficial, e reconhecida pela Comissão Internacional de 
Estratigrafia (International Comission of Stratigraphy), cujo início é datado há 11.700 anos e que é caracterizada pela estabilização 
do clima. 
3 Tomando de empréstimo a teoria dos entes híbridos ou quasi-objetos, de Bruno Latour. 
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Dentro dessa complexidade de relações, surgiria então uma sociedade antropocênica, 
complexificada pela vivência com a degradação ambiental e com o risco híbrido, e filha do 
histórico processo de produção de desigualdades humanas e de exploração de grupos humanos 
por outros grupos humanos. E, com a explosão da vida urbana no último século, essa sociedade se 
encontraria principalmente habitando cidades. Assim, creio que as cidades antropocênicas serão 
o retrato mais completo (e complexo) das relações entre coisas humanas e não-humanas na 
vigência do Antropoceno.  

Posto isto, objetivo com este artigo discutir as relações entre a cidade do Antropoceno, 
principalmente a futura, a sociedade antropocênica (de risco) que habita tal espaço urbano e 
como se define o risco, cujos gatilhos são cada vez mais difíceis de estratificar ou separar em 
“caixinhas” do social ou do natural. 

A EMERGÊNCIA DO ANTROPOCENO 

 
Figura 1: Museu Aero Solar. Feito de sacolas plásticas para o “Monumento ao Antropoceno”, por Tomás Saraceno. Colóquio Art in the 

Anthropocene, em Toulouse (2014). 
Fonte: http://www.sashaengelmann.com/blog/2014/10/14/a-monument-to-the-anthropocene 
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Para efeitos deste texto, o Antropoceno pode ser considerado como período geológico, mas mais 
importante, é considerado como período histórico de transformação, em que a relação dos 
sistemas humanos com os outros sistemas da Terra se torna mais entranhada e indistinta.  

Antes de resgatar o termo Antropoceno, em 1995, Paul J. Crutzen ganhou o Prêmio Nobel em 
química por um trabalho que ajudou a comprovar que vários tipos de químicos utilizados na 
indústria e no dia-a-dia estavam (estão) destruindo a camada de ozônio. Sua pesquisa o 
convenceu de que o equilíbrio de forças planetárias estava mudando e que as atividades humanas 
poderiam, enfim, interferir e competir com processos naturais. Dessa forma, sua participação no 
International Geosphere-Biosphere Program, em 2000 no México, foi concentrada na palavra 
Antropoceno (ANGUS, 2016). 

Em 2007, Crutzen, juntamente com o geólogo Will Steffen e o geo-historiador John. R. McNeill, 
produziu um dos primeiros artigos com detalhes da teoria do Antropoceno, que para eles se 
iniciou juntamente com o despertar da Revolução Industrial, por volta de 1800: 

[Antropoceno] sugere que a Terra deixou agora sua época geológica natural, o estado 
interglacial presente chamado de Holoceno. As atividades humanas se tornaram tão 
penetrantes e profundas que rivalizam com as grandes forças da Natureza e estão 
empurrando a Terra em uma terra incógnita planetária. A Terra está rapidamente se 
movendo para um estado menos biodiverso, menos florestado, muito mais quente, e 
provavelmente mais úmido e tempestuoso (STEFFEN, CRUTZEN e MCNEIL, 2007, p. 604, 
tradução nossa). 

É notável que, desde sua concepção, o conceito carrega um paradoxo: ao mesmo tempo em que 
distingue a espécie humana das outras espécies, pelo seu amplo poder de transformação do 
tecido planetário (sendo considerada uma força geológica4), também a equipara às outras 
espécies em termos da suscetibilidade aos riscos e incertezas geradas por essa transformação. Ou 
seja, os sistemas humanos estão entrelaçados ao restante da biota, na “teia da vida”, nas palavras 
de Jason Moore (2016). 

Segundo Erle C. Ellis (2009) o envolvimento humano no Sistema Terrestre (ST) ultrapassa uma 
simples interferência com processos naturais. O sistema humano se tornou um dos sistemas 
primários da Terra, tanto alterando expressivamente os processos naturais anteriores, quanto 
introduzindo processos totalmente novos ao ST.  

Para Ellis os sistemas humanos se tornaram um componente integral e definitivo dos processos 
biológicos, atmosféricos, hidrológicos e geológicos do planeta.  De medidas microscópicas até 
aquelas em escala planetária, os sistemas humanos direcionam a Terra em um novo caminho sem 
precedentes. Obviamente que o autor não destaca essa situação como algo totalmente positivo, 
ou que deva ser aceito com condescendência ou contrição, mas apenas salienta que, daqui para o 

4 Essa visão é também compartilhada por outros autores como Steffen et. al (2007-2011), Zalasiewicz et. al (2008), Ellis (2009), 
Smith e Zeder (2013), Baskin (2015), Zamora (2015), Angus (2016), Moore (2016) Waters et. al (2016), Baldassare (2017) e etc. 
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futuro, as ciências do ST não podem progredir sem incluir o sistema humano e seus processos 
dentre os motores primários da Terra. 

Além de nova época geológica e período histórico de intendência humana, o Antropoceno 
também é entendido como termo midiático, político e jornalístico que serve para expor as 
fragilidades do sistema humano em relação ao natural e em detrimento de suas próprias mazelas 
e desigualdades internas. É preciso que questionemos como se dá a ideia de humanidade nesta 
nova época, e especularmos se essa dita humanidade pode ser encarada como um todo, como 
uma unidade, uma espécie que se move junta. Entendo, assim, que apenas uma parcela dos 
humanos são os anthropos do Antropoceno.  

Principalmente nas ciências da Terra, é amplamente aceito que a “Época dos Humanos” é marcada 
pela amplitude das ações antrópicas no ambiente natural, e que isso “tirou” o mundo do 
Holoceno. Embora a ação humana no Holoceno já fosse uma realidade, as suas consequências 
eram bastante localizadas e dependentes das dimensões espaço e tempo. Porém, principalmente 
após o século XX, a nova época é vista como uma “fratura antropogênica” na história do planeta 
(ANGUS, 2016, p. 9).  

Porém, tal “fratura” ainda levanta uma série de discussões acaloradas nos meios acadêmicos, 
assim como ocorreu com outras teorias “bombásticas” antes dela (meio ambiente, 
sustentabilidade e mudanças climáticas, apenas para citar algumas). Uma dessas discussões, que 
parece estar em vias de se resolver é sobre quando o Antropoceno realmente começou. 
Pesquisadores de diversas áreas têm tentado encontrar marcas claras no ST que sejam registros 
indiscutíveis do início dessa nova época. Até então, uma tendência tem se tornado mais forte, a do 
Antropoceno como período concomitante à Grande Aceleração, a partir do Pós-Guerra. Mas, 
enquanto isso não se comprova, pode-se aqui relatar as principais teorias relativas à época. 

Quando começou o Antropoceno? 

Do ponto de vista geológico, algumas pesquisas vêm encontrando marcos nas camadas 
estratigráficas que podem ajudar a comprovar o Antropoceno (como as realizadas pelo 
Anthropocene Working Group5, AWG). Contudo, os registros nos extratos geológicos mostram 
alguma discrepância, com diferentes registros em camadas geológicas apontando para diferentes 
pontos de datação em locais diversos do planeta. Apesar disso, as pesquisas teóricas têm feitos 
suas próprias especulações a respeito disso.  

Em geral, existem duas principais vertentes de datação do Antropoceno: (1) Antropoceno 
Primitivo (antes da Revolução Industrial), teorias que marcam o início da época desde as Grandes 

5 O AWG foi criado em 2008 quando a Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS), responsável pela escala do tempo geológico, 
pediu ao geólogo Jan Zalasiewicz para convocar um grupo de trabalho que deveria descobrir evidências geológicas para definir o 
Antropoceno. Quando descobrissem qual o ponto de transição entre esta e a época anterior, deveriam propor uma marca 
estratigráfica específica (golden spike) ou uma data específica. Atualmente, o grupo inclui aproximadamente 40 membros cientistas 
de várias nacionalidades.  

8009



Navegações, a até mesmo antes do Holoceno; (2) Antropoceno Recente: relação com a teoria 
original criada por Crutzen, que situa o começo da época na Revolução Industrial, mas que 
também inclui um provável ponto de gatilho na Grande Aceleração (período pós-Guerra).  

Antropoceno Primitivo 

Durante muito tempo, acreditou-se que as comunidades humanas primitivas viviam em uma 
harmonia idílica com o ambiente natural, quase numa relação instintiva como a de outros animais. 
Atualmente, contudo, a antropologia tem encontrado sinais de uma realidade diferente. Pesquisas 
catalogaram extensas evidências de impacto humano no ambiente natural, na predação extensa 
de outros animais, e na modificação de paisagens com o uso do fogo. Porém, tais impressões eram 
apenas discerníveis em escala local ou regional (STEFFEN et al., 2007).   

O domínio do fogo (há aproximadamente 200 mil anos) forneceu aos humanos pré-históricos o 
monopólio de uma ferramenta poderosa não disponível aos outros animais. O uso do fogo se 
iniciou com o Homo erectus, seguido do desenvolvimento primitivo de ferramentas e armas de 
pedra (STEFFEN et al., 2007; FOLEN et al., 2013). 

O uso do fogo mudou radicalmente a dieta ancestral de majoritariamente vegetariana para 
onívora, com um aumento no consumo de proteínas que levou a uma melhora nas habilidades 
mentais e físicas. A antropologia relata que essa melhora na alimentação foi uma das principais 
causas do aumento da massa encefálica humana, gerando a chamada Revolução Cognitiva, que 
levou ao desenvolvimento da fala e, muito posteriormente, à invenção da escrita (STEFFEN et al., 
2007). 

Embora a ação humana ainda não alcançasse a escala global, já era capaz de gerar um grande 
impacto ao meio biótico, como a chamada Grande Extinção da Megafauna, uma onda de extinção 
dos grandes mamíferos na Eurasia, América e Oceania, ainda no Pleistoceno6. Pode-se encontrar 
uma relação direta entre os eventos de extinção e os padrões de migração humanos (ANGUS, 
2016).  

Outro impacto humano na fauna foi o início da domesticação de animais, começando com os cães 
há 100 mil anos e se ampliando no Holoceno com cavalos, gado, cabras e etc., gerando inclusive 
mudanças nessas espécies pelo processo de seleção artificial. Outras espécies vegetais também 
foram domesticadas e modificadas levando a Revolução Agrícola, entre 10 e 8 mil atrás (também 
propiciada pela estabilização climática do Holoceno). A agricultura se iniciou com a prática de 
limpeza de terrenos florestais feita com o fogo e posteriormente se desenvolveu a irrigação 
(STEFFEN et al., 2007).  

6 Uma das duas épocas que compõem o período do Quaternário (junto com o Holoceno).  Começou a aproximadamente 2,58 
milhões de anos e se caracterizou pela grande alternação de idades do gelo. 
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A primeira teoria do Antropoceno Primitivo foi proposta, em 2003, pelo paleoclimatólogo 
americano William F. Ruddiman, que propôs o início da época durante a Revolução Agrícola, fase 
em que a agricultura de larga escala se iniciou em várias partes do mundo. Para o autor, a 
produção de dióxido de carbono (CO2) e gás metano (CH4) nessa época aumentou as temperaturas 
globais, inclusive, prevenindo uma nova Idade do Gelo. A devastação de espaços florestais, para 
liberar o solo para o plantio, e a irrigação das plantações de arroz, levou ao aumento na 
concentração atmosférica desses gases (RUDDIMAN, 2003; STEFFEN et al., 2007).  

Em seu livro Facing the Anthropocene: fossil capitalism…, de 2016, o ativista ecossocialista Ian 
Angus mostra outros argumentos que marcam a teoria do Antropoceno Primitivo, como os que 
sugerem o início da época a partir dos primeiros traços sobreviventes da ação humana no planeta, 
na maior parte do Pleistoceno; ou nas primeiras grandes modificações da paisagem feita por 
humanos; ou na extinção de grandes mamíferos já no fim do Pleistoceno (ANGUS, 2016). Alguns 
pesquisadores inclusive sugerem a total substituição do termo Holoceno pelo termo Antropoceno, 
já que aquele é o período em as sociedades humanas sedentárias passaram a se desenvolver.  

Outra teoria aqui apresentada foi proposta por Folen et al. (2013) e é praticamente uma união 
entre as teorias do Antropoceno Primitivo e as do Recente, pois sugere o termo Paleoantropoceno 
para o período entre as primeiras mudanças ambientais antropogênicas,  e o período do impacto 
antropogênico global, iniciado segundo os autores durante a Revolução Industrial (com uso 
extensivo de combustíveis fósseis).  

Folen et al. (2013) destacam que as atividades humanas sempre foram interdependentes dos 
processos naturais. Mudanças ambientais e climáticas foram as prováveis responsáveis pelas 
grandes migrações da pré-história, e assim mesmo, a distribuição de parte da fauna e flora 
também foi muito afetada pelos impactos ambientais humanos. Por isso, o conceito de 
Paleoantropoceno parte do reconhecimento de que os sistemas humanos são parte integral do 
Sistema Terrestre, e não apenas uma força externa.  

O início do Paleoantropoceno seria difícil de delinear, já a teoria trata de um período transitório, 
sem a intenção de demarca-lo como época geológica. Os autores destacam três razões que 
tornam difícil demarcar de forma precisa o início do Paleoantropoceno: a dificuldade de se 
encontrar arquivos ambientais que possam identificar eventos tão longínquos; o amortecimento 
de sinais pela saturação gradual dos reservatórios; e a escala local ou regional em que esses 
eventos ocorreram. Assim, o período incluiria todo o Holoceno e também grande parte do 
Pleistoceno, e talvez pudesse ser estendido até as primeiras ações do gênero Homos no planeta, e 
terminaria na Revolução Industrial (Figura 2). Assim, o conceito proposto não deve ser ancorado 
em nenhuma unidade de escala do tempo. 
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Figura 2: Representação do tempo de ocorrência do Paleoantropoceno.  
As setas mostram as escalas de tempo utilizadas por várias disciplinas científicas.  

Fonte: Folen et al. (2013) 

A questão da escala é justamente o que diferencia os conceitos do Paleoantropoceno do 
Antropoceno, o primeiro tem uma ênfase em escalas temporais e espaciais mais restritas, e o 
segundo trata mais de mudanças globais. As taxas de gás atmosférico podem ser consideradas 
imediatas na escala geológica, e resultam em mudanças globais. Contudo, os efeitos humanos em 
seus próprios ambientes ocorrem em escala local e depois se espalham em eventos regionais que 
não repercutem imediatamente em escala global (FOLEN et al., 2013). 

De outro ponto de vista, os arqueólogos Braje e Erlandson (2013) defendem que a modificação 
humana dos ecossistemas terrestre e aquático acontece há milênios, e seus efeitos são 
cumulativos e compostos. Destacam que o trabalho dos arqueólogos geralmente se dá em escalas 
locais ou regionais, porém, quando somados, esses registros locais resultam em atividade humana 
de escopo global. São a soma de depósitos de conchas, campos agrícolas, solos antrópicos, minas, 
atracadouros, canais fluviais, movimentos de terra e o transporte de plantas e animais, atividades 
de milhares de anos. Somando tudo, as mudanças antropogênicas em escala global teriam se 
iniciado muito antes da Revolução Industrial. Esses vários registros iriam de encontro com teorias 
que afirmam que os povos pré-históricos causaram apenas efeitos limitados na superfície 
planetária: 

A designação de uma Época do Antropoceno no amanhecer da Revolução Industrial, [...] 
ou em qualquer data muito recente pode reforçar a premissa falsa de que os humanos 
pré-industriais viviam em harmonia com a natureza [...] (BRAJE, ERLANDSON, 2013, p. 
119, tradução nossa, grifo nosso). 
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Para Braje e Erlandson (2013) o conceito de Antropoceno é “explicitamente definido pelos efeitos 
da atividade humana nos ecossistemas naturais” (p. 116), sem nenhuma menção a forças 
geológicas ou impactos globais. Consideraram que os hominídeos fizeram parte da paisagem 
natural por milhões de anos, e que o registro do espalhamento milenar do Homo sapiens pelo 
mundo é um [auto]marco de inserção da fauna no Antropoceno. Esse é um marco desigual, já que 
o chamado “ser humano moderno” apareceu na África há 200 mil anos, mas só chegou a algumas 
porções do planeta muito tempo depois.  

Por conseguinte, os autores destacam que, nas grandes mudanças ocorridas após o chamado 
“intercâmbio colombiano” durante os séculos XV e XVI, está claro que quando os europeus 
expandiram seus domínios de terra e mar, as “novas” paisagens e ecossistemas encontrados já 
haviam sofrido interferências humanas por milênios. 

Por isso, a datação pós-Revolução Industrial poderia sugerir que qualquer ação humana no 
ambiente anterior era “natural”. A partir disso, Braje e Erlandson (2013) sugerem que o 
Antropoceno começou há 10.000. E os anos 1950 e 2000 seriam apenas o período em que a 
dominação da Terra se tornou reconhecida. E, além disso, oferecem duas possibilidades de 
datação a serem consideradas pela Comissão Internacional de Estratigrafia7 (ICS): (1) a fusão do 
Holoceno e do Antropoceno em uma única época geológica, já que os autores consideram a 
definição do Holoceno como algo tênue ou arbitrário; ou, (2) substituir completamente o 
Holoceno pelo Antropoceno, já que o que tornaria o Holoceno discernível para eles seriam 
justamente os efeitos da ação humana e seus eventos históricos. 

Os antropólogos Bruce Smith e Melinda Zeder (2013), por sua vez, também contrariam a 
concepção que situa o início do Antropoceno nos anos 1800. Sua alternativa também coloca o 
nascimento da época há 10 mil anos, na fronteira entre o Pleistoceno e o Holoceno. Esse início é 
relativo a evidências do aparecimento primitivo da capacidade humana para a engenharia do 
ecossistema ou para a construção humana de nichos8 em registros arqueológicos em escala global. 

No início do Holoceno a domesticação de plantas e de animais em todo o mundo forneceu aos 
grupos humanos a capacidade inédita de modificar os ecossistemas em maior escala. A 
domesticação de outras espécies seria um novo grande tipo de construção humana de nichos, e 
formou a base para o seu desenvolvimento, principalmente da agricultura (SMITH; ZEDER, 2013). 

Sendo assim, os autores propõem a abolição de uma transição entre Holoceno e Antropoceno, e 
que se deve considerar as duas épocas como apenas uma, o Holoceno-Antropoceno, ou então 
épocas contemporâneas. Pois, o Antropoceno teria se estendido durante quase todo o Holoceno, 
e todos os pontos limítrofes que foram propostos na marcação de um ponto de interseção entre 

                                                           
7 Ramo da geologia que estuda os estratos ou camadas de rochas, buscando determinar os processos e eventos que as formaram e 
procurando determinar assim uma datação. 
8 Construção de nicho é o processo pelo qual um organismo altera o próprio ambiente ou o de outras espécies. 
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as épocas deveriam ser reconhecidos como separando a época Holoceno-Antropoceno em 
diversas fases sucessivas. 

Para justificar sua abordagem, os autores consideram que a atenção deveria ser dada ao agente 
da mudança, ou seja, aos padrões de atividade humana que modificaram os ecossistemas do 
planeta (aqui não reside importância nas mudanças geológicas), e assim, o início da época seria 
deslocado para o momento em que se têm grandes evidências de engenharia humana de 
ecossistemas e de comportamentos de construção de nicho em escala global, e de transmissão 
desse conhecimento entre gerações (SMITH; ZEDER, 2013). 

As teorias anteriores são amplamente questionadas pelo AWG pelo fato de as propostas avaliarem 
apenas um aspecto do Antropoceno que é o impacto humano nos ecossistemas terrestres. Os 
cientistas do AWG defendem que a significância do Antropoceno não está no relato dos primeiros 
traços de expansão e de interação da espécie humana com o planeta, mas sim na escala, 
significância e longevidade das mudanças geradas (ZALASIEWICZ et al., 2008-2015). O problema da 
escala das intervenções também é considerado, levando-se em conta que as teorias do 
Antropoceno Primitivo se baseiam mais em marcas de ação antropogênica em escalas locais ou 
regionais. 

De um ponto de vista mais político, e polêmico, Ian Angus e Hamilton et al. (2015) defendem que a 
ideia de uma Antropoceno Primitivo (principalmente das teorias que avançam milênios no 
passado) tem sido promovida por lobistas anti-ambientalistas, porque sustentariam afirmações de 
que ainda não houve mudanças qualitativas suficientes no ST, o que não urge por respostas. 
Sendo assim, a crise ambiental atual seria apenas uma aceleração de tendências que já vêm de 
milhares de anos, e não do despertar de uma nova época absolutamente desastrosa. O 
Antropoceno não seria mais uma ruptura provocada principalmente pelo uso expansivo de 
combustíveis fósseis, mas um fenômeno menor, derivado do espalhamento da influência humana 
na paisagem (ou mesmo pelo “aumento da população” como querem os neo-malthusianos). Tal 
pensamento destrói a ideia de brusquidão e irreversibilidade que dá peso e importância ao 
Antropoceno. 

Já as duas teorias do Antropoceno Primitivo a seguir se aproximam mais de uma ideia de 
Antropoceno como algo impulsionado por tomadas de decisões [humanas] econômicas. Pela 
exploração perversa do ambiente natural com o intuito de acúmulo de riquezas. Tais decisões 
derivaram da ideia moderna da dominação da Natureza pelo Homem e do Homem pelo Homem, e 
posteriormente, foram exacerbadas pela face econômico-produtiva da Modernidade, o 
capitalismo. 

A primeira teoria é de Simon Lewis e Mark A. Maslin (2015) que defendem o início do 
Antropoceno no século XVII, como resultado das Grandes Navegações e da expansão europeia 
além-mar.  
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A chegada dos europeus ao Caribe no fim do século XV, com a anexação das Américas, levou a 
maior substituição de população dos últimos 13 mil anos; às primeiras redes de comércio global 
(conectando Europa, China, África e Américas); e à mistura de biotas anteriormente distintas (o 
“intercâmbio colombiano”). Tal intercâmbio levou a uma globalização de grupos alimentícios, com 
a batata, a mandioca e o milho americanos sendo plantados na Europa, Ásia e África, enquanto os 
plantios típicos do Velho mundo, como a cana-de-açúcar e o trigo, viriam a ser implantados em 
larga escala no Novo Mundo. Tais trocas extensas resultaram em uma reorganização radical e sem 
precedentes da vida no planeta (LEWIS, MASLIN, 2015). 

De acordo com os autores, esse intercâmbio entre espécies deixou sedimentos (fósseis) nas 
camadas geológicas que podem marcar, estratigraficamente, o Antropoceno (levantamento de 
depósitos de pólen terrestres e aquáticos), tanto nas terras do “Novo Mundo” quanto nas do 
“Velho Mundo”. 

Além da grande alteração na dieta da maior parte da humanidade, Lewis e Maslin também 
destacam que a expansão europeia levou a um declínio agudo nos números humanos. Estima-se 
que habitavam as Américas algo entre 54 e 61 milhões de pessoas, em 1492 (antes da chegada de 
Colombo). Contudo, esses números declinaram rapidamente para 06 milhões de pessoas em 1650. 
Isso simboliza uma redução de quase 90% da população “nativa” em 150 anos, devido à exposição 
às doenças infecciosas trazidas da Europa, além de guerra, escravidão e fome.  

Como consequência, os autores descrevem a quase suspensão da agricultura e do uso do fogo 
ancestrais, que resultou na regeneração de 50 milhões de hectares de florestas tropicais, savanas 
e pradarias com um grande aumento na absorção de carbono. A magnitude e tempo de 
sequestração de carbono sugerem que esse evento contribuiu significantemente para o declínio 
de CO2 na atmosfera de até 10 partes por milhão (ppm), entre 1570 e 1620 (esses dados foram 
extraídos de camadas de gelo antártico). 

Com a soma do movimento de espécies, do declínio atmosférico de CO2 e das consequentes 
mudanças climáticas resultantes relatadas em vários registros estratigráficos, os autores sugerem 
que o declínio de 7-10 ppm de CO2 datado de 1610 é um marcador apropriado de GSSP ou 
“golden spike”9 .  

Nesse caso, o impacto de encontro entre as populações do “Velho” e do “Novo Mundo”, incluindo 
a homogeneização geológica da biota planetária, poderia servir como um marco histórico para o 
início do Antropoceno. Embora esse “intercâmbio” represente um dos maiores eventos da história 
do mundo, nunca antes havia sido sugerido como marco estratigráfico GSSP. E, 
consequentemente, os autores sugerem que seja nomeado como “Orbis spike” e a marcação da 
data de 1610 como início do Antropoceno como “hipótese Orbis” (orbis: mundo, em latim). 

9 Um ponto de referência acordado internacionalmente em uma seção estratigráfica que define a divisa mais baixa de um estágio na 
escala do tempo geológico. 
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Por último, segue a teoria do geógrafo-historiador Jason W. Moore sobre o Capitaloceno, um 
termo que o autor usa em substituição o Antropoceno, pois defende que o início da Época dos 
Humanos coincide com o início da Idade do Capital. Assim, também inicia sua teoria com as 
Grandes Navegações e a conquista das Américas, que trouxeram os primeiros sinais de uma 
transição de época na transformação da paisagem global após 1450. Esse ponto de transição 
marcaria uma mudança na história da relação entre os humanos e a natureza.  

O entendimento filosófico do Antropoceno é essencial para Moore, pois o conceito central do 
Antropoceno é o anthropos, o humano. Na concepção “tradicional” do conceito, a espécie 
humana se tornou uma força unitária de ação, poderosa e largamente homogênea, um 
“empreendimento humano”. O autor interpreta essa concepção como marcadamente neoliberal, 
que desconsidera a desigualdade, a mercantilização, o imperialismo, o patriarcalismo, a xenofobia 
e o racismo, como se estes houvessem sido removidos da humanidade. 

Para Moore (2017), o capitalismo foi responsável por uma grande violência entre humanos e entre 
humanos e não-humanos. O Capitaloceno seria uma junção da produtividade do capital, com 
violência necrótica gerada pelo mesmo, um sistema que não só acumula riquezas, mas que leva à 
extinção em massa. E o maior absurdo seria o capitalismo partir da premissa de uma separação 
entre “Humanidade” e “Natureza” (como entidades isoladas). A civilização capitalista deve habitar 
a “Sociedade”, e agir sobre a “Natureza”. Sociedade e Natureza seriam simultaneamente 
instrumentos e expressões da alienação do capital (fratura). 

O Capitaloceno se iniciaria com uma mudança radical na velocidade e no escopo das mudanças 
sofridas pela paisagem ao longo do século XVI. A Europa feudal havia desflorestado grandes 
extensões da Europa central e ocidental. Depois de 1450, um desflorestamento comparável 
passou a ocorrer em décadas, ao invés de séculos. Mesmo no Brasil esse impacto foi sentido 
quando, em 1650, a explosão da produção de açúcar levou 12 mil ha de florestas a serem 
devastadas somente naquele ano (MOORE, 2017).  

As relações de poder e lucro que impulsionaram esses desflorestamentos nos primeiros séculos da 
modernidade foram às mesmas que impulsionaram o uso do carvão como combustível fóssil. A 
produção e uso de carvão se iniciou na Inglaterra dois séculos antes da Revolução Industrial. Já 
durante o século XVI a maioria das minas de carvão da Inglaterra já estava sendo explorada 
(MOORE, 2017).  

Morre destaca que entre 1450 e 1750 se iniciou a Idade do Capital, seu epicentro estando no 
poder imperial e no poder financeiro. Seu poder se estendeu em todo o mundo e teve impacto em 
todos os ecossistemas. Essa nova era veio acompanhada de novas tecnologias e novas técnicas, 
um novo repertório de ciência e poder destinado a descobrir e explorar as chamadas Naturezas 
Baratas (Cheap Natures, no termo em inglês). 

Por fim, as Naturezas Baratas são o ponto central da teoria do Capitaloceno. O termo 
“barato/barata” é utilizado por Moore tanto no sentido de precificação, quanto no sentido de algo 
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que deve ser diminuído, inferiorizado, e degradado. Assim, na medida em que as forças da 
produção avançaram, também avançou a demanda por energia barata, por comida barata e por 
matérias-primas baratas. Ou seja, no Capitaloceno, toda a natureza deve ser colocada para 
trabalhar. 

Antropoceno Recente 

A teoria original do Antropoceno, publicada por Crutzen em 2002, marcava o início da época em 
meados do século XVIII, num momento condizente com o início da Revolução Industrial inglesa. 
Crutzen justificou seu raciocínio partindo de análises de ar preso em calotas polares, que 
mostraram o começo de um crescimento nas concentrações globais de CO2 e CH4, a partir do 
século XVIII. 

Mais tarde, contudo, a teoria de Crutzen foi reexaminada e reestruturada. No artigo The 
Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, publicado em 2007, 
Crutzen, Will Steffen e John Mcneill revisaram o conceito e dividiram o Antropoceno em três 
estágios, utilizando os registros históricos de concentração de CO2 como o único indicador para 
rastrear a progressão do Antropoceno. 

O primeiro estágio ainda mantinha a demarcação da Era Industrial. E assim o início da época 
continuaria coincidindo com o início da era industrial, nos anos 1800. Segundo os autores, o 
período destacado marcou uma transformação rápida de boa parte do mundo. E o que faz a 
industrialização central para o Sistema Terrestre é a enorme expansão na queima de combustíveis 
fósseis, passando do carvão, para os derivados de petróleo e o gás natural. 

No segundo estágio, os autores passam a admitir as grandes mudanças ocorridas no mundo no 
período Pós-Guerra. Aqui, a Grande Aceleração ainda é considerada como um estágio do 
Antropoceno. Após a Segunda Grande Guerra o “empreendimento humano” acelerou de repente. 
A população humana dobrou nos primeiros 50 anos, chegando aos 06 bilhões de pessoas nos anos 
2000. Além disso, a economia global cresceu mais de 15 vezes. Entre 1950 e 2000 a população 
urbana do planeta pulou de 30 para mais de 50% e continua a crescer. A expansão de tecnologias 
em telecomunicações criou um novo “intercâmbio colombiano”, só que muito mais intenso e 
imediato (STEFFEN et al., 2007). 

Contudo, desde os anos 1950, os humanos também modificaram os ecossistemas planetários mais 
rápida e extensivamente do que nunca. A Grande Aceleração ocorreu em um contexto intelectual, 
político e legal em que os impactos ambientais gerados por ações humanas eram quase 
totalmente desconsiderados dentro dos cálculos e decisões das elites mundiais. 

Os registros de concentração atmosférica de CO2 também mostraram mudanças radicais. Se até a 
Segunda Grande Guerra essa concentração cresceu até a taxa limítrofe do Holoceno (285 ppm é a 
chamada concentração pré-industrial), após 1950, essa concentração ultrapassou em muito o 
limite holocênico. Quase 75% do aumento antropogênico da concentração de CO2 ocorreram 
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desde 1950 (de 310 até quase 400 ppm em dias atuais) (STEFFEN et al., 2007; STEFFEN et al., 
2011). 

Já a terceira fase é chamada pelos autores de “Gerência da Terra” e teria começado no ano 2015. 
Esse estágio mostra uma percepção mais otimista dos autores que destacam que os contextos 
político, intelectual, legal e cultural que permitiram a Grande Aceleração foram se modificando de 
forma que reduzam esse efeito hoje. Destacam o surgimento de pessoas reflexivas, que notam o 
impacto humano sobre o ambiente. Assim, de um jeito ou de outro a humanidade estaria se 
tornando um agente autoconsciente ativo na operação de seu próprio sistema de suporte. Será? 

Em 2011, os mesmos autores, juntamente com Jacques Grineval, escreveram outro artigo, The 
Anthropocene: conceptual and historical perspectives, em que mantiveram o ponto de vista de que 
os anos de 1800 deveriam ser ainda aceitos como um início lógico para a nova época. 

Em 2008, o AWG, encabeçado por Jan Zalasiewicz, produziu um de seus primeiros artigos tratando 
do Antropoceno, ainda num tom bastante especulativo. Em Are we now living in the 
Anthropocene? os autores ainda contavam que o Antropoceno teria se iniciado na Revolução 
Industrial, mas delinearam que essa discussão deveria levar em consideração as pesquisas 
geológicas das camadas estratigráficas que o grupo viria a executar. Na época, o início do 
Antropoceno no século XVIII/XIX parecia cabível e bastante lógico, apenas carecia de 
comprovações. Nos anos subsequentes, a teoria se tornou mainstream e passou a ser utilizada por 
vários autores. Sendo assim, o Antropoceno Industrial foi tomado como ponto de partida, 
hipótese a ser comprovada, ou refutada.  

Contudo, entre os anos de 2011 e 2017, pesquisas envolvendo concentrações atmosféricas de CO2 
passaram a ser consideradas muito simplistas. Várias pesquisas geológicas foram desenvolvidas 
em várias partes do mundo, e a coleta de novos dados estratigráficos fizeram com que a teoria do 
Antropoceno Industrial fosse questionada. Mesmo os cientistas do AWG produziram novos artigos 
científicos que aventavam a possibilidade de que o Antropoceno tivesse se iniciado na metade do 
século XX, a partir da Grande Aceleração. 

O termo Grande Aceleração foi criado em 2005 por pesquisadores do International Geosphere-
Biosphere Program (IGBP) e do Millennium Ecosystem Assessment (MEA - coordenado pelo 
Programa Ambiental da ONU). Os cientistas do IGBP, incluindo Will Steffens, estavam elaborando 
o livro Global Change and the Earth System que deveria relatar a trajetória do “empreendimento
humano” por meio de indicadores numéricos, no período entre 1750 e 2000. O resultado foram 24
gráficos mostrando tendências históricas da atividade humana e mudanças físicas no Sistema
Planetário. Quando os dados foram levantados, descobriu-se que todas aquelas tendências
cresciam de forma gradual desde 1750, porém sofriam uma mudança brusca e repentina por volta
de 1950. Os últimos 70 anos haviam se mostrado únicos e surpreendentes entre toda a história
humana no planeta. Foi, sem dúvida, o período que mostrou a mais rápida transformação dentro
da relação humano-natural na história da humanidade (ANGUS, 2016).
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A teoria original do Antropoceno é anterior ao estabelecimento espraiado da Grande Aceleração 
como conceito. Assim, é justificado de que apenas as pesquisas produzidas anos depois poderiam 
constar levantamentos de registros geológicos que aventassem a possibilidade de um 
Antropoceno-Grande Aceleração.  

Em 2014, o geólogo Colin N. Waters, professor honorário da Universidade de Leicester, 
pesquisador do British Geological Survey e secretário do AWG, publicou o artigo intitulado A 
stratigraphical basis for the Anthropocene?, que traz o primeiro reconhecimento de conexões 
entre mudanças atmosféricas, biosféricas, geosféricas e hidrosféricas que demonstram a 
influência humana espraiada e que poderia marcar a entrada no Antropoceno. Ele levanta a 
importância de reconhecer uma unidade cronoestratigráfica formal para a demarcação do 
Antropoceno. Já considera que, embora muitos dos sinais sejam diacrônicos, a maioria deles é do 
período pós-1945, fortalecendo a suposição de que esse possa ser o ponto de partida da época. 

Sua pesquisa levantaria dados de (Figura 3): aparição e aumento na abundância de depósitos 
antropogênicos (como solos antropogênicos [de concreto, p. exe.], novos minerais [ligas de 
alumínio, p.exe], estruturas superficiais antropogênicas, modificações humanas nos sedimentos 
marinhos e terrestres [erosão artificial, p.exe.]); mudanças na megafauna, mudanças nos 
ecossistemas de recifes de corais, mudanças na microflora e microfauna; mudanças na estrutura 
geoquímica; mudanças climáticas; e eventos catastróficos naturais, ambientais e tecnológicos 
(como radiação de bombas atômicas ou acidentes nucleares). 

Figura 1: Exemplos de eventos chave que poderiam produzir assinaturas estratigráficas. 
Fonte: Waters et al. (2014, p. 2).
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Como conclusão, Waters (2014) destaca que a decorrência da Revolução Industrial resultou em 
mudanças perceptíveis nas características dos depósitos geológicos antropogênicos, contudo, 
essas mudanças foram diacrônicas e não alcançaram a maioria dos países em desenvolvimento 
antes de meados do século XX, e sendo assim, não deveriam ser utilizadas como critério de 
definição do Antropoceno. Assim, como as mudanças radicais na evolução industrial e urbana se 
espalharam pelo mundo no pós-Guerra, sinais de interação antropogênica se tornaram mais fortes 
e mais amplos a partir desse período. 

Em 2016, Waters e outros associados do AWG publicara outro artigo na revista Science 
constatando que haviam encontrado sinais suficientemente fortes para afirmar que o 
Antropoceno possui traços estratigráficos distintos do Holoceno. O artigo intitulado The 
Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene, mostrou que, desde 
1950, os depósitos geológicos antropogênicos contêm novos minerais e tipos de rocha 
disseminados em todo o mundo, incluindo a liga de alumínio, concreto e plástico, que se tornaram 
“tecnofósseis”. Vários desses tecnofósseis parecem acompanhar a expansão da urbanização pelo 
mundo. A queima de combustíveis fósseis espalharam pelo mundo carbono preto, esferas 
inorgânicas de cinzas e partículas carbonáceas esféricas artificiais, que são novos marcos 
sincrônicos globais desde 1950. As mudanças antropogênicas nos fluxos sedimentares se 
intensificaram, incluindo o aumento da erosão pela construção de estradas e desflorestamento. 
Também houve o aumento espraiado de retenção de sedimentos fluviais por causa da grande 
quantidade de barragens no mundo. 

Além disso, apareceram sinais de químicos artificiais no ar e no solo devido ao uso de aerossóis e 
pesticidas. O nível de nitrogênio e fósforo no solo dobrou devido ao uso descontrolado de 
fertilizantes artificiais. Além disso, agora existem traços de elementos radioativos derivados de 
explosões de bombas atômicas nas décadas de 1940/50, em todo o mundo. Também houve 
mudanças nos fósseis da fauna e flora mundial, com a inserção de novas espécies modificadas 
artificialmente e com a invasão transglobal de espécies. 
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Figura 4 - Uma representação bola-e-copo do Sistema Terrestre do Antropoceno,  
mostrando o envelope de variabilidade natural holocênico.  

Fonte: Steffen et al. (2016, p. 336). 

Assim, desde 2016 a teoria do Antropoceno-Grande Aceleração se tornou uma forte candidata, já 
constando como ponto de partida para os artigos e livros posteriores. Porém, devido a questões 
burocráticas e políticas que envolvem a ICS e toda a ciência natural, o Antropoceno ainda não foi 
oficialmente reconhecido como era geológica oficial. Apesar de todos os registros e provas 
encontradas, oficialmente ainda estaríamos no Holoceno. Mas por quê? Porque essas decisões 
não são tão simples de serem tomadas, as provas geológicas têm que ser incontestáveis, pois 
afinal, geralmente as eras geológicas são períodos de milhares a milhões de anos que deixam 
marcas claras que podem ser identificadas. A própria definição do Holoceno, que foi sugerido em 
fins do século XIX, levou mais de 50 anos para ser aceita oficialmente pelo ICS.  

Ou seja, uma quantidade absurda de protocolos e burocracias que deverá ser ultrapassada para o 
simples reconhecimento dessa nova época, seguido é claro, da modificação de todo e qualquer 
material teórico ou didático produzido por diversas áreas da ciência daqui para frente. E, além do 
extenso trabalho científico de criação e revisão, ainda existirá o problema político. Ou seja, o que 
significará em termos legais, políticos e sociais, a admissão oficial de uma nova época produzida 
pelo impacto descontrolado da humanidade, ou parte da humanidade, sobre o planeta e sobre si 
mesma? 

Neste trabalho, a importância dada ao conceito de Antropoceno está muito mais em seu uso 
prático, como elemento de estudo de um novo tempo histórico em que as relações humano-
natural e humano-humano se tornaram tão complexas e intrincadas que o futuro carrega em si 
incerteza (e riscos). Assim, não uso a demarcação estratigráfica oficial do Antropoceno como 
ponto de partida, mas admito os sinais absolutamente pessimistas do surgimento de uma nova 
época incerta, principalmente desde o pós-Guerra.  
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Mesmo assim, a seguir procurei reorganizar as teorias de datação do Antropoceno (Quadro 1) para 
que se adequem à ideologia contida no texto e que possam servir de base para o estudo da 
relação risco-híbrido/cidade /Antropoceno. Já se inclui um rascunho de Antropoceno futuro (pós-
2010): 

Quadro 1: Reorganização própria das teorias de datação do Antropoceno, seguindo a lógica deste trabalho. 
* UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-Habitat). State of the World’s Cities 2010/2011 – Bridging The

Urban Divide. Geneva: UN-Habitat, 2010. 

Os limites planetários 

Oficialmente, o Holoceno se iniciou há aproximadamente 11.700 anos e é caracterizado 
geofisicamente pela estabilização do clima, e historicamente pelas condições essenciais que 
impulsionaram o desenvolvimento do Homo sapiens. Embora a ação humana no Holoceno já fosse 
uma realidade, seus efeitos não eram sentidos em escala global. Assim, o Holoceno teria 
características geofísicas condições “perfeitas” para a manutenção na vida do planeta. Todo o 
diálogo central da teoria do Antropoceno se desenvolve, para o bem ou para o mal, em torno da 
ideia de respeito e ultrapasse dessas condições. 

Em 2007, o Stockholm Resilience Center iniciou um projeto que deveria investigar uma nova 
preocupação ocorrida aos cientistas, à identificação de quais processos planetários eram mais 
importantes para manter a estabilidade da Terra, e assim determinar o que se deveria fazer para 
manter as condições holocênicas do planeta e quais já teriam sido ultrapassadas. O projeto trouxe 
o conceito-chave de Limites Planetários (ANGUS, 2016).

Os primeiros resultados foram publicados em 2009 num artigo intitulado Planetary Boundaries: 
Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Identificaram na época nove limites, processos 
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ecológicos que mantinham um espaço seguro para a vida, incluindo Mudanças Climáticas, perda 
de biodiversidade e acidificação oceânica. Em 2015, o grupo publicou outro texto em que 
atualizava os dados e incluía novos parâmetros, no volume Planetary Boundaries: Guiding Human 
Development. A Figura a seguir mostra os limites e seus estados mais atuais: 

Figura 6 – Esquema gráfico mostra o estado mais atual das variáveis de controle de sete dos nove Limites Planetários.  
Os dois limites mantidos em branco, são aquelas variáveis novas, de que não se tem referência pré-industrial.  

Fonte: STEFFEN et al. (2015, p. 1) 

Tais fronteiras não são “pontos de inflexão”, esses são os pontos de quebra que se atingidos 
podem gerar o caos. Já os Limites Planetários são zonas de incerteza que não deverão ser 
ultrapassadas. Pode-se entender a diferença com a seguinte metáfora feita por Ian Angus:  

[Fronteiras/Limites Planetários] podem ser comparados aos trilhos de segurança nas 
estradas montanhosas, que são posicionadas para prevenir que os motoristas atinjam a 
beirada do penhasco, e não a beirada em si (ANGUS, 2016, p. 74, tradução nossa).  

No levantamento de 2009, três dos nove limites já estavam em zona de perigo, as mudanças 
climáticas, a poluição por nitrogênio e a perda de biodiversidade. Em 2015, contudo, concluiu-se 
que quatro Limites já haviam sido ultrapassados: duas delas estavam na zona do alto risco 
(integridade da biosfera e interferência nos ciclos de nitrogênio e fósforo ) e duas estavam na zona 
de perigo (mudanças climáticas e a domesticação da terra) (ANGUS, 2016).  

8023



É importante destacar que muitas dessas fronteiras estão interligadas, gerando um equilíbrio 
complexo entre os sistemas da Terra (incluindo o humano). As mudanças climáticas, por exemplo, 
dependem de que outras fronteiras não sejam ultrapassadas, como o uso de água potável, as 
mudanças no uso do solo, os aerossóis, os ciclos de hidrogênio e fósforo, a acidificação oceânica e 
as fronteiras estratosféricas. O que mais preocupa, contudo, é a fronteira da concentração 
atmosférica de CO2, que está agora na casa das 400 ppm, comparado a um máximo de 285 ppm 
no período Pré-Industial. 

Quem são os humanos do Antropoceno? 

É importante que se conclua essa seção com uma questão ainda em aberto. Se o termo 
Antropoceno se refere a uma Época dos Humanos, o conceito central está nos humanos, e assim, 
devemos discutir quem são esses humanos. Esse trecho traz uma breve crítica à visão 
homogeneizadora da teoria, que trata a todos nós humanos como uma unidade. 

Como esclarecido por Moore (2017), aparentemente, para os estudiosos do AWG e seus confrades 
a chamada “espécie humana” se tornou todo-poderosa, homogênea e age toda junta num 
“empreendimento humano”. Os problemas de desigualdade e supremacia entre grupos humanos 
parecem ter ficado esquecidos sob a ideia do Antropoceno como o “desastre para finalizar todos 
os desastres”, como escreveu Nigel Clark (2014). 

Segundo Moore (2017, p. 4), se todas essas diferenças entre humanos forem limpas, a 
“Humanidade aparecerá como um tipo de nascimento cartesiano virgem”. Assim, deve-se mover a 
análise de um ponto de vista que parte de uma Humanidade indiferenciada, para uma análise 
sociológica da nova época a partir dos padrões de diferenças, conflitos e cooperações na 
humanidade. A análise linear do tempo e espaço deve ser substituída por uma interpretação 
complexa histórica e geográfica das relações humanas. Não resumir todos os humanos ao título de 
Anthropos, um agente coletivo, pode ajudar a analisar melhor as transformações que o planeta 
passou, está passando e ainda vai passar. 

Não é apenas uma questão de “encontrar os culpados”, mas de apontar a desigualdade contida 
nesse conceito. Um menor grupo de humanos, portadores de mais riqueza, provavelmente é mais 
responsável pelo dano, porém esse grupo será (e é) menos afetado pelo impacto dos desastres 
híbridos do Antropoceno. A maioria dos efeitos nocivos do Antropoceno é causada por apenas 
25% da população mundial, a maioria habitando países desenvolvidos ou participando das elites 
de países em desenvolvimento (CRUTZEN, 2002; ANGUS, 2016). Aqueles mais pobres entre os 75% 
restantes são quem vai arcar com as piores consequências do cataclismo antropocênico. 

RISCOS HÍBRIDOS E A SOCIEDADE ANTROPOCÊNICA 

O risco é inerente à vida. Desde que a vida exista, existe a probabilidade de se sofrer perdas, e a 
incerteza de quando e como a vida findará. A presença humana trouxe variações do risco no 
tempo e no espaço desde a aparição do Homo sapiens. Porém, a modernidade exacerbou a 
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presença do risco. A expansão do capitalismo, o progresso científico-tecnológico, a globalização, a 
explosão populacional e urbana e a degradação ambiental, são componentes do projeto moderno 
de dominação do risco. Os humanos não são mais passivos diante da natureza e tentam controlar 
o risco, para com isso, poder controlar o futuro.

Vários autores vêm tentando definir o risco10, principalmente desde a década de 1980, quando o 
tema da degradação ambiental se tornou vigente. De acordo com a bibliografia estudada, o 
conceito de risco é relativo à possibilidade ou probabilidade da realização de um hazard11 ou 
perigo, o que resulta em um desastre. Alguns autores inclusive adicionam ao conceito uma noção 
de “possibilidade de perdas”.  

Em suma, o risco é uma ideia de acontecimento futuro, e de incerteza. E passa a existir a partir de 
uma valoração de bens materiais e imateriais por parte de grupos humanos, pois também carrega 
a noção da perda de algo.  

Mansilla (2000) destaca duas visões diferenciadas da concepção do risco desde o século XX. A 
primeira delas, vigente até 1980, considerava que sociedades de risco eram aquelas cujas 
estruturas sociais e físicas se encontravam em áreas propensas às ameaças, ou áreas de risco. O 
hazard desempenhava um papel central nessa concepção, como o elemento ativo que atingia a 
sociedade, o elemento passivo.  

Já a segunda concepção, surgida na década de 1990, concentrou sua análise na vulnerabilidade 
como um fator dominante no desastre, como elemento central na determinação das perdas. A 
sociedade foi incorporada como elemento ativo e o hazard ficou em segundo plano. 

Mansilla, todavia, apresentou uma terceira alternativa: a união das duas anteriores. Assim, 
quando o desastre se consuma, ele revela apenas uma parte da realidade do fenômeno. Embora 
geralmente seja considerado como uma interrupção inesperada da normalidade, sua ocorrência é 
o resultado previsível do risco que o antecede. O risco seria um processo acumulativo em que
interagem fatores sociais e naturais, e que surgiu juntamente com a espécie humana e sua
interação com a natureza. O risco aumentou à medida que a humanidade e a natureza evoluíram,
tornando-se mais complexo e se expressando em diversas facetas.

Em Cutter, os riscos abarcariam uma amplitude de significados, estando sempre presentes. 
Estariam inseridos na ideia de medida da probabilidade de ocorrência desses hazards, do impacto 
ou magnitude do evento no ambiente socionatural, e no contexto sociopolítico em que toma 
lugar. Os riscos tecnológicos ou ambientais seriam resultantes de indústria ou atividade que os 

10 Concorrem para essa definição autores como Brüseke (1996), Cutter (1996), Mansilla (2000), Castro (2000), Castro et al. (2005), 
Almeida (2012) e Foschiacci (2012). 
11 Um fenômeno físico com potencial de gerar um desastre. 
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humanos engendram voluntariamente (Ulrich Beck também fala de riscos originários de “tomadas 
de decisões”).  

Cutter também destaca as conexões interescalares que permeiam o risco, quando danos 
produzidos localmente impulsionam mudanças em ecossistemas regionais, que vão finalmente 
afetar os sistemas globais, gerando “riscos de hazards globais”. Isso denota o aspecto cumulativo 
do risco, resultantes de séculos de manipulação da tecnologia para o controle da natureza. O 
progresso científico, expandido na Modernidade, criou novos riscos, ao mesmo tempo em que 
revelou outros riscos antes desconhecidos. Sendo assim, nas sociedades modernas os riscos são 
parte da vida diária. 

A visão da autora mostra que a escala é um ponto importante para se entender os riscos 
tecnológicos/ambientais, cuja visão é mais ampla do que apenas falhas isoladas nos sistemas 
tecnológicos. Dessa forma, Cutter reforça a inexistência de qualquer ambiente zero-risco.  

As cidades atuais são um concentrado de população, atividades e infraestruturas complexas, em 
que qualquer ameaça pode gerar danos para muitas pessoas, se tornando “espaços de risco” por 
excelência. Suas inadequações estão na forma da ocupação do solo, nos processos produtivos e 
nas relações sociais e “naturais-sociais”, em outras palavras, na sua característica híbrida.  

A sociedade do risco [híbrido] global 

Desde o início da Era Industrial, principalmente a partir da Grande Aceleração, os riscos têm 
tomado uma dimensão mais ampla e suas origens ficaram mais indistinguíveis. Na somatória da 
depreciação do ambiente natural, com a superurbanização e com a expansão do consumo, a linha 
entre as fontes naturais e tecnológicas do risco tem se tornado cada vez mais tênue, talvez 
inexistente. Segundo Ulrich Beck, sociólogo alemão, o risco tem ultrapassado o aspecto local e 
perdido a relação espaço-temporal, o que tem um impacto na percepção e organização dessa 
nova sociedade insurgente e desarmônica. Em época de Mudanças Climáticas e poluição de larga 
escala, os riscos do Antropoceno têm duas novas características, (1) hibridismo e (2) impacto 
glocal (global + local).  

Beck (1992) descreve o risco de forma diferente dos autores apresentados no sub-tópico anterior. 
Não considera o risco como uma concepção neutra e inerente à vida. Em sua visão, o risco é fruto 
da sociedade industrial. Nesse risco, não estão incluídos os desastres naturais, pragas ou penúrias 
alimentares, ou seja, crises existentes antes da Revolução Industrial, considerados como “golpes 
do destino”, resultantes do desejo divino ou demoníaco, ou das forças naturais. A diferença entre 
estes “desastres pré-industriais” e os riscos industriais estaria na ausência de decisões humanas na 
origem dos primeiros. Tais decisões estão relacionadas com vantagens econômicas e tecnológicas 
e também trariam ameaças, aceitas como ônus do progresso.  

A origem do risco estaria na tomada de decisão humana, conduzida por organizações econômicas 
e grupos políticos. Dessa forma, os riscos teriam raízes sociais e gerariam uma accountability 
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(traduzido livremente como “prestação de contas”) interna à sociedade e não mais externa. Os 
riscos da era industrial são causados sistematicamente pelos efeitos colaterais das decisões 
político-econômicas. Perigos produzidos pela civilização que não seriam mais socialmente 
delimitados no espaço-tempo. Beck empresta de Anthony Giddens o termo “incertezas 
fabricadas” para esses novos riscos produzidos para além do dualismo sociedade-natureza. 

Modernidade, reflexividade e a sociedade do risco 

Beck (2002,2005) situa o nascimento do risco dentro da Era Moderna, e divide este período em 
duas fases. A (1) Primeira Modernidade, seria aquela da sociedade industrial; marcada pelo 
domínio dos Estados-nação; pelo tecido comunitário ou social atrelado a um espaço geográfico 
(intensa relação territorial); a um emprego-identidade; pelo senso de coletividade; pelo amor ao 
progresso; a total exploração dos bens naturais; e, principalmente, aos ideais de controle, certeza 
e segurança. Já a (2) Segunda Modernidade estaria vigente desde o período Pós-Guerra, com 
exacerbações a partir dos anos 1970. Pode-se traçar uma relação clara entre esse ideal de 
Segunda Modernidade e a ideia das mudanças sofridas no tecido planetário a partir da Grande 
Aceleração. Tal período seria caracterizado pela expansão da globalização; o decaimento do senso 
de comunidade e coletividade; o consequente individualismo estrutural (a geração do “eu 
primeiro”); a revisão do ideal de família e dos papéis de gênero; o enfraquecimento do emprego 
na formação da identidade; e, finalmente, o nascimento dos riscos globais, colapsando os ideais 
de controle, certeza e segurança. 

Na Segunda Modernidade a sociedade industrial seria confrontada com a possibilidade sem 
precedentes da destruição da vida do planeta por meio de decisões humanas. Além da destruição 
de vidas, os riscos industriais também gerariam riscos econômicos, em que “a destruição da 
natureza e a destruição de mercados coincidem [...]” (Beck, 1992, p. 110). Assim, a vida na 
segunda modernidade seria cercada de incertezas, o que justifica para o autor uma substituição ou 
sobreposição da sociedade industrial por uma sociedade do risco global, em que o risco seria 
espraiado, diversificado e “democrático”. 

Beck (2002-2005) identifica o processo que permeia essa transição, dividida em duas fases. A 1ª 
fase seria caracterizada pela produção de danos, sem atenção pública ou política, com os hazards 
sendo legitimados como “resíduos” da tomada de decisão. E a 2ª fase, em que os hazards 
dominam os debates públicos ou privados; os hazards tomam dimensões incontroláveis; e a 
sociedade global começa a se criticar, porém continua tomando as mesmas decisões. Nesta etapa 
surge o contexto da “modernização reflexiva”, uma sociedade de risco marcada pela auto-
confrontação. Estaria aí, engendrada uma utopia de uma sociedade futura ecologicamente 
responsável? 

Está claro aqui o “por que” de essa transição ser considerada diacrônica, já que em locais 
diferentes e países diferentes o processo se dá em tempos diferentes. Assim, a divisão do mundo 
na dualidade de centro e periferia ou entre ricos e pobres estaria “preservada”, porém atenuada 
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pelo espalhamento das consequências do risco para todos. Entretanto, o autor admite que, nessa 
sociedade, os pobres ainda seriam os mais afetados, visto que têm menores chances de se adaptar 
às mudanças ambientais. 

Assim também, a sociedade do risco global poderia ter como consequências uma divisão de 
classes entre os “vencedores do risco” e os “perdedores do risco”. Aqui Beck fala, entre linhas, 
sobre o conceito de vulnerabilidade. 

Porém, Brüseke (1996) destaca uma tendência de territorialização na abordagem de Beck (embora 
este defenda o abandono do recorte espaço-temporal no risco), identificando na análise do outro 
uma visão fragmentada, que se restringe aos países centrais/industrializados (mostrando a 
discrepância da teoria). Beck como sociólogo alemão escreveu seu texto primordial na Alemanha 
próspera e com altos padrões de bem estar social dos anos 1980. Não se pode dizer, assim, que a 
maior parte da população global vive em sociedades que já superaram o período de escassez e má 
distribuição de necessidades básicas.  

O Brasil seria um exemplo bastante claro dessa sociedade em transição, com graves problemas de 
escassez, mas ao mesmo tempo grande potencial de expansão econômica, industrial e 
tecnológica, que auxiliam na expansão do risco, e integração com o comércio e a cultura 
globalizados. A sociedade brasileira poderia ser considerada concomitantemente industrial, de 
risco e de reflexividade. 

Para efeito deste texto, a relação de centro-periferia entre países e a relação dos vencedores e 
perdedores do risco se somam ou se sobrepõem. Por mais que Beck argumentasse que todas as 
sociedades estariam em relativo “pé de igualdade” diante da propensão aos riscos, pode-se 
justificar que a vulnerabilidade socioambiental e a propensão ao risco (principalmente em termos 
de capacidade de prevenção e de combate ao mesmo) são condições indissociáveis (ALMEIDA, 
2012, p. 15): 

[...] há fortes tendências de coincidência entre os espaços susceptíveis a processos 
naturais perigosos (áreas de risco), [...] e os espaços da cidade (ou mesmo países) que 
apresentam os piores indicadores sociais, econômicos e de acesso a serviços e 
infraestrutura urbana. 

A abordagem de Ulrich Beck é bastante importante para este texto, visto que é o autor que se 
aproxima mais da concepção de um risco vivido por uma sociedade antropocênica. O ultrapasse os 
limites planetários caminham junto com o ultrapasse das estruturas sociais como conhecidas até o 
momento. 

AS FUTURAS CIDADES ANTROPOCÊNICAS: UMA CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, gostaria de especular como tudo o que foi tratado nas páginas anteriores vai 
“parar” na cidade. Especulo se o período futuro do Antropoceno, a partir desta década, 
apresentará uma característica marcante da influência do espaço da cidade na superfície do 
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planeta. Dessa forma, o Antropoceno futuro será uma época dos espaços urbanos, já que a maior 
parte da população mundial habita cidades, o que deve aumentar daqui para frente. Com isso, a 
alteração dos extratos terrestres em escala global pode ocorrer em função de erigir, servir e 
abastecer cidades. Mesmo que isso resulte em massiva degradação do sistema planetário.  

Em dias atuais, nós, os urbanos, somos 54% da população global e devemos chegar aos 75% nos 
próximos 30 anos. Mesmo assim, o espaço urbanizado ocupa somente 2% da superfície terrestre 
seca. Contudo, já se considera que metade desta foi domesticada para uso humano, 
provavelmente em maior parte para o sustento de sistemas urbanos. A influência urbana na 
superfície terrestre já ultrapassa os 80% (BURDETT; SUDJIC, 2012). 

Os espaços urbanos concentram 80% da produção econômica, consomem entre 60 e 80% da 
energia produzida globalmente e produzem mais de 75% das emissões atmosféricas de CO2 
(BURDETT; SUDJIC, 2012). Com tudo isso, não é difícil concluir que as cidades são não somente 
espaços do Antropoceno, mas as verdadeiras “causadoras” de boa parte dos impactos globais que 
caracterizam a época. O Antropoceno parece ser o resultado de uma exploração ambiental que 
intui erigir, servir e abastecer cidades. 

Por fim, o ecossistema da cidade borra os limites entre humano e natural, já que a cidade já nasce 
entre esses dois domínios. A cidade já nasce híbrida, pois os sistemas humanos e os sistemas não 
humanos se interconectam desde o início, desde os primeiros assentamentos e o começo da 
domesticação da água (SWYNGEDOUW, 2009). Além disso, a cidade é o resultado físico, o objeto, 
das ações derivadas da relação de exploração de grupos humanos por outros, tanto na divisão 
social, econômica e do trabalho, como da distribuição espacial da pobreza e da riqueza.  
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BEIRA-MAR:	LUGAR	COMUM?	CONFLITOS	ESPACIAIS	E	SOCIOAMENTAIS	NO	LITORAL	
BRASILEIRO	

A	Zona	Costeira	brasileira	estende-se	por	17	estados,	abrigando	mais	de	463	municípios,	distribuídos	de	norte	
a	 sul	 do	 país.	 A	 linha	 da	 costa	 possui	 uma	 extensão	 de	 7.300Km,	 que	 se	 eleva	 ao	 considerarmos	 as	
reentrâncias	do	litoral,	chegando	perto	de	8.500km.	Dados	do	Censo	demográfico	de	2010	mostram	que,	no	
Brasil,	cerca	de	50,7	milhões	de	pessoas	vivem	à	beira-mar,	o	que	corresponde	a	cerca	de	26,6%	da	população	
do	país.	Esta	zona	costeira	apresenta	uma	densidade	média,	cinco	vezes	maior	que	a	densidade	nacional.		

O	crescimento	populacional	e	a	expansão	urbana	sem	controle	verificados	nas	últimas	décadas,	associados	
aos	baixos	 índices	de	saneamento	dão	cabo	de	demonstrar,	ainda	que	parcialmente,	o	quanto	às	cidades	
brasileiras	são	agentes	efetivos	de	processamento	do	ambiente	natural	e	responsáveis	pela	degradação	de	
seus	ecossistemas	locais.		

Este	 fato	 é	 potencializado	 na	 zona	 costeira.	 O	 atrelamento	 da	 estrutura	 da	 atividade	 industrial	 às	 áreas	
litorâneas	com	os	setores	químico	e	petroquímico,	atividade	portuária	e	petrolífera	e	o	já	acentuado	processo	
de	urbanização	destas	áreas	tornam-nas	zonas	de	grande	fragilidade	no	tocante	aos	impactos	ambientais,	às	
transformações	paisagísticas	e	ao	ordenamento	territorial.		

A	esses	fatos	soma-se	a	intensificação,	nas	últimas	três	décadas,	da	exploração	da	atividade	turística	e	de	
veraneio,	 fortemente	 impulsionada	 por	 ações	 estatais,	 que	 trouxe	 a	 diversas	 localidades	 litorâneas,	 um	
rápido	processo	de	incorporação	à	economia	de	mercado,	em	nível	mundial.	

Longe	 de	 lugar	 comum,	 portanto,	 as	 localizações	 litorâneas	 concentram	 particularidades	 naturais	 e	 de	
ocupação	que	lhe	são	bastante	características,	conferindo-lhe	certo	monopólio	da	exploração	de	algumas	
atividades.	

A	dinâmica	verificada	na	exploração	das	atividades	econômicas	destas	zonas	costeiras,	em	maior	ou	menor	
grau,	 vêm	 acompanhadas	 de	 alterações	 espaciais	 e	 sociais	 com	 impactos	 significativos	 sobre	 território.	
Dentre	os	usos	litorâneos	que	provocam	maior	impacto	e	geram	conflitos	podemos	citar:	

§ Os	usos	industriais,	sobretudo	relacionados	à	existência	de	portos;	
§ Os	usos	imobiliários,	francamente	intricado	com	a	atividade	turística,	na	forma	de	novas	tipologias	e	

modalidades	de	primeira	e	segunda	residência	e	empreendimentos	turísticos	imobiliários.		
§ Os	 usos	 habitacionais	 de	 comunidades	 excluídas,	 que,	 por	 falta	 de	 opção,	 ocupam	 áreas	

ambientalmente	frágeis,	como	mangues,	barras	de	rios,	morros,	dunas,	entre	outros;	
§ A	pesca,	desde	a	mais	tradicional	das	comunidades	autóctones	e	vilas	de	pescadores,	até	as	mais	

modernas,	ligadas	ao	agronegócio,	como	a	carcinicultura,	entre	outras;	

Os	conflitos	gerados	por	todas	estas	atividades	estão	relacionados	sobremaneira	ao	compartilhamento	das	
infraestruturas	na	escala	intraurbana,	metropolitana	e	regional,	assim	como	pela	disputa	pelas	localizações	
mais	privilegiadas,	gerando,	na	maioria	das	vezes,	impactos	ambientais	sem	precedentes.	

É	dentro	deste	contexto	que	se	pretende	discutir	os	diferentes	níveis	de	conflitos,	integração	e	fragmentação	
socioespacial	do	espaço	ao	longo	da	costa	brasileira,	no	sentido	de	compreender,	dada	a	diversidade	biofísica	
e	cultural	ao	longo	do	litoral,	como	o	espaço	tem	sido	estruturado	e	produzido,	muitas	vezes	com	conflitos	
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de	usos,	cabendo	a	reflexão	de	como	as	ações	do	Estado	e	do	mercado	têm	induzido	a	transformações	e	
impactado	as	cidades	litorâneas,	seja	do	ponto	de	vista	morfológico,	seja	sob	o	aspecto	socioeconômico	e	
ambiental.	E	ainda,	quais	os	desafios	e	impasses	impostos	à	Arquitetura	e	Urbanismo,	enquanto	campo	de	
saber	mediador	do	processo	de	produção	socioespacial.	

Com	base	nos	estudos	realizados	pelos	participantes,	provenientes	de	cinco	instituições	distintas	(UFC,	UFPE,	
UFRN,	UFRJ	e	UFRRJ),	no	âmbito	das	suas	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	os	temas	apresentados	
nos	resumos	buscam	enfatizar	alguns	dos	aspectos	supracitados	que	discutem	a	produção	do	espaço	e	os	
conflitos	 ambientais	 e	 socioespaciais	 das	 cidades	 litorâneas	 no	 Brasil.	 A	 temática	 central	 da	 Sessão	 se	
desdobra	em	enfoques	específicos,	a	saber:		

O	primeiro	 trabalho	 intitulado	“Dinâmica	 intraurbana,	conflitos	ambientais	e	segregação	socioespacial	no	
litoral	 pernambucano”	 dá	 luz	 à	 questão	 da	 precariedade	 do	 saneamento	 básico	 no	 Brasil	 que	 além	 de	
problemas	de	saúde,	causa	sérios	danos	ambientais.	Como	estudo	de	caso,	enfoca	o	litoral	pernambucano	e	
procura	 discutir	 a	 dinâmica	 intraurbana	 dos	 seus	 15	municípios,	 cruzando	 dados	 de	 renda,	 domicílios	 e	
infraestrutura	 para	 traçar	 uma	 situação	 de	 nível	 de	 precariedade	 ambiental	 decorrente	 da	 falta	 de	
saneamento	básico.	

Já	o	 segundo	 trabalho,	denominado	 ”Conflitos	 socioespaciais	e	ambientais	na	Costa	Verde	 fluminense:	o	
ajuste	espacial	de	Angra	dos	Reis”,	busca	compreender	como	tem	se	dado	o	processo	de	produção	capitalista	
do	espaço	no	litoral	do	Rio	de	Janeiro,	adotando	como	caso	exemplar	o	município	de	Angra	dos	Reis.	A	partir	
da	 categoria	 analítica	produção	 do	 espaço	 o	 trabalho	 busca	 evidenciar	 os	 principais	 atores,	 interesses	 e	
conflitos	 relacionados	 ao	 processo	 de	 ajuste	 espacial	 de	 Angra	 às	 novas	 relações	 sociais	 de	 produção	
estabelecidas	a	partir	de	grandes	empreendimentos	industriais	e	turísticos	imobiliários.	

O	 terceiro	 trabalho,	 “O	 circuito	 inferior	 da	 economia	urbana	e	o	 Turismo	de	Base	Comunitária:	 conflitos	
socioespaciais	no	litoral	de	Pernambuco	e	Ceará”,	aborda,	sob	a	base	interpretativa	da	teoria	dos	circuitos	
econômicos	de	Milton	Santos,	os	conflitos	socioespaciais	no	litoral	pernambucano	e	cearense	advindos	da	
implementação	e	experiências	de	projetos	de	Turismo	de	Base	Comunitária,	identificando	as	iniciativas	que	
vêm	sendo	desenvolvidas	como	alternativa	ao	modelo	hegemônico	de	exploração	turística.	

O	 quarto	 trabalho,	 “A	 disputa	 dos	 lugares:	 Investimentos	 em	 turismo,	 produção	 do	 espaço	 e	 conflito	
territorial	 no	 litoral	 potiguar”,	 traz	 à	 discussão	 os	 reflexos	 socioespaciais,	 políticos	 e	 econômicos	 dos	
investimentos	públicos	e	privados	para	o	desenvolvimento	do	turismo	no	litoral	do	Rio	Grande	do	Norte	e	as	
disputas	 travadas	 pelos	 lugares	 por	 tais	 investimentos.	 O	 caso	 exemplar	 relaciona	 o	 conflito	 territorial	
envolvendo	os	municípios	 de	 São	Miguel	 do	Gostoso	 e	 Touros,	 no	 litoral	 leste	 potiguar	 e	 o	 processo	 de	
expansão	dos	investimentos	em	turismo	naquelas	localidades.	

Por	fim,	de	volta	ao	litoral	fluminense,	o	quinto	trabalho	intitulado	“Favela	e	paisagem	no	Rio	de	Janeiro:	
relações	íntimas	para	o	turismo”	enfoca	a	produção	do	espaço	e	alterações	da	paisagem	em	favelas	cariocas	
em	função	do	turismo,	ocorridas	na	última	década,	decorrentes	de	investimentos	públicos	e	maior	presença	
do	estado	naquelas	 áreas.	 	 Analisa	 assim,	 o	processo	de	 transformações	 físicas	 e	 de	 sua	 imagem	para	o	
consumo	ligado	ao	turismo	de	base	comunitária,	que	se	revela	como	um	dos	caminhos	possíveis	para	esses	
lugares.	
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TRABALHO	01:	
Dinâmica	intraurbana,	conflitos	ambientais	e	segregação	socioespacial	no	litoral	

pernambucano	

Não	 há	 dúvida	 sobre	 o	 fato	 de	 que	 as	 localizações	 costeiras	 representam	 espaços	 diferenciados,	
características	 e	 ocupações	 que	 lhe	 são	 próprias,	 conferindo-lhes	 um	 monopólio	 espacial	 de	 certas	
atividades.	A	interface	com	o	mar,	propicia	alguns	usos	quase	que	exclusivos	do	litoral,	como	a	exploração	
de	 recursos	 marinhos	 e	 a	 circulação	 de	 mercadorias	 intercontinentais	 através	 dos	 portos.	 E	 mais	
recentemente,	 ocorre	 a	 apropriação	 cultural	 dessas	 áreas	 que	 as	 identificam	 como	 espaços	 de	 lazer	 e	
turismo.	 Infere-se,	 portanto,	 que	 as	 áreas	 litorâneas	 se	 tornam	 cada	 vez	mais	 valorizadas	 frente	 às	 suas	
especificidades	 e	 vantagens	 locacionais	 (Moraes,	 1999;	 Corbin,	 1989).	No	 entanto,	 são	 justamente	 essas	
áreas	 que	 tendem	 a	 apresentar	 altos	 índices	 de	 fragilidade	 ambiental,	 tendo	 em	 vista	 a	 riqueza	 de	
ecossistemas	que	lhe	são	próprios	(como	as	dunas,	mangues,	restingas,	recifes,	etc.)	e	que	passam	a	conviver	
diariamente	com	a	sua	antropização.	Um	dos	fatores	decorrentes	deste	processo	é,	justamente,	a	falta	de	
saneamento	básico.	Domicílios	e	demais	usos	do	solo	acabam	por	lançar	seu	esgoto	nos	rios	e	demais	cursos	
d’água.	Ainda	que	isto	ocorra	de	forma	indireta,	visto	que	geralmente	existem	as	ligações	entre	os	pontos	de	
uso	e	a	rede	coletora,	o	volume	 lançado	acaba	desaguando	no	mar	e	ocasionando	diversos	prejuízos.	De	
acordo	 com	 dados	 do	 Plano	 Nacional	 de	 Saneamento	 Básico	 (2013),	 observa-se	 que	 apenas	 39,7%	 da	
população	brasileira	tem	atendimento	adequado	em	relação	ao	esgotamento	sanitário.	Este	é	um	problema	
recorrente	em	diversas	regiões	do	país	e,	no	litoral	pernambucano,	a	situação	não	é	diferente.		

Com	15	municípios	litorâneos,	entre	eles	a	capital,	em	Pernambuco	constata-se	uma	dinâmica	de	ocupação	
da	orla	que	contrasta	a	forte	presença	de	primeiras	residências,	geralmente	ocupadas	por	população	de	alta	
renda	e	outros	usos	relacionados	à	atividade	turística,	tais	como	hotéis,	resorts,	empreendimentos	turísticos	
imobiliários	e	segundas	residências.	Na	capital	Recife	se	concentra	grande	parte	da	hotelaria	de	rede,	com	
ocorrência	 equilibrada	 entre	 bandeiras	 nacionais,	 internacionais	 e	 mistas	 (bandeiras	 internacionais	
administradas	 por	 empresas	 nacionais).	 Ipojuca,	 internacionalmente	 conhecida	 pela	 Praia	 de	 Porto	 de	
Galinhas,	concentra	a	maioria	dos	resorts	do	litoral	pernambucano.	As	segundas	residências,	em	sua	maioria,	
concentram-se	 ao	 norte,	 na	 Ilha	 de	 Itamaracá	 e	 ao	 sul,	 em	 Tamandaré,	 onde	 se	 observa	 também	 uma	
dinamização	de	empreendimentos	turísticos	imobiliários	em	sua	localização	mais	cobiçada,	que	é	a	praia	dos	
Carneiros.		

A	 ocupação	 por	 empreendimentos	 de	 alto	 padrão	 à	 beira	 mar	 não	 representa,	 necessariamente,	 um	
provimento	de	infraestrutura	para	além	de	seus	muros.	A	precariedade	de	saneamento	é	notória	em	diversos	
municípios	pernambucanos,	representando	problemas	relacionados	ao	meio	ambiente,	como	a	poluição	e	
degradação	das	 praias,	 além	das	questões	 relativas	 à	 saúde	da	população.	O	município	 de	 Jaboatão	dos	
Guararapes,	por	exemplo,	figura	como	o	segundo	pior	município	brasileiro	em	saneamento	básico	de	acordo	
com	o	levantamento	realizado	pelo	Instituto	Trata	Brasil	(2018).	Dados	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	
Estatística	 -	 IBGE	 confirmam	 que	mesmo	 nos	 setores	 censitários	 em	 que	 se	 encontram	 hotéis	 e	 outros	
empreendimentos	voltados	ao	turismo,	encontra-se	uma	coleta	de	esgoto	precária.	Nota-se	que	em	comum	
a	todos	esses	municípios	litorâneos,	portanto,	há	a	ineficiência	no	tratamento	do	esgoto	sanitário,	que	em	
última	análise	acaba	prejudicando	inclusive	a	balneabilidade	das	praias	e	por	consequência,	um	dos	fatores	
geradores	de	renda	para	o	Estado,	que	é	a	atividade	turística.	
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Diante	do	cenário	apresentado,	interessa-se	pela	compreensão	de	como	se	dá	a	dinâmica	intraurbana	dos	
municípios	litorâneos	pernambucanos	a	partir	de	uma	leitura	censitária	(IBGE,	2010)	que	cruze	os	dados	de	
renda,	domicílios	e	esgotamento	sanitário.	Villaça	(2001)	defende	que	a	estruturação	do	espaço	intraurbano	
leva	em	consideração	os	quesitos	de	infraestrutura	e,	sobretudo,	o	deslocamento	do	ser	humano	enquanto	
portador	da	força	de	trabalho.	Para	esse	autor,	o	espaço	é	produzido	para	e	pela	elite	local	que	sempre	irá	
escolher	as	melhores	localizações	e	menor	distância	em	relação	ao	seu	centro	de	compras,	trabalho,	lazer,	
etc.	 Nesse	 sentido,	 defende	 que	 as	 cidades	 brasileiras	 reproduzem	 um	 mesmo	 padrão	 de	 segregação	
socioespacial	que	tende	a	direcionar	os	investimentos	para	apenas	uma	parte	da	cidade,	parte	essa	onde	a	
elite	reside	e	que	geralmente	leva	consigo,	quando	se	desloca	para	o	‘longe’	os	seus	subcentros,	expresso,	
por	exemplo,	nos	shoppings	centers.	Assim,	nas	cidades	litorâneas	as	camadas	de	alta	renda	tendem	a	ocupar	
a	 faixa	 à	 beira-mar,	 em	 disputa	 com	 os	 demais	 usos	 suscitados	 pela	 atividade	 turística.	 Infere-se	 que	 a	
produção	e	reprodução	dos	espaços	à	beira-mar	sempre	pertencerão	às	elites,	posto	serem	estas	as	melhores	
localizações,	conforme	apontado	por	Moraes	(1999).		

Espera-se,	 portanto,	 através	 desse	 esforço	 metodológico	 de	 compilar	 dados	 selecionados	 por	 distrito	
censitário	dos	municípios	pernambucanos,	gerar	uma	espacialização	cartográfica	que	nos	permita	evidenciar	
a	localização	das	camadas	de	alta	renda,	a	relação	destas	com	os	equipamentos	de	meios	de	hospedagem	e	
ambas,	 com	a	 situação	de	 saneamento	básico	em	contraste	 com	os	dados	oficiais	 de	balneabilidade	das	
praias	disponibilizados	pelos	órgãos	oficiais	do	Estado.	
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TRABALHO	02:	
Conflitos	socioespaciais	e	ambientais	na	Costa	Verde	fluminense:	o	ajuste	espacial	

de	Angra	dos	Reis	

Este	trabalho	busca	compreender	como	tem	se	dado	o	processo	de	produção	do	espaço	na	zona	costeira	
fluminense,	relacionando	os	atores	e	os	conflitos	socioespaciais	e	ambientais	decorrentes.	É	um	recorte	de	
uma	pesquisa	mais	abrangente	sobre	cidades	litorâneas	e	produção	do	espaço	no	estado	do	Rio	de	Janeiro,	
desenvolvida	na	Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro	(UFRRJ)	que,	por	sua	vez,	integra-se	à	rede	de	
pesquisa	CILITUR	(Cidades	Litorâneas	e	Turismo)	que	envolve,	além	da	UFRRJ,	outras	quatro	instituições	de	
pesquisa:	UFC,	UFPE,	UFRN	e	UFRJ.	

Dados	do	último	Censo	Demográfico	apontam	que	um	quarto	da	população	brasileira	vive	em	municípios	
litorâneos,	perfazendo	um	total	de	50,7	milhões	de	pessoas	(IBGE,	2010).	Quase	todos	os	estados	costeiros	
do	 país	 apresentam	 densidade	 litorânea	 superior	 à	 densidade	 estadual,	 o	 que	 confirma	 a	 atratividade	
socioeconômica	destas	áreas,	já	anunciada	desde	o	período	colonial.	

Se	a	interface	com	o	mar	trouxe,	num	primeiro	momento,	as	vantagens	da	exploração	dos	recursos	marinhos	
e	 o	 favorecimento	 da	 circulação	 de	 mercadorias	 intercontinentais	 através	 de	 seus	 portos,	 os	 espaços	
litorâneos,	atualmente,	aparecem	dotados	de	grande	importância	estratégica,	exercendo	funções	de	ordem	
econômica,	com	circulação	de	mercadorias,	grandes	estruturas	industriais,	portuárias	e	instalações	ligadas	à	
exploração	 offshore	 do	 petróleo;	 ecológica,	 abrigando	 ecossistemas	 importantes	 para	 a	 reprodução	 e	
manutenção	da	vida	marinha	e	dos	ecossistemas	costeiros;	e	sociocultural,	com	seus	atrativos	naturais	que	
propiciam	uma	grande	diversidade	de	atividades	de	lazer	e	recreação,	incluindo-se	o	turismo.	

Os	 impactos	 antrópicos	 decorrentes	 da	 intensificação	 do	 processo	 de	 urbanização	 e	 do	 incremento	 e	
diversificação	 mais	 recente	 das	 atividades	 econômicas	 desenvolvidas	 nas	 zonas	 costeiras,	 sobrepostos	
espacialmente	 às	 atividades	 tradicionalmente	 características	 das	 áreas	 litorâneas,	 (como	 a	 pesca,	 por	
exemplo)	bem	como	aos	frágeis	ecossistemas	que	a	compõem,	têm	causado	conflitos	sociais	e	ambientais	
de	difícil	 solução	 (INEA,	2015).	Neste	sentido	a	compreensão	do	processo	de	produção	do	espaço	nestas	
áreas	faz-se	estratégico,	tanto	do	ponto	de	vista	socioeconômico	quanto,	político	e	ambiental.			

Com	uma	extensão	de	mais	1.100Km,	a	Zona	Costeira	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	abrange	33	municípios	e	
40,1%	do	território	fluminense,	onde	vive	cerca	de	80%	da	população	de	todo	o	Estado.	Constitui	uma	área	
de	expressiva	 relevância	 econômica,	 sendo	 responsável,	 em	 termos	nacionais,	 por	 96	%	da	produção	de	
petróleo	e	por	77%	da	produção	de	gás.	Esta	área	concentra	também	3	dos	5	principais	destinos	turísticos	
consolidados	do	Estado	do	Rio	de	 Janeiro:	 a	Costa	Verde,	que	engloba	os	Municípios	de	Angra	dos	Reis,	
Mangaratiba	e	Paraty;	a	Costa	do	Sol	que	engloba	os	municípios	da	Região	dos	Lagos	fluminenses;	e	a	região	
turística	metropolitana,	que	inclui	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	

Nosso	 recorte	 espacial	 recai	 sobre	 o	município	 de	 Angra	 dos	 Reis,	 na	 Costa	 Verde	 fluminense,	 que,	 nas	
últimas	 quatro	 décadas	 vem	 passando	 por	 um	 intenso	 processo	 de	 expansão	 de	 sua	 área	 urbana,	
impulsionado	por	ações	exógenas	oriundas	de	diversas	instâncias	de	poder,	que	não	apenas	têm	levado	a	
uma	(re)configuração	espacial	e	territorial	bastante	peculiar,	como	também	têm	gerado	uma	diversidade	de	
conflitos	de	ordem	social,	econômica,	espacial	e	ambiental.	
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O	trabalho	se	desenvolve	a	partir	da	análise	retrospectiva	do	processo	de	urbanização	em	Angra	dos	Reis,	
pautado	na	implantação	de	grandes	empreendimentos	no	território	municipal	e	na	implementação	de	ações	
estatais,	 via	 políticas	 públicas,	 de	 desenvolvimento	 na	 região.	 O	 recorte	 teórico	 utiliza-se	 da	 categoria	
analítica	produção	do	espaço,	a	partir	de	alguns	autores	que	abordam	o	tema,	como	Henri	Lefebvre	(1974),	
David	Harvey	(2005),	Douglas	Santos	(2002),	Milton	Santos	(1978)	e	Edward	Soja	(1993)	entre	outros,	e	busca	
compreender	 como	 tem	 se	 dado	 essa	 produção	 no	 caso	 estudado,	 identificando	 os	 principais	 atores	 e	
interesses	que	têm	conduzido	este	processo.	

Os	achados	revelam	que	a	ocupação	e	urbanização	da	região	apresentou-se	de	forma	mais	acelerada	a	partir	
da	 implantação	de	grandes	empresas	como	o	estaleiro	Velrome,	 instalado	no	final	da	década	de	1950,	as	
usinas	nucleares	Angra	 I	e	Angra	 II	 (1972-1976)	e	o	Terminal	Petrolífero	da	Baía	da	 Ilha	Grande	(1977).	A	
implantação	 destes	 grandes	 empreendimentos	 veio	 acompanhada	 de	 outras	 ações	 estatais,	 ao	 longo	 da	
década	de	1970,	como	a	abertura,	no	contexto	do	Programa	Nuclear	brasileiro,	do	trecho	da	rodovia	BR	101	
(Rio-Santos)	e	do	Projeto	TURIS,	que	objetivava	a	potencialização	da	exploração	turística	na	faixa	litorânea	
entre	 o	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 São	 Paulo.	 A	 partir	 daquele	 momento,	 as	 atividades	 industriais	 e	 turísticas-
imobiliárias	se	intensificam	no	território	angrense	e	passam	a	suplantar	e	substituir,	inclusive	espacialmente,	
as	 tradicionais	 atividades	 de	 agricultura	 e	 pesca	 artesanal.	 Concomitante	 ao	 incremento	 do	 processo	 de	
urbanização	associado	a	estas	novas	estruturas,	e	da	implantação	de	uma	nova	dinâmica	intraurbana	tem	
início	o	processo	de	ajuste	espacial	no	município	de	Angra	dos	Reis,	produzindo	e	readequando	o	espaço	às	
novas	relações	sociais	de	produção.	O	processo	do	ajuste	espacial	levou	não	apenas	a	uma	diversidade	de	
conflitos,	 como	 também	a	um	novo	padrão	de	configuração	espacial	urbana,	ainda	vigente,	atrelado	aos	
grandes	empreendimentos	(industriais	e	turísticos-imobiliários)	resultando	numa	expansão	e	configuração	
fragmentada,	 excludente	 e	 polinucleada	 da	mancha	 urbana,	 onde	 a	 população	 autóctone	 tem	 cada	 vez	
menos	participação.		
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TRABALHO	03:	
O	circuito	inferior	da	economia	urbana	e	o	Turismo	de	Base	Comunitária:	conflitos	

socioespaciais	no	litoral	de	Pernambuco	e	Ceará		

Estudos	recentes	estabelecem	uma	relação	de	dualidade	entre	o	consolidado	turismo	de	massas	e	o	Turismo	
de	Base	Comunitária	ou	contra	hegemônico.	A	interpretação	de	Milton	Santos	(1988,	2003)	sobre	os	circuitos	
da	 economia	 urbana	 nos	 países	 subdesenvolvidos	 oferece	 um	 argumento	 consistente	 acerca	 da	 relação	
dialética	entre	estas	duas	formas	de	fruição	da	atividade	turística	e	sua	consequente	expressão	socioespacial,	
uma	 vez	 que,	 assim	 como	 nos	 circuitos,	 há	 uma	 simbiose,	 uma	 organicidade	 (LEITE,	 2004),	 além	 da	
dependência	do	Turismo	de	Base	Comunitária	em	relação	ao	turismo	de	massas.		

O	circuito	superior	da	economia	se	vale	de	uma	tecnologia	mais	avançada,	com	ligações	com	a	escala	global	
e	do	território,	predomina	o	“capital	intensivo”	e	a	acumulação	(o	lucro)	é	um	fim,	podendo	ser	identificada	
com	a	produção,	distribuição	e	consumo	de	bens	e	serviços	do	turismo	hegemônico,	ao	passo	que	o	circuito	
inferior	da	economia,	se	vale	 indiretamente	da	tecnologia,	por	que	também	é	produto	da	modernização,	
possui	 articulações	 mais	 efetivas	 com	 a	 escala	 local	 e	 da	 região,	 prevalece	 o	 ‘trabalho	 intensivo”	 e	 a	
necessidade	 de	 sobrevivência	 é	 mais	 importante	 que	 a	 acumulação,	 identificando-se	 com	 as	 práticas	
econômicas	do	Turismo	de	Base	Comunitária.	

Estas	diferenças,	entretanto,	possuem	um	caráter	muito	mais	conceitual,	uma	vez	que	diversas	formas	de	
produção,	distribuição	e	consumo	ocorrem	ou	são	apropriadas	por	distintos	níveis	 tecnológicos	e	classes	
sociais,	como	se	existisse	“cinquenta	tons	de	cinza”	entre	os	circuitos,	prova	disso	é	que,	no	caso	do	turismo,	
compartilham	ou	disputam	os	recursos	espaciais	propícios	para	a	atividade.		

Assim,	a	validade	teórica	dos	circuitos	para	a	compreensão	do	Turismo	de	Base	Comunitária	no	contexto	do	
turismo	hegemônico	se	situa	no	fato	que	constituem	expressões	não	somente	da	ampla	cadeia	produtiva	e	
empregos/trabalho	suscitados	pela	economia	do	turismo,	mas	das	formas	espaciais	dele	decorrentes,	como	
nos	espaços	litorâneos,	só	para	citar	um	exemplo.		

A	princípio,	o	Turismo	de	Base	Comunitária	não	é	um	segmento	do	mercado	turístico	assim	como	as	outras	
modalidades	existentes,	que	possuem	oferta,	demanda	e	estratégias	de	produção	bem	definidas,	próprias	
do	circuito	superior.	Surgiu,	na	verdade,	como	um	subproduto,	um	caminho	alternativo	de	planejamento	e	
gestão	 do	 turismo	 e	 uma	 ferramenta	 capaz	 de	 contribuir	 estrategicamente	 para	 a	 redução	 da	 pobreza,	
especialmente	na	América	Latina	(WWF,	2001;	OIT,	2005;	UNWTO,	2006).	A	ideia	central	do	Turismo	de	Base	
Comunitária	 reside	 no	 estímulo	 à	 gestão	 participativa	 e	 ao	 desenvolvimento	 das	 capacidades	 e	 energias	
endógenas	de	um	determinado	território	e	de	sua	população	(BARTHOLO,	SANSOLO	&	BURSZTYN,	2009).	No	
Brasil,	 as	 iniciativas	 de	 Turismo	de	Base	Comunitária	 ganharam	maior	 evidência	 a	 partir	 de	 2008,	 com	a	
implementação	do	Plano	Nacional	de	Turismo	2007-2010	–	Uma	viagem	de	inclusão,	cuja	finalidade	era	a	de	
estruturar	os	destinos	turísticos	brasileiros,	considerando	que	várias	comunidades	receptoras	assumem	o	
papel	de	atores	principais	na	oferta	dos	produtos	e	serviços	turísticos.		

Neste	período,	muitos	projetos	de	Turismo	de	Base	Comunitária	foram	apoiados	no	Nordeste	do	Brasil,	onde	
o	turismo	de	sol	e	mar	ainda	predomina	como	a	principal	motivação	do	fluxo	de	turistas	da	região.	Percebe-
se,	contudo,	que	o	desenvolvimento	dessas	experiências,	assim	como	a	maioria	das	iniciativas	de	Turismo	de	
Base	 Comunitária	 no	 Brasil,	 provocaram	 diversos	 conflitos	 de	 ordem	 socioespacial.	 Questões	 históricas,	
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culturais	e	espaciais	das	comunidades	precisam	ser	consideradas,	na	medida	em	que	estão	inseridas,	muitas	
vezes,	em	destinos	já	consolidados	turisticamente,	que	se	deram	através	de	modelos	verticais	de	exploração	
do	turismo,	caso	do	litoral	nordestino,	onde	o	mercado	é	um	dos	principais	agentes	de	produção	e	consumo	
do	espaço,	confirmando	a	relação	dialética	entre	os	dois	circuitos.	

Dessa	forma,	por	meio	da	reflexão	teórica	supracitada,	o	presente	trabalho	pretende	analisar	os	conflitos	
socioespaciais	 oriundos	 da	 implementação	 dos	 projetos	 de	 Turismo	 de	 Base	 Comunitária	 nos	 espaços	
litorâneos	dos	estados	de	Pernambuco	e	Ceará,	por	meio	da	 identificação	das	 iniciativas	que	vêm	sendo	
desenvolvidas	como	alternativa	ao	modelo	hegemônico,	pautadas	na	participação	popular,	no	combate	à	
pobreza	e	à	informalidade	e	em	processos	de	autogestão	empreendidos	a	partir	do	local,	considerando	as	
peculiaridades	e	as	heterogeneidades;	e	da	sistematização	e	espacialização	do	Turismo	de	Base	Comunitária	
no	litoral	dos	dois	estados.	
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TRABALHO	04:	
A	disputa	dos	lugares:	Investimentos	em	turismo,	produção	do	espaço	e	conflito	

territorial	no	litoral	potiguar	

A	 atividade	 turística	 tem	 sido	 um	 dos	 vetores	 da	 divisão	 territorial	 do	 trabalho	 (MOLINA,	 1991),	
fundamentalmente	nos	países	em	desenvolvimento,	como	demonstram	os	dados	disponibilizados	pela	OMT	
(2017).	 Tal	 processo	 torna-se	mais	 evidente	 a	 partir	 da	década	de	1970	 com	 transformações	no	 sistema	
capitalista	 (SOJA,	 1993;	HARVEY,	 2002;	 SANTOS,	 2009),	 repercutindo	nas	 dimensões	 política,	 econômica,	
sociais	 e	 culturais	 e	 provocando	 novas	 configurações	 da	 produção	 e	 do	 consumo,	 resultantes	 da	
reestruturação	produtiva.	Em	termos	espaciais,	tais	mudanças	incidem	no	território	através	da	densificação	
do	 meio	 técnico	 (SANTOS,	 2009),	 da	 compressão	 espaço	 temporal,	 cujo	 resultado	 é	 o	 aumento	 da	
seletividade	 espacial	 dos	 investimentos	 no	 âmbito	 do	 espaço	 globalizado.	 Nesse	 sentido,	 alerta-se	 para	
produtividade	 espacial,	 definida	 pela	 capacidade	 que	 cada	 lugar	 tem	 de	 responder	 aos	 investimentos	
realizados.	Daí	deriva	a	guerra	entre	os	lugares,	uma	vez	que	tendem	a	se	especializar	em	função	de	suas	
características	naturais,	condições	técnicas	e	das	normas	necessárias	à	segurança	e	rentabilidade	dos	capitais	
(SANTOS,	2009).		

No	 ano	 de	 2010,	 em	meio	 a	 consolidação	 dos	 investimentos	 públicos	 que	 dotaram	 (e	dotam)	 o	 sistema	
turístico	 potiguar	 de	melhores	 condições	 competitivas	 no	 cenário	 global,	 os	municípios	 de	 Touros	 e	 São	
Miguel	do	Gostoso,	situados	na	área	de	expansão	do	turismo	no	litoral	Leste	potiguar,	passaram	a	discordar	
sobre	a	demarcação	de	limites	territoriais	definidos	no	processo	emancipatório	desse	último,	ocorrido	em	
1993.	As	divergências	 avançam	para	um	quadro	de	 conflito	 frente	 as	negativas	de	 acordos,	 cobrança	de	
impostos	empreendidas	por	gestores	e	articulações	políticas	para	frustrar	mudanças	de	leis.		

Assim,	o	objetivo	da	pesquisa	é	relacionar	o	conflito	territorial	envolvendo	São	Miguel	do	Gostoso	e	Touros	
e	o	processo	de	expansão	dos	investimentos	em	turismo	nos	municípios.	A	pertinência	da	pesquisa	mostra-
se	 por	 seu	 caráter	 aplicado,	 uma	 vez	 que	 a	 desinformação	da	população	 e	 a	 descontinuidade	das	 ações	
públicas	 em	 busca	 de	 soluções	 tem	 acarretado	 prejuízos	 financeiros	 e	 administrativos	 à	 São	Miguel	 do	
Gostoso	(destinação	turística	emergente),	afetando	a	capacidade	de	gestão	do	território	e	reverberando	nas	
condições	de	reprodução	social	dos	habitantes.	

A	pesquisa	qualitativa	recorreu	a	fontes	documentais	e	de	campo.	Os	documentos	analisados	são	ligados	a	
prestação	 de	 contas	 públicas	 sobre	 investimentos	 voltados	 ao	 turismo.	 A	 pesquisa	 de	 campo,	 envolveu	
observação	sistemática	e	a	entrevistas	individuais	e	semiestruturadas	(GIL,	2010;	DENCKER,	1998).		Foram	
visitados	190	empreendimentos	de	prestação	de	serviços	turísticos,	sendo	162	em	São	Miguel	do	Gostoso	e	
28	em	Touros,	envolvendo	todo	o	universo	em	questão.	As	visitas	contaram	com	apoio	de	formulário	para	
registrar	informações	referentes	a	atrativos,	oferta	de	serviços,	geração	de	postos	de	trabalho,	capacidade	
de	atendimento,	localização	do	empreendimento,	entre	outras.	Por	seu	turno,	foram	aplicadas	24	entrevistas	
junto	 às	 lideranças	 comunitárias,	 gestores	 públicos	 (prefeitos,	 vereadores	 e	 secretários),	 empresários	 e	
técnicos	 envolvidos	 com	 os	 eventos	 de	 demarcação	 e	 busca	 de	 soluções.	 Sobre	 os	 dados	 coletados,	 foi	
realizada	a	análise	de	conteúdo	(BARDIN,	2009)	que	permitisse	produzir	inferências	que	atendam	ao	objetivo	
da	pesquisa.	

Em	 São	 Miguel	 do	 Gostoso	 o	 turismo	 se	 desenvolveu	 favorecido	 por	 esportes	 náuticos	 e	 ações	 de	
infraestrutura	desenvolvidas	pelo	poder	público.	Somado	a	crescente	abertura	de	empresas	relacionadas	ao	
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turismo,	 o	 município	 passou	 de	 um	 vilarejo	 de	 pescadores	 e	 agricultores	 à	 uma	 das	 mais	 importantes	
destinações	turísticas	do	estado.	O	maior	interesse	dos	investimentos,	sejam	eles	públicos	ou	privados,	recai	
sobre	 as	 adjacências	 das	 praias	 da	 Xepa,	 do	 Cardeiro,	 e	 principalmente	 da	 Ponta	 do	 Santo	 Cristo,	 áreas	
questionadas	no	processo	de	litígio.	Sobre	essas	os	investimentos	em	infraestrutura	urbana,	principalmente	
ao	longo	da	Avenida	dos	Arrecifes,	reforçam	a	atração	e	a	implementação	de	empreendimentos	turísticos,	
particularmente	meios	de	hospedagem,	restaurantes	e	empresas	de	apoio	aos	praticantes	de	esportes.	Tais	
realizações	firmam-se	como	medidas	de	qualificação	do	espaço	para	o	turismo,	alinhadas	com	a	perspectiva	
da	produtividade	espacial	proposta	por	Santos	(2009).	Para	os	entrevistados,	as	características	naturais	do	
lugar,	a	circulação	de	novos	residentes	atraídos	pelas	atividades	descritas	e	a	presença	de	visitantes	com	
novos	 hábitos	 e	 costumes	 configurou	 um	 espaço	 diferenciado	 dentro	 do	 município,	 atribuindo	 caráter	
excepcional	as	terras	litorâneas	alvo	de	disputa.	

Em	Touros	os	atores	hegemônicos	na	consolidação	do	turismo	(Estado	e	iniciativa	privada)	não	estiveram	
imbuídos	no	desenvolvimento	do	mesmo	nos	últimos	anos.	Por	isso,	não	se	configurou	como	um	vetor	de	
transformação	do	espaço	do	município.	No	entanto,	um	resort	construído	em	seu	litoral	reativa	o	interesse	
em	garantir	as	condições	de	produtividade	espacial	que	a	atividade	exige,	especialmente	a	disponibilidade	
de	terras	à	beira	mar	com	infraestrutura	urbana	e	acessibilidade	rodoviária.	

Concluiu-se	que	o	litígio	esteve	relacionado	ao	incremento	do	turismo	efetivada	no	território	ao	longo	das	
últimas	duas	décadas.	Constatação	reforçada	pela	condição	posta	pelos	gestores	de	Touros	para	a	revisão	
dos	limites	municipais:	a	manutenção	do	domínio	sobre	a	Praia	da	Ponta	do	Santo	Cristo.	Essa	condição	tem	
relação	direta	com	os	investimentos	e	a	valorização	que	o	solo	adquiriu	nos	últimos	anos	em	decorrência	da	
atividade	turística,	bem	como	é	um	caso	emblemático	de	como	a	busca	pela	produtividade	espacial	conduz	
à	“guerra	dos	lugares”.	
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TRABALHO	05:	
Favela	e	paisagem	no	Rio	de	Janeiro:	relações	íntimas	para	o	turismo		

Esse	 trabalho	 busca	 compreender	 alguns	 aspectos	 das	 relações	 entre	 a	 favela	 e	 a	 paisagem	 natural	 e	
construída	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 dentro	 de	 um	 enfoque	 ligado	 às	 atividades	 turísticas	 e	 do	 aumento	 da	
comodificação	dessas	áreas	da	cidade	nos	últimos	anos.	A	partir	da	escolha	da	cidade	para	sediar	grandes	
eventos	esportivos,	como	a	Copa	do	Mundo	de	Futebol	de	2014,	e	os	Jogos	Olímpicos	e	Paralímpicos	de	2016,	
o	Rio	de	Janeiro	passou	por	um	processo	de	transformações	físicas	e	de	sua	imagem	para	o	consumo	ligado	
ao	turismo	que	incluiu	as	favelas.	Nessas	áreas	segregadas	o	aumento	da	presença	governamental	se	deu	
através	de	obras	e	da	ocupação	policial	pelas	Unidades	de	Polícia	Pacificadora,	UPPs	(COUTINHO	MARQUES	
DA	 SILVA,	 2012),	 e	 por	 ações	 governamentais	 ligadas	 ao	 turismo	 como	o	 Projeto	Rio	 Top	 Tour,	 de	 2010	
(RODRIGUES,	2014).	

A	 partir	 de	 autores	 que	 trabalham	 o	 turismo	 em	 favelas	 (FREIRE-MEDEIROS,	 2009),	 da	 participação	
comunitária	nesses	processos	(BARTHOLO,	SANSOLO,	BURSZTYN,	2009),	além	de	estudos	de	casos	nessas	
comunidades	(PINTO,	SILVA	E	LOUREIRO,	2012;	MORAES,	2016),	a	pesquisa	traz	um	olhar	sobre	a	imagem	da	
cidade	e	de	sua	mercantilização	(URRY,	2001;	RIBEIRO,	OLINGER,	2012),	e	de	como	os	processos	do	turismo	
se	ligam	ao	consumo	das	cidades.	O	estudo	vem	sendo	realizado	em	cinco	favelas	da	zona	sul	carioca,	onde	
ao	lado	da	presença	de	obras	públicas	e	das	UPPs	a	paisagem	natural	é	um	grande	atrativo:	Cantagalo	Pavão	
Pavãozinho,	Babilônia	Chapéu	Mangueira,	Santa	Marta,	Vidigal	e	Rocinha	(Figura	1).	

Nesses	locais	foi	percebido	o	aumento	da	visitação	turística	e	de	hospedagem	em	albergues	(hostels),	grande	
parte	situada	em	locais	com	vistas	panorâmicas	de	mar	e	montanhas.	Também	foram	mapeadas	áreas	livres	
que	se	relacionam	com	o	turismo,	como	parques,	trilhas	ecológicas,	mirantes	e	praças,	mostrando	que	áreas	
de	mata	 junto	às	favelas	vêm	sendo	parte	do	processo	de	turistificação	dessas	comunidades.	A	paisagem	
construída	da	favela	e	a	paisagem	natural	se	juntam	como	atração	para	os	visitantes	(Figura	2).	A	exploração	
das	trilhas	ecológicas	no	Cantagalo	Pavão	Pavãozinho,	Babilônia	Chapéu	Mangueira	e	Vidigal	também	reforça	
a	 importância	 da	 paisagem	 para	 o	 turismo	 (Figura	 3),	 sendo	 ainda	 exemplos	 de	 iniciativas	 comunitárias	
(Figura	4).		

Espaços	 livres	projetados,	como	o	mirante	na	Babilônia,	têm	sido	utilizados	tanto	pela	comunidade	como	
para	a	visitação	turística	e	eventos	culturais,	como	foi	o	festival	“Jardins	Suspensos	da	Babilônia”	em	2016,	
reforçando	a	relação	entre	áreas	públicas	de	qualidade	e	o	uso	turístico	e	comunitário.	Isso	ocorre	também	
no	 Cantagalo,	 onde	 pequenas	 praças	 se	 tornaram	 belvederes,	 com	 comércio	 trazendo	 possibilidades	 de	
geração	de	renda	para	a	comunidade.	Ainda	no	Cantagalo	a	inauguração	em	2010	de	um	mirante	sobre	o	
elevador	que	 liga	 a	 favela	 ao	metrô	de	 Ipanema,	 é	um	exemplo	de	obra	pública	que	 relaciona	 interesse	
governamental	de	mudanças	na	imagem	da	cidade	com	o	turismo.	

O	 Parque	 Sitiê,	 no	 Vidigal,	 é	mais	 um	 exemplo	 de	 relação	 do	 turismo	 com	 a	 recuperação	 ambiental	 em	
favelas.	Esse	parque,	situado	em	área	de	antigo	lixão,	surgiu	da	atitude	de	moradores	que	transformaram	a	
área	 de	 encosta	 em	 um	 exemplo	 da	 organização	 para	 criação	 de	 espaços	 comunitários	 que	 podem	 ser	
utilizados	tanto	pelos	moradores	como	por	visitantes,	dentro	de	um	processo	participativo	(Figura	5).	

Na	favela	Santa	Marta,	primeira	favela	a	receber	uma	UPP	em	2008,	ao	 lado	do	Projeto	Rio	Top	Tour,	de	
incentivo	ao	turismo	comunitário,	foram	sendo	construídas	atrações,	como	a	Laje	Michael	Jackson,	que	além	
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da	vista	de	toda	a	zona	sul	ainda	apresenta	a	estátua	do	artista	americano	que	ali	gravou	um	clipe	em	1996,	
e	assim	o	interesse	midiático	se	junta	à	paisagem	para	o	turismo.		

O	estudo	do	turismo	nas	favelas	da	zona	sul	carioca	mostra	a	potencialidade	dessa	relação	entre	turismo	e	
paisagem,	natural	e	construída,	existente	nos	casos	apresentados.	Dessa	maneira,	mesmo	com	o	 fim	das	
condições	 de	 segurança	 na	 cidade,	 com	 o	 fim	 das	 UPPs	 em	 2018,	 a	 visitação	 permanece,	 e	 mostra	
possibilidades	econômicas	e	sociais	para	locais	sempre	segregados	da	cidade,	em	especial	quando	existe	a	
participação	comunitária.	

	

 
Figura	1:	Localização	das	favelas	estudadas	na	zona	sul	do	Rio	de	Janeiro	

Fonte:	Desenho	do	autor	sobre	Google	Maps,	2017	
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Figura	2:	O	mar	de	Copacabana	e	a	favela	Pavão	Pavãozinho	vistas	de	mirante	no	Cantagalo	
Fonte:	Foto	do	autor,	2014	

	

	

Figura	3:	Visitantes	no	alto	da	trilha	ecológica	do	Cantagalo	com	Ipanema	e	Leblon	ao	fundo	
Fonte:	Foto	do	autor,	2014	
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Figura	4:	Mirante	no	Morro	da	Babilônia	
Fonte:	Foto	do	autor,	2016	

	

 
Figura	5:	Parque	Sitiê,	Vidigal	
Fonte:	Foto	do	autor,	2016	
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DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL PARTICIPATIVO PARA A CIDADE 
RESILIENTE: ESTRATÉGIAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA A 
VIOLÊNCIA. 

Uma vez que o processo de urbanização é permanente e intenso no país, o entendimento do impacto da 
configuração urbana no clima urbano, nos níveis de conforto e na demanda energética de edificações adquire 
uma grande importância. O estudo da morfologia urbana ajuda a entender os padrões locais de 
desenvolvimento e seus processos de mudanças. Pode ser abordado com base em alguns elementos chave, 
tais como estudos sobre as relações entre os componentes do balanço de energia e os fatores controláveis 
pelo homem, como, por exemplo, uso e taxa de permeabilidade do solo, gabaritos, espaçamentos entre as 
edificações, juntamente com restrições a sua altura, percentuais de áreas verdes, orientação das vias. A 
maioria dos autores que investigam a violência entende o espaço urbano como espaço da violência. Sendo o 
espaço público o local onde mais ocorrem crimes, é relevante entender a dinâmica urbana, seus 
componentes morfológicos e o contexto social em que a população está inserida, a fim de elaborar 
estratégias ambientais de combate à violência. No cenário brasileiro, em que os índices de violência são 
elevados, mesmo após longo período de melhorias nas condições sócio econômicas das famílias, 
especialmente as mais pobres, a pesquisa acadêmica muito tem a contribuir para a análise da problemática 
da violência e para o desenvolvimento de políticas públicas. Pensamos também a vegetação e o o conceito 
de parque linear como uma estratégia de inclusão social e restauração ambiental em espaços livres públicos 
urbanos. Este simposio temático tem como objetivo contribuir para a discussao de como um desesenho 
urbano adaptado ao clima pode prevenir ou aliviar a violência no contexto do aquecimento global. 
No trabalho 01, denominado O CAMPO TÉRMICO URBANO E ILHAS DE CALOR EM BRASÍLIA DF, são mostrados 
métodos e procedimentos para identificar os padrões de desenvolvimento das áreas urbanas e relacionar 
estas formas de apropriação do território às suas implicações ambientais, principalmente sua influência ao 
clima local. A ação do homem no meio urbano, com a impermeabilização do solo, a retirada da cobertura 
vegetal e com os adensamentos das áreas centrais de forma indevida, influencia o campo térmico urbano e 
causa o fenômeno ilhas de calor urbanas – ICU.   Analisados Plano Piloto e Regiões Administrativas de Brasília, 
cuja peculiar inter-relação configura um processo de urbanização. Foram utilizadas imagens termais 
provenientes de sensoriamento remoto. Assim, para análise quantitativa, foram definidas doze áreas 
amostrais do DF, segundo a diversidade de traçados e formas de ocupação do solo; mediante a observação 
de variáveis, geográficas, ambientais, urbanísticas e morfológicas. Após o geoprocessamento, a análise do 
campo térmico urbano no DF utilizou as classificações supervisionadas dos materiais de superfície; o fator 
W/H, segundo uma base teórico numérica; e imagens de satélite termais, transectos e imagens da câmera 
termográfica. 

No trabalho 02, ILHA DE CALOR URBANA E OS IMPACTOS NEGATIVOS NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E 

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO URBANA, são discutidos os aspectos do fenômeno da Ilha de Calor 
Urbana e sua interferência na alteração do tempo biológico, da flora e fauna e desconforto térmico, com 
consequente aumento do consumo de energia. Excesso de calor antropogênico é prejudicial à saúde, 
podendo levar ao óbito as pessoas com problemas cardiovasculares e com organismos vulneráveis, como 
idosos. As Ilhas de Calor aumentam a frequência, intensidade e durabilidade das ondas de calor, portanto 
em um cenário de aumento da urbanização global, principalmente nos países em desenvolvimento onde as 
atividades de planejamento dos poderes públicos apresentam grandes fragilidades de gestão e limitações 
técnicas. Neste contexto a ilha de calor intensifica os efeitos negativos das ondas de calor. 
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No trabalho 03, ESPAÇO PÚBLICO ABERTO ADAPTADO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO MEDIDA DE 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, o estudo mostra que existe uma ligação clara entre criminalidade e 
desenvolvimento: “A criminalidade dificulta o desenvolvimento humano e econômico, o que por sua vez, 
gera mais criminalidade”. Sob esta ótica, há uma forte relação causal da violência e a falta de qualidade ou 
degradação do espaço público. Segundo os autores respostas à violência urbana devem se concentrar no 
espaço físico onde se concentram estas ocorrências, o que significa que a qualidade dos espaços públicos 
diretamente determinará o grau de resiliência à criminalidade desta população. Neste sentido, o trabalho 
propõe uma metodologia de análise da qualidade do espaço público baseada no georreferenciamento, 
agrupamento e espacialização na forma de mapas de densidades de Kernel das ocorrências criminais oficiais 
por tipo de crime (utilizando série histórica de 9 anos, 2009-2017, fornecida pela Secretaria de Segurança 
Pública do GDF). 
No trabalho 04, ANÁLISE ESPACIAL DA QUALIDADE E ACESSIBILIDADE DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS, o  estudo 
caracterizar a acessibilidade e a função ecológica dos espaços verdes e abertos no Distrito Federal e busca 
estabelecer parâmetros que possam ser modificados ou alterados para melhorar sua acessibilidade e função 
ecológica e, assim, melhorar a eficácia geral desses espaços na cidade. A originalidade da pesquisa está na 
combinação de imagens de drone e sintaxe espacial para obter resultados de uso do solo. O estudo tem dois 
componentes: i) Avaliar a qualidade das áreas urbanas verdes públicas usando imagens de sensoriamento 
remoto (índices de vegetação e imagens de drones); ii) Análise morfológica usando SIG e Teoria da Sintaxe 
Espacial. Muitos estudos mostraram que a vegetação é importante para o microclima urbano, com áreas com 
maior cobertura vegetal geralmente mais favoráveis em termos de conforto térmico. Isso sugere que a 
vegetação pode ser usada para melhorar as condições do microclima, principalmente como elemento 
atenuante do rigor térmico, comum em cidades localizadas em baixas latitudes com climas quentes e úmidos, 
como Brasília, a capital do Brasil. 
No trabalho 05, intitulado PARQUES LINEARES AO LONGO DE CORPOS HÍDRICOS URBANOS: CONFLITOS E 
POSSIBILIDADES – O CASO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ, DF é apresentado o conceito de parque linear como 
uma estratégia de inclusão social e restauração ambiental em espaços livres públicos urbanos. Os parques 
lineares são equipamentos que abrigam a biodiversidade local, buscando conciliar a problemática ambiental 
aos usos antrópicos. Têm-se como objetivo a investigação dos conflitos em uma futura criação de um parque 
linear nas margens do Lago Paranoá em Brasília. Percebe-se que esses conflitos se refletem na legislação 
ambiental, que prediz uma faixa de preservação permanente ao longo do Lago (as APPs). O processo de 
implantação deste parque, portanto, envolve questões ambientais, sociais, assim como de respeito à 
concepção de Brasília, como uma cidade tombada pelo patrimônio histórico. 
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TRABALHO 01: 
O CAMPO TÉRMICO URBANO E ILHAS DE CALOR EM BRASÍLIA DF 

O estudo do ambiente geofísico é comumente tratado de forma isolada das atividades humanas. O ponto de 
ruptura é considerar a atuação do homem no meio ambiente urbano, alterando as formas e as superfícies e 
modificando principalmente o clima. Este impacto reflete no aumento da demanda por energia para os 
edifícios. Assim, a eficiência energética buscada pela arquitetura sustentável precisa antes ser contemplada 
no ambiente urbano. O amadurecimento dos conceitos relativos ao urbanismo sustentável deve alcançar 
novos paradigmas. Desde o Relatório de Brundtland (1987) uma série de medidas deveriam ser tomadas 
pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas: a diminuição do consumo de energia 
e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; e o controle da urbanização 
desordenada e integração entre campo e cidades menores. A experiência, no decorrer destas três décadas, 
demonstra que pouco (ou quase nada) foi colocado em prática. Nossa matriz energética ainda é a mesma 
(hidroelétrica) e as leis que disciplinam o uso do solo consideram a superficialidade das questões ambientais 
urbanas. Mesmo depois do Acordo de Paris em 2015 - marco mais recente das mobilizações em caráter 
mundial, referentes às mudanças climáticas – ainda há o distanciamento entre as geociências e as questões 
humanas. Do ponto de vista da pesquisa científica, que deveria impulsionar estas conexões interdisciplinares, 
é possível identificar tal lacuna. Neste sentido, o presente estudo volta-se para a influência das atividades 
antrópicas no clima, considerando a escala da cidade. O clima de uma região é determinante para a produção 
arquitetônica e do ambiente das cidades. O fenômeno urbano é complexo e não só as questões geográficas, 
espaciais e ambientais o compõem, mas também as questões de cunho social e econômico, Romero (2011). 
É essencial identificar os padrões de desenvolvimento das áreas urbanas e relacionar estas formas de 
apropriação do território às suas implicações ambientais, principalmente sua influência ao clima local. A ação 
do homem no meio urbano, com a impermeabilização do solo, a retirada da cobertura vegetal e com os 
adensamentos das áreas centrais de forma indevida, influencia o campo térmico urbano e causa o fenômeno 
ilhas de calor urbanas – ICU. Embora os primeiros estudos sobre ICU, por Luke Howard, datem de 1818, a 
análise das temperaturas das superfícies urbanas utilizando sensoriamento remoto, vem acontecer na 
recente década de 1980, viabilizada pelo avanço das bandas termais dos satélites Landsat. A questão 
ambiental urbana tem ênfase neste trabalho, que diferente dos estudos tradicionais de ICU, compara áreas 
urbanas com outras áreas urbanas de configurações diferentes. A intenção é identificar as relações entre os 
tipos de materiais de superfície, as temperaturas e a morfologia urbana no processo de formação das ilhas 
de calor. Para isto, as áreas amostrais de Brasília DF, objeto do presente estudo, foram analisadas e 
comparadas considerando-as cenários urbanos provenientes de atividades antrópicas capazes de produzir 
alterações climáticas.  Plano Piloto e Regiões Administrativas são uma rede de cidades, cuja peculiar inter-
relação configura um processo de urbanização. Interessa-nos interpretar e mensurar as relações existentes 
entre os fatores determinantes do processo de formação das ICU em Brasília/DF, que está amplamente 
exposta, segundo os aspectos históricos, geográficos (com destaque ao clima e a vegetação) e morfológicos. 
O clima urbano envolve a abordagem das temperaturas; das trocas térmicas; da presença de vegetação em 
áreas urbanas; da evapotranspiração; da morfologia urbana, envolvendo o fator W/H/L, os cânions urbanos, 
o Fator Visão do Céu, a ventilação urbana, materiais de superfície, culminando no conceito ilhas de calor, 
Oke (1987). Entre as formas de monitoramento do fenômeno ilhas de calor, definiu-se pela utilização de 
imagens termais provenientes de sensoriamento remoto, o que demanda ferramentas de geotecnologia para 
o desenvolvimento da pesquisa. Assim, para análise quantitativa, foram definidas doze áreas amostrais do 
DF, segundo a diversidade de traçados e formas de ocupação do solo; mediante a observação de variáveis, 
geográficas, ambientais, urbanísticas e morfológicas. Após o geoprocessamento dos dados das áreas 
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amostrais definidas, a análise do campo térmico urbano no DF compõe-se em três frentes: as classificações 
supervisionadas dos materiais de superfície (software Quantum Gis); o fator W/H (largura da caixa da rua / 
altura dos edifícios), segundo uma base teórico numérica; e imagens de satélite termais, transectos (software 
ENVI) e imagens da câmera termográfica. A primeira corresponde à análise dos materiais de revestimentos 
das superfícies; a segunda considera de que maneira as formas construídas afetam o clima local, através da 
modificação dos fluxos de ar, do transporte do calor atmosférico e de saldos de radiação de ondas curtas e 
longas; e a terceira trata da análise sazonal do campo térmico urbano, culminando com os resultados das 
três frentes e as correlações estatísticas entre materiais de superfície, temperaturas e fator W/H. Entre os 
resultados preliminares, da etapa teórica, temos cerca de 2ºC de aumento da temperatura entre as décadas 
de 1990 a 2010, e cerca de 1ºC de aumento do ano de 2012 até os dias atuais, além da consequente 
diminuição da umidade e alterações dos índices pluviométricos (Instituto Nacional de Meteorologia - INMET). 
As áreas mais aquecidas incluem não só as regiões mais adensadas, mas áreas de solo exposto ou vegetação 
rasteira seca, em áreas pouco adensadas ou mesmo não ocupadas. Observamos que a presença de 
vegetação, ou não, diferencia a temperatura de áreas do Plano Piloto em 1ºC e de áreas das Regiões 
Administrativas vizinhas de 1 a 3ºC. As correlações entre materiais de superfície e temperaturas são fortes e 
ascendentes, no Plano Piloto foram em média de 0,94 em Agosto e de 0,90 em Fevereiro; e nas áreas das 
Regiões Administrativas em média de 0,89 em Agosto e de 0,80 em Fevereiro. Já para as correlações entre 
temperaturas e fator W/H, os resultados são: 0,94 em Agosto e 0,65 em Fevereiro. Concluímos que o clima 
urbano pode ser influenciado segundo boas práticas de ocupação do solo, e refletimos que em relação ao 
campo térmico, a legislação que disciplina o uso e ocupação do solo deve ser revisada sob novos paradigmas. 
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TRABALHO 02: 
ILHA DE CALOR URBANA E OS IMPACTOS NEGATIVOS NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E 

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO URBANA 

As médias globais de temperatura da superfície dos continentes e dos oceanos aumentaram entre 0,6 e 0,2ºC 
durante o século XX, neste contexto, principalmente nos últimos 50 anos, destaca-se a contribuição das 
atividades humanas. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), com base em modelagem 
apresenta que até o final do século XXI, as previsões extremas apontam para um aquecimento na 
temperatura média entre 2 e 4 ºC, acompanhado com aumento do nível do oceano em até 60 cm (IPCC, 
2007). Desta maneira são esperados um grande aumento na ocorrência de eventos extremos. Os eventos 
extremos de precipitação, temperatura e secas prolongadas apresentam um risco exacerbado as 
infraestruturas sociais e a vida da população, principalmente os grupos que vivem sobre alta vulnerabilidade 
socioambiental, como as populações de baixa renda que moram próximas as áreas com alta declividade, 
córregos, várzeas e em habitações consideradas de risco como favelas e cortiços (Rosenzweig C. et al, 2015). 
Os eventos extremos de temperatura como as ondas de calor e de frio são grandes desafios para a adaptação 
humana, tendo em vista que a espécie é homeoterma e necessita do bom funcionamento do seu sistema 
termo regulatório para sobreviver às trocas de energia com o meio. Esses eventos sobrecarregam os 
organismos humanos prejudicando os sistemas cardiovasculares e respiratórios, principalmente naqueles 
mais frágeis, como os que apresentam quadro clínico ligados aos mesmos, sendo o grupo de risco: os idosos 
com mais de 65 anos e crianças até 5 anos. As cidades estão na linha de frente do desafio das mudanças 
climáticas. A urbanização global é fruto do cenário do crescimento das populações urbanas intensificado na 
segunda metade do século XX. No período de 1950 a 2011, a população mundial quintuplicou e atualmente 
representa metade do total global. Em 2050 as previsões apontam que 70% da população viverão nas 
cidades. Estes números revelam o fato que o clima urbano está se tornando cada vez mais o ambiente 
dominante para a maioria da humanidade. As cidades criam seus próprios climas devido ao impacto do 
desenvolvimento urbano no balanço de calor na superfície (OKE et al, 1999), e este processo condiciona 
formação da Ilha de Calor Urbana (ICU). Este fenômeno é dinâmico e varia de acordo com os condicionantes 
geológicos locais, assim como também tem a interferência da dinâmica climática regional com a influência 
dos sistemas atmosféricos dominantes. A Ilha de Calor Urbana exerce impactos negativos na organização 
social e qualidade de vida da população urbana. A superfície da cidade constituída de área edificada influi de 
maneira tridimensional na interação que existe entre a estrutura urbana e atmosfera. As condições climáticas 
de uma área urbana extensa e de construção densa são totalmente distintas daquelas dos espaços abertos 
circundantes, podendo haver diferenças de temperatura, de velocidade do vento, de umidade, de pureza do 
ar, etc. O desenho físico urbano, desde a escala de edifícios até as áreas metropolitanas, pode ter fortes 
repercussões nas condições climáticas locais. Neste sentido, deve-se levar em consideração a configuração 
geométrica dos edifícios, as propriedades dos materiais de construção, as cores das superfícies exteriores, a 
extensão e a densidade da área construída, as condições de sombra nas ruas e nos estacionamentos, a 
distribuição das áreas verdes, a relação entre índice de área construída e espaços livres (LOMBARDO, 1985). 
A percepção é de clima artificial de deserto, ou seja, com aumento da temperatura e diminuição da umidade 
relativa, no contexto intra–urbano. O fenômeno da Ilha de Calor Urbana interfere na alteração do tempo 
biológico, da flora e fauna e desconforto térmico, com consequente aumento do consumo de energia. 
Excesso de calor antropogênico é prejudicial à saúde, podendo levar ao óbito as pessoas com problemas 
cardiovasculares e com organismos vulneráveis, como idosos (OKE, 1987). No Estado de São Paulo, por 
exemplo, o alto consumo de energia elétrica vem comprometendo as fontes hídricas do país. A crise hídrica, 
por sua vez, também atinge a capital de SP, sendo que os altos índices pluviométricos e a impermeabilização 
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do solo resultam na enchente de algumas áreas urbanas, enquanto não chove sobre o Sistema Cantareira, 
fonte de abastecimento de água da cidade. As Ilhas de Calor aumentam a frequência, intensidade e 
durabilidade das ondas de calor, portanto em um cenário de aumento da urbanização global, principalmente 
nos países em desenvolvimento onde as atividades de planejamento dos poderes públicos apresentam 
grandes fragilidades de gestão e limitações técnicas. O fenômeno ilha de calor intensifica os efeitos negativos 
das ondas de calor, o que no contexto do desenvolvimento sustentável apresenta-se como importante 
demanda, dado o crescimento de algumas cidades. O processo de ocupação das áreas urbanas da maioria 
das cidades brasileiras desconsidera alguns fundamentos importantes, promovendo a retirada total da 
vegetação nativa, a impermeabilização do solo e os adensamentos. Estas ações conduzem às alterações 
climáticas, provocando a formação das ilhas de calor urbanas, que por sua vez induzem ao aumento do 
consumo de energia. As políticas públicas voltadas ao Planejamento Urbano precisam ser revistas no sentido 
de considerar o funcionamento da cidade e não apenas a edificação da mesma. A influência da ocupação do 
território urbano nas alterações dos climas locais devem ser parte da agenda e do debate acerca das questões 
do Planejamento Ambiental. 
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TRABALHO 03: 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VIOLENTOS DO DISTRITO 

FEDERAL: ESTRATIFICAÇÃO DA MORFOLOGIA URBANA PARA INFORMAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ALÍVIO DO MEDO E DA CRIMINALIDADE. 

A violência urbana é uma triste realidade das grandes cidades brasileiras. Nancy Cardia, autora do paper 

“Urban Violence in São Paulo” (Woodrow Wilson International Center for Scholars - Comparative Urban 

Studies Occasional Papers Series, 2000) argumenta que, diferentemente de outros países, no Brasil a 

violência não é homogeneamente distribuída no território. Na realidade, concentra-se em certas cidades e 

em áreas específicas destas cidades. As principais vítimas são os jovens negros e as mulheres que vivem nas 

áreas mais pobres, onde os serviços públicos só chegam precariamente depois que as pessoas ocuparam a 

área, e espaços públicos nestas localidades são escassos ou inexistentes. A relatório da Organização das 

Nações Unidas (ONU) “Global Study on Homicide” de 2013, produzido pelo The United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC) faz um levantamento dos sistemas criminais de justiça e dos sistemas de saúde 

pública de 207 países, apresenta um comparativo nas taxas de homicídios no mundo por gênero, região e 

armas de fogo. Esse estudo mostra que existe uma ligação clara entre criminalidade e desenvolvimento: “A 

criminalidade dificulta o desenvolvimento humano e econômico, o que por sua vez, gera mais criminalidade.” 

(UNODC Global Study on Homicide, 2013, p. 5). Além da necessidade de desenvolvimento econômico como 

uma ferramenta óbvia na redução da criminalidade, CARDIA (2000) propõe que medidas de prevenção e 

melhorias urbanas sejam implementadas nas comunidades mais vulneráveis, que estão sujeitas as maiores 

ocorrências de crimes violentos. A precariedade, expressada na forma de urbanização de má-qualidade no 

território, favorece a violência urbana. Cidades com espaços públicos bem desenhados e bem incorporados 

no tecido urbano, com adequada manutenção, de fácil acesso, adequadamente iluminados, além de 

apropriadas condições paisagísticas e bioclimáticas inspiram seus habitantes a usufruir dos mesmos, e 

portanto; favorecem a segurança de seus habitantes. Espaços urbanos degradados e abandonados, por 

outro, afastam o público e geram sensação de insegurança (HANAFI et al., 2013). Extrapolando a esfera 

simplista de desenvolvimento econômico, para desenvolvimento econômico sustentável, a ONU tem entre 

os seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a missão de promover políticas públicas e ações 

que tornem as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Portanto, torna-se evidente a 

importância da análise espacial da violência no território bem como do papel que o planejamento e a 

reabilitação dos espaços públicos urbanos possuem para que se atinjam esses objetivos (ODS). O Relatório 

de Análises Criminais, de número 40, publicado em 2008, aponta que 74% dos homicídios no Distrito Federal 

ocorrem em espaços públicos abertos, 13% em espaços semipúblicos, e os demais 13% em espaços fechados 

(FERRAZ, 2017, p. 39).  Sob esta ótica, de acordo com DAVIS (2012) há uma forte relação causal da violência 

e a falta de qualidade ou degradação do espaço público. Isto posto, respostas à violência urbana devem se 

concentrar no espaço físico onde se concentram estas ocorrências, o que significa que a qualidade dos 

espaços públicos diretamente determinará o grau de resiliência à criminalidade desta população. Neste 

sentido, o presente trabalho propõe uma metodologia de análise da qualidade do espaço público baseada 

no georreferenciamento, agrupamento e espacialização na forma de mapas de densidades de Kernel das 

ocorrências criminais oficiais por tipo de crime (utilizando série histórica de 9 anos, 2009-2017, fornecida 

pela Secretaria de Segurança Pública do GDF). O software utilizado foi o ESRI ArcGIS® 10.5 para o 
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mapeamento e espacialização dos dados. O georreferenciamento dos endereços das ocorrências foi feito 

com a ajuda da Companhia de Planejamento do Distrito Federal CODEPLAN - Governo do Distrito Federal 

(GDF) usando rotinas de código da própria agência e o Google Earth Pro®. Os tipos de crime selecionados 

foram homicídios, tentativa de homicídio, roubo a transeuntes, estupro e tentativa de estupro. Dados 

espaciais sobre o nível da sensação de medo e insegurança da população parte de uma iniciativa pioneira da 

Secretaria de Segurança Pública do GDF também foram utilizados como contraponto. O Distrito Federal foi 

o recorte utilizado para a elaboração deste estudo. A capital, Brasília, possui sua centralidade totalmente 

projetada, cuja morfologia é fortemente marcada e distinta (ROMERO, 2011). Desta forma, com os dados 

referentes à sensação de medo e índices espaciais de criminalidade, é possível analisar os impactos da 

morfologia de um centro urbano totalmente projetado versus sua periferia, a qual se assemelha com o 

restante das cidades brasileiras, ou seja, contemplando mais precariedade, menos oferta de serviços e 

espaços públicos, e consequentemente, menor qualidade do tecido urbano. É importante ressaltar que a 

sensação de medo da população de determinada espacialidade pode não estar diretamente ligada à 

ocorrência efetiva de violência, indicando, portanto, que a qualidade do espaço público dita diretamente a 

qualidade de vida da população que habita ao seu redor (DAVIS, 2012).  Os resultados do trabalho 

corroboram com estudos já publicados, os quais indicam que em termos espaciais, certos tipos de crime são 

fortemente concentrados em determinados e específicos lugares (DE MELO, MATIAS & ANDRESEN, 2015, p. 

314). Assim sendo, a estratificação e compreensão dos elementos urbanos, após mapeada a morfologia dos 

locais com alta incidência de criminalidade (qualidade de iluminação, distância até transporte público, becos, 

degradação espacial, áreas verdes e sua conservação) devem informar políticas públicas de reabilitação e 

realce destes espaços, que neste contexto, contribuem para a diminuição da sensação de insegurança da 

população local bem como a redução dos índices de criminalidade de determinadas espacialidades. 
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TRABALHO 04: 
ANÁLISE ESPACIAL DA QUALIDADE E ACESSIBILIDADE DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

O tema sobre áreas verdes urbanas já é bem discutido em diversas áreas de ciência e dentro processo de 

planejamento urbano, mas há a necessidade de avaliar diversos tipos de impactos relacionados à existência 

ou implantação destas áreas verdes, de forma a se compreender se elas atendem à sociedade, como por 

exemplo, se são acessíveis, isto é, se têm infraestrutura adequada à sua utilização; se há interferência no 

microclima, como geração de ilhas de frescor; se a massa arbórea está conjugada com áreas verdes abertas, 

proporcionando sombreamento, mas também a possibilidade de atividades ao ar livre. Estes elementos 

podem ser medidos a partir de imagens de satélite, como por exemplo Sentinel II, com precisão espacial de 

10 metros ou Landsat 8, com precisão de 30 metros, que dão uma visão geral sobre o espaço em análise. O 

uso de drones traz a possibilidade de levantamento de dados com alta precisão e com a facilidade de se 

repetir o levantamento tantas vezes quanto necessário. Permitindo uma nova forma de geração e análise de 

informação sobre o espaço urbano. Este levantamento pode ser associado com base de dados urbanos para 

avaliação de elementos de acessibilidade, como vias de acesso, paradas de ônibus, estações de metrô, 

estacionamentos, ampliando o potencial do instrumento. O levantamento espacial permite compreender a 

relação da implantação de áreas verdes e sua efetividade junto a sociedade, bem como é possível estabelecer 

parâmetros de alteração para as áreas existentes e implantação de novas áreas de áreas, de forma a 

potencializar o seu uso, bem como sua função ecológica dentro da cidade. Um parâmetro relacionado à 

qualidade ambiental urbana é a quantidade de verde disponível para a população. Esse elemento atua como 

um sistema de filtro para elementos poluidores atmosféricos, principalmente os produzidos por veículos 

automotores, bem como atua como um sistema para amenizar a temperatura, por meio do processo de 

evapotranspiração. O verde urbano atua de diferentes formas para melhorar a qualidade ambiental das 

cidades. Além dos sistemas citados, atua como sistema de interceptação, minimizando o impacto da 

precipitação atmosférica. Este pode ser caracterizado como um indicador de qualidade de vida, uma vez que 

permite o acesso da população a sistemas de fauna e flora. Mesmo com o crescente avanço da ocupação do 

espaço pela cidade, as áreas verdes são fundamentais para que as cidades continuem a serem ocupadas, 

pois, além do bem-estar sensorial que a população tem ao usufruir nessas áreas. Para Romero (2001:94), a 

“capacidade de filtragem da vegetação aumenta quanto maior for o número de folhas de cobertura por 

unidade de terra.”  Isso significa que quanto maior a estrutura vegetal, melhor é sua atuação no processo de 

filtragem, p. ex., a contaminação do ar pode ser minimizada com a estruturação de um cinturão verde, que 

pode ser plantado ao longo de avenidas. Essa estrutura pode criar um microclima diferenciado entre áreas 

plantadas e não plantadas, principalmente em relação à temperatura, velocidade e direção dos ventos e 

umidade do ar. Segundo Romero (2001), com a redução da temperatura, a radiação de ondas longas das 

folhas torna-se mais lenta, por essa razão as áreas vegetadas estão sujeitas a menor pressão do calor 

radiante. Infelizmente, o crescimento acelerado das cidades brasileiras e seu intenso processo de 

urbanização fez com que, em muitos casos, se desconsiderassem os elementos naturais em seu 

planejamento, fato que têm refletido negativamente na qualidade de vida de seus moradores (LOBODA & 

DE ANGELIS, 2005). Para obter uma análise mais detalhada, é possível usar imagens de veículos aéreos não 

tripulados (vant) ou "drones", com precisão espacial entre metros e centímetros. Este estudo visa 

caracterizar a acessibilidade e a função ecológica dos espaços verdes e abertos no Distrito Federal e 

estabelecer parâmetros-chave que podem ser modificados ou alterados para melhorar sua acessibilidade e 
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função ecológica e, assim, melhorar a eficácia geral desses espaços na cidade. A originalidade da pesquisa 

está na combinação de imagens de drone e sintaxe espacial para obter a verdade de solo, considerando como 

essa abordagem pode ser aplicada no processo de planejamento urbano. O estudo tem dois componentes: 

i) Avaliar a qualidade das áreas urbanas verdes públicas usando imagens de sensoriamento remoto (índices 

de vegetação e imagens de drones); ii) Análise morfológica usando SIG e Teoria da Sintaxe Espacial. Os locais 

específicos do estudo serão selecionados a partir de imagens de média resolução, para identificação de áreas 

potenciais e o levantamento em alta precisão será feito nestas áreas selecionadas. Muitos estudos 

mostraram que a vegetação é importante para o microclima urbano, com áreas com maior cobertura vegetal 

geralmente mais favoráveis em termos de conforto térmico. Isso sugere que a vegetação pode ser usada 

para melhorar as condições do microclima, principalmente como elemento atenuante do rigor térmico, 

comum em cidades localizadas em baixas latitudes com climas quentes e úmidos, como Brasília, a capital do 

Brasil. 
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TRABALHO 05: 
PARQUES LINEARES AO LONGO DE CORPOS HÍDRICOS URBANOS: CONFLITOS E 

POSSIBILIDADES - O CASO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ, DF 

A pesquisa inicia-se com a revisão de conceitos relacionados à “paisagem” e ao “espaço”, tendo como foco 

de estudo um tipo especial de espaço livre público conhecido como “parque linear”. Os parques lineares são 

equipamentos que abrigam a biodiversidade local, buscando conciliar a problemática ambiental aos usos 

antrópicos, utilizando-se de um paisagismo baseado em preceitos ecológicos. O objeto desta pesquisa, os 

espaços livres públicos ao longo da orla do Lago Paranoá, no Distrito Federal, apresentam divergências de 

expectativas de uso, entre a população que habita as margens do lago e que acredita ter o direito de privatizá-

la versus o restante da população brasiliense, que muitas se vezes se sente marginalizada e periférica, e que 

deseja utilizar estes locais como uma grande área de lazer. Têm-se como objetivo geral a investigação dos 

conflitos que impedem a liberação das margens do Lago Paranoá, propondo a construção de um método de 

planejamento para parques lineares, capazes de diminuir a situação de degradação na orla do lago. Percebe-

se que esses conflitos se refletem na legislação ambiental, que prediz uma faixa de preservação permanente 

ao longo da orla (as APPs), e na legislação urbanística, que reconhece a área como terra pública e de uso 

comum a todos. Brasília, uma cidade projetada, não foge dos problemas de violência urbana existentes nas 

grandes capitais do país, como falta de espaços de lazer para a população periférica, escalada de crimes assim 

como muitos problemas ambientais. Nos deparamos recentemente com registros de inundações em vários 

pontos da cidade e com a constatação de assoreamento do Lago, que a cada ano vem perdendo parte de seu 

espelho d’água. Além disso, foram incluídas novas formas de uso para as águas do lago, como a captação 

para o consumo humano, o que aumenta o quadro de conflitos. No ano de 2005, a Ação Civil Pública MPDFT 

n.º 2005.01.1.090580-7/2005 condenou o Governo do Distrito Federal a iniciar a remoção de construções na 

faixa de APP na Orla do Lago Paranoá, porém nenhuma ação foi efetivamente tomada ao longo de anos. Em 

2011, a Ação transitou em julgado, não cabendo mais recursos que impedissem a liberação da orla. O 

Governo do Distrito Federal viu-se obrigado, em 2015, a destruir cercas e fechamentos dos lotes à beira do 

Lago e a fazer um plano de manejo para toda a Área de Preservação Permanente, caso contrário, iria pagar 

uma elevada multa diária. O poder público nunca teve vontade política para mudar a realidade instituída na 

orla do Lago. Havia falta de planejamento, de políticas públicas e de fiscalização, no entanto, a partir de 2015, 

todos tiveram que se adequar a uma nova realidade. Diversas liminares foram protocoladas pelos moradores 

locais, que eram contra a desocupação da orla do Lago Paranoá, pondo em risco qualquer iniciativa 

governamental neste sentido. Estudos realizados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF (2015) 

comprovaram que as invasões de áreas públicas na orla do Lago Sul e Lago Norte, que incluem as áreas verdes 

não edificáveis e Áreas de Preservação Permanente, correspondiam à maior invasão de terras públicas no 

Distrito Federal. Constata-se, portanto, uma situação de ilegalidade, em que agentes privados ocupam o 

espaço público, restringindo o acesso do resto da população ao local, impedindo sua utilização como área de 

lazer e contemplação, além de trazer danos ao ecossistema. Os conflitos existentes esbarram na dificuldade 

de se aplicarem leis aos moradores da orla, classe dominante da cidade, que nunca tinha sido punida 

anteriormente pelas invasões. O processo de desocupação das APPs das margens do Lago Paranoá envolve 

questões ambientais, sociais, assim como de respeito à concepção de Brasília como cidade projetada. A 

desocupação da orla deverá ser acompanhada de novas intervenções paisagísticas. Porém existe uma lacuna 

grande na literatura sobre planejamento ecológico para margens de rios e lagos. O método utilizado nesta 
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pesquisa, baseado na sobreposição de mapas temáticos de três atributos, “vegetação”, “solo” e 

“acessibilidade” (inspirada na metodologia de McHarg, 1969), teve como produto a formulação de Mapas de 

Suporte Ecológico, que podem servir de auxílio no processo planejamento de novos espaços livres. A invasão 

das margens do Lago pelos quintais de residências de alta renda é questionada tanto pelos órgãos públicos 

quanto pela população que vê no livre acesso à orla uma grande opção de lazer, assim como uma 

oportunidade de preservação ambiental. Mas com o fim dessas invasões, o que propor para essas áreas 

desocupadas? Esta pesquisa procura estudar a possibilidade de um novo cenário paisagístico a partir da 

liberação das margens do Lago Paranoá, criando recomendações e alocando valores ambientais e antrópicos, 

na verificação da possibilidade de implantação de um grande espaço livre público ao longo da orla, Romero 

(2001).  Em 2018, o Governo do Distrito Federal realizou um concurso público para o Master Plan da Orla do 

Lago Paranoá, cujo vencedor foi o escritório Estúdio 41. Esta proposta foi apresentada e analisada nesta 

pesquisa. Também foram analisados outros projetos, dentre os vinte e dois avaliados pela comissão 

julgadora, demonstrando os pontos fortes e fracos de cada proposta. 
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ECOLOGIA: UM PANORAMA GLOBAL E LOCAL 

O primeiro uso da expressão “ecologia” é frequentemente associado ao americano Henry David Thoreau, 
em 1858. Outros atribuem à Ernst Haeckel, em 1866. Mais adiante, Roy Clapham (1930) parece dividir com 
Arthur George Tansley (1935) o uso pioneiro da expressão “ecossistema”, como uma unidade integrada de 
componentes físicos (abióticos) e biológicos (biocenoses) em um dado meio específico. Acrescente-se que 
neste segmento físico-espacial, em definição de longa data, é prevista a interatividade de processos de 
fluxos de matéria e energia. Contemporaneamente, com o avanço da tecnologia da informação 
(computacional), não seria descabido complementar a definição de ecologia, particularmente em meio 
urbano, com o acréscimo da ideia de tráfego de comunicação e informação. 

De toda forma, admite-se que nem sempre o resultado das intricadas relações que podem advir desta 
complicada convivência, frequentemente impregnada de componentes bióticos e abióticos, resulta em 
justificativas rigidamente classificáveis ou facilmente sintetizáveis. As bases formuladas para a nascente 
ideia de sustentabilidade, em 1987, em Our Common World, foram fundamentais para balisar novos 
caminhos para a consciência ambiental no planeta, mas a complexificação e a multidisciplinaridade 
crescente inerente ao conceito demandam alguns aprofundamentos teóricos e práticos específicos. 

A degradação dos meios hídricos e atmosféricos, a depleção da camada de ozônio, o aquecimento global, a 
impactante alteração dos fluxos de energia e matéria, a perda de biodiversidade etc. são exemplos 
correntes que destacam a necessidade de se pensar os meios urbanos e naturais de forma global, regional e 
local. Estima-se que algo da ordem de 30% a 50% da superfície da Terra já sofreu alguma interferência 
humana. Porém, talvez essa seja a face mais visível e compreensível das questões que assolam o planeta. 

Na realidade, novos entes temáticos ensejam transversalidade de análise, para a compreensão do tema e 
demandam outras perspectivas. Vive-se a base de um processo cultural, com a consciência (ou a premissa) 
de um contínuo desenvolvimento, cujo suposto e “falso” objetivo é criar ecossistemas urbanos mais 
equilibrados, justos, saudáveis e atraentes. Atualmente, parece ser consensual que trata-se de uma luta 
inglória e infinda. Em termos efetivos, a dinâmica das cidades pressupõe sistemas abertos, instáveis, 
complexos e necessariamente desequilibrados (ALBERTI, 2008). 

Hoje, constatam-se traços de um tipo de (in)evolução que traz consequências em escalas diversas, no bojo 
de essências não tão somente econômicas, sociais e ambientais, mas que também se amplificam para 
muito além do sentido biológico e assumem um leque de responsabilidades: estéticas, éticas, humanistas, 
relacionais etc. O pleno reconhecimento, ainda que tardio, do ser humano como agente cultural e parte 
integrante da ecologia - com a superação do enfoque puramente biológico, - trouxe novos paradigmas úteis 
à abordagem da questão. Outrossim, vale lembrar que, até certo momento, a aproximação biogeofísica era 
suficiente para explicar uma parte bastante significativa das relações ecossistêmicas identificadas nas 
cidades. Ilhas de calor, impermeabilização do solo, concentração de gases tóxicos, mudanças nos substratos 
do solo etc. podem fornecer um quadro distorcido de que os efeitos são localizados. Contudo, há, 
certamente, decorrências compartilhadas não somente nos núcleos das ocorrências ambientais, mas 
também para além das fronteiras político-administrativas. Os fluxos de matéria e energia, que há muito 
extrapolaram os ciclos exclusivamente naturais, se alastram como hordas que dominam os componentes 
físico-espaciais da Terra. Fluidos nocivos e poluentes se espalham, em matizes de cinza, pela atmosfera, 
mares, rios, solos etc. Em paralelo, outros tons representam os muitos subjugados e excluídos que 

8070



 

compõem a maior parte da população. 

O presente Simpósio Temático será composto de experientes docentes e pesquisadores de universidades do 
âmbito público e privado, com vivências acadêmicas e profissionais diversas. A variedade de temas e as 
escalas de análise trazem riqueza de informação e oportunidade de debates intensos. 

Gilda Collet Bruna e Nathalia Pinto trazem a questão da arborização urbana em São Paulo. São discutidas 
questões centrais relativas ao assunto e destacados os muitos benefícios das áreas verdes em cidades. O 
artigo informa ainda, a partir de pesquisa realizada pelo SENSEABLE CITY LAB, MIT, 2018, que o índice da 
cobertura vegetal da superfície de São Paulo é de apenas 11,7%. 

José Ripper Kós e Marila Filártiga entendem que, no contexto dos impactos ambientais contemporâneos, é 
necessário promover uma mudança de paradigma nos projetos, uma transformação social e cultural que 
reconheça a interconexão com a natureza. Desta forma, apresentam uma pesquisa de caráter propositivo 
relacionada ao campus principal da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e sua relação com os 
ecossistemas locais, com o objetivo de reverter a degeneração dos sistemas naturais e culturais próximos. 

Eugenia Aumond Kuhn e Lucas Dorneles Magnus, ao reconhecerem uma maior aproximação entre as 
políticas urbanas e ambientais vigentes, preconizam que a mitigação dos impactos de poluição e 
degradação de recursos naturais estaria na busca pelo que se denomina “metabolismo circular”, com um 
aumento do rendimento e das taxas de reutilização dos recursos. A primeira autora (Kuhn) apresenta um 
método específico para a leitura dos fluxos de materiais relacionados aos sistemas de infraestrutura urbana, 
com vistas à torná-lo reproduzível em diversos municípios brasileiros, e a identificação de oportunidades de 
fechamentos de ciclos. 

José Júlio Lima, em seu trabalho, busca explorar o conceito de resiliência urbana, através de uma 
abordagem crítica, no contexto das cidades na Amazônia Oriental Brasileira, fortemente caracterizadas pela 
relação entre o meio natural e a sociedade. 

James Miyamoto apresenta a recém implantada proposta de revitalização do tipo watefront, na Zona 
Portuária da cidade do Rio de Janeiro, e os conflitos que se evidenciam entre o Morro da Conceição e o 
Porto Maravilha. Dois universos com características urbanas, tipológicas, partícipes etc. absolutamente 
distintos. O choque de realidade ilustra um ecótono urbano que parece penalizar, naturalmente, a parte 
mais frágil, o Morro da Conceição. 

As ações e pensamentos relacionados à ecologia exigem acuidade de análise, trans e interdisciplinaridade e 
rigor científico, sempre balizados pela postura moral e ética. Os assuntos presentes nas discussões em 
pauta são tão polêmicos, quanto sérios ou oportunistas. Como visto anteriormente, não se trata de se 
omitir ou de se negar a existência de relevantes problemas ambientais, que se combinam aos sociais, 
políticos, econômicos etc. Ao contrário, sublinha-se que, obviamente, correções de percurso no lidar com as 
questões ecossistêmicas são fundamentais, em um universo em que a pegada ecológica (ecological 
footprint) possui desequilíbrio tão grave e premente. A proposta de oferecer um “panorama global e local” 
da ecologia torna-se representativa do estado da arte relativo ao tema, no âmbito do Vo Enanparq, 2018. 
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TRABALHO 01: 
Arborização em São Paulo 

A arborização urbana e a existência de áreas verdes representam aumento na qualidade de vida por conta 
das funções que a vegetação urbana proporciona, estando também associadas ao aumento no valor das 
terras em áreas mais arborizadas (MCPHERSON e SIMPSON, 2002). Este artigo mostra a relevância de 
ampliação da arborização urbana, associada à qualidade de vida e à sustentabilidade. Segundo Esteves 
(2011 apud BONONI, 2014, p.257) “toda a vida na Terra depende das plantas como fonte de energia e 
oxigênio, e sua sobrevivência é essencialmente para manter a saúde dos ecossistemas”. A arborização 
urbana representa um aumento no valor da terra em áreas mais arborizadas, segundo Mcpherson e 
Simpson, (2002). Metodologicamenteeste artigo analisa a arborização urbana em São Paulo, discutindo as 
metas para as áreas verdes, focalizando as referências municipais e a bibliografia. 

A “função da arborização urbana”que as áreas verdes proporcionam, são a remoção ou redução da 
poluição urbana, alteração das temperaturas e aumento dos valores das propriedades da região. Constanza 
et al (1997) estima que as áreas verdes prestem no mínimo 16 tipos de serviços: melhorar a qualidade do ar 
e regular os processos naturais,as temperaturas globais, precipitações atmosféricas, o controle de gases de 
efeito estufa etc. 

As áreas verdes também têm função no equilíbrio de distúrbios do meio e flutuações ambientais, como 
enchentes e secas; controle e suprimento de água, (regulação das águas destinadas a agricultura, indústria 
e transporte) e formação de reservatórios naturais de água; controle de erosão e retenção de sedimentos, 
formação do solo, ciclagem de nutrientes, previnem a perda de solo pela ação do vento, deslizamentos, 
auxiliam na fixação de nutrientes do solo, como o nitrogênio; o tratamento de resíduos também é uma 
função da arborização e coopera com a recuperação da mobilidade de nutrientes e com a quebra de 
excessos de componentes químicos; as áreas verdes colaboram com a polinização, controle biológico e 
refúgio da fauna e possibilitam a produção de alimentos para as espécies que habitam o meio urbano;as 
áreas verdes estão no equilíbrio de distúrbios do meio, com relação à capacidade do ambiente resistir a 
flutuações ambientais, como enchentes e secas; controle e suprimento de água, com a regulação das águas 
destinadas a agricultura, indústria e transporte, e auxilia na formação de reservatórios naturais de 
água;colaboram com a polinização, o controle biológico e o refúgio da fauna, possibilitando a produção de 
alimentos para as espécies que habitam o meio urbano, além de colaborar com os recursos energéticos,a  
Recreação e a Cultura. 

A valorização urbana pela arborização, segundo Farr (2013, p.37), se relaciona com “estudos*que+ 
documentam o interesse de compradores de imóveis em pagar até 24% a mais por uma casa cujo terreno 
esteja voltado para um parque ou para uma área natural”. 

Porém, a avaliação do custo-benefício da arborização urbana é dificultada pelas divergências entre fatores, 
como a localização das árvores, características das espécies e o fator de maior imprecisão é relativo aos 
benefícios estéticos, de difícil aferição. (MCPHERSON, SIMPSON, 2002). 

Estudos sobre o custo da terra mostram que a população de maior poder aquisitivo procura se localizar em 
áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário, portanto, com maiores custos da terra emaiores índices 
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de cobertura vegetal. Vale dizer que uma análise de custos-benefícios da arborização urbana é básica para 
que os setores públicos possam tomar decisões sobre políticas e prioridades.  

Resultados de pesquisas mostram que os “serviços verdes” trazem melhoria da qualidade do ar, regulação 
das temperaturas globais, das precipitações atmosféricas, controle de gases de efeito estufa;trata do 
equilíbrio de distúrbios do meio, como resistência a flutuações ambientais, nas enchentes e secas. A 
arborização urbana controla ainda o suprimento de água, regulando as águas destinadas a agricultura, 
indústria e transporte; eainda auxilia na formação de reservatórios naturais. Ainda, as áreas verdes urbanas 
têm papel no controle de erosão e retenção de sedimentos, formação do solo, ciclagem de nutrientes, 
prevenindo a perda de solo por conta de ações do vento, deslizamentos, além de auxiliar a fixação de 
nutrientes do solo, como o nitrogênio. Complementando,destaca o tratamento de resíduos também como 
função da arborização, na recuperação da mobilidade de nutrientes e quebra de excessos de componentes 
químicos. Mais ainda, as áreas verdes colaboram com a polinização, controle biológico e refúgio da fauna, 
na produção de alimentos para as espécies que habitam o meio urbano. 

As áreas verdes atuam no equilíbrio de distúrbios do meio, como a resistência a flutuações ambientais, de 
enchentes e secas; controlem o suprimento de água, regulando as águas destinadas a agricultura, indústria 
e transporte e auxiliam na formação de reservatórios naturais de água. As áreas verdes urbanas também 
atuam no controle de erosão e retenção de sedimentos, formação do solo, ciclagem de nutrientes, 
prevenindo a perda de solo por conta de ações do vento, deslizamentos, auxiliando na fixação de 
nutrientes do solo, como o nitrogênio; por ação das áreas verdes tem-se o tratamento de resíduos e a 
recuperação da mobilidade de nutrientes, quebra de excessos de componentes químicos, colaborando com 
a polinização, controle biológico e refúgio da fauna, possibilitando a produção de alimentos para as 
espécies que habitam o meio urbano. As grandes coberturas vegetais têm indicadores como Frankfurt com 
21,5%; Sidney com 25,9% e Montreal 25,5%; menores índices são Londres com 12,7%, Nova Iorque com 
13,5% e Paris com 8,8%. São Paulo apresenta o índice de 11,7%, nesta pesquisa (MIT, SENSEABLE CITY LAB, 
2018). 

À guisa de conclusão, com relação aos resultados esperados do Plano Diretor São Paulo, o Programa de 
Metas 2017-2020 é: “plantar 200 mil árvores no município, com prioridade para 10 Prefeituras Regionais 
com menor cobertura vegetal”: Aricanduva, Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaim Paulista, Jabaquara, 
Mooca, Sapopemba, Sé, Vila Mariana e Vila Prudente. Estas deveriam ter recebido maior número de 
unidades plantadas, mas não foram priorizadas. 
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TRABALHO 02: 
Projeto regenerativo para campus universitário 

Qual o melhor caminho a percorrer em busca do equilibro entre o ser humano e o planeta? Diversas áreas 
do conhecimento discutem os impactos ambientais na busca desse equilíbrio na relação entre seres 
humanos com o ambiente natural. Porém, percebe-se que essa questão é recorrente e as soluções 
apresentadas para esses impactos não apresentam mudanças significativas. Novas soluções estão 
presentes, e são importantes, mas problemas complexos precisam reconhecer a capacidade de 
compreender padrões, conectar e pensar soluções reconectando os fluxos naturais com os seres vivos 
através da recuperação de situações de degradação. A sustentabilidade ambiental é tratada sob alguns 
aspectos que se inter-relacionam, mesmo quando de movimentos e teorias distintas. De forma ampla 
podemos citar uma visão antropocêntrica, centralizada no ser humano que coloca os seres humanos não 
como parte da natureza, mas como um usuário, sempre fora ou acima da natureza, aliado a tecnologia. 
Normalmente resulta em soluções pontuais e fragmentadas. E a outra visão, que não separa os seres 
humanos da natureza, eles são parte do sistema, consideram o mundo como uma rede de fenômenos que 
estão interconectados. 

Embora os resultados da primeira visão estejam evoluindo, à exemplo dos edifícios verdes, o principal 
objetivo da construção ecológica nessa visão continua ser em aumentar a eficiência de energia, água e uso 
de material, reduzindo impactos globais sobre o ambiente natural. Buscam impactar menos ou chegar a um 
impacto neutro. Nossos ecossistemas globais estão degenerando mais rapidamente do que podem gerar. 

O crescente campo de projeto regenerativo, que emergiu da segunda visão, não é apenas impactar menos, 
mas redefinir o que o ambiente abrange e qual o seu papel. Acredita-se como único caminho para 
promover resultados mais eficazes, o impacto e a intenção deverão ser positivos, o que significa estar e se 
sentir conectado com o mundo natural, coevoluindo com os sistemas do meio ambiente. Para isso 
entende-se que os profissionais deverão ir em direção a um modelo regenerativo baseado nas relações 
entre sistemas naturais e culturais, e uma profunda compreensão das características regionais, 
reconhecendo a interdependência entre humanos e a natureza. Segundo Laszlo (2008), para que ocorra 
essa transformação, deverá haver uma mudança de paradigma nos projetos, uma transformação social e 
cultural que reconhece a interconexão com a natureza. Um caminho em busca de impactos mais positivos 
na natureza é compreender que as universidades têm um papel fundamental nesse processo e têm 
responsabilidade social no desenvolvimento da sociedade, particularmente na educação de futuros 
profissionais e na propagação da conscientização pública sobre as questões ambientais. A fragmentação do 
conhecimento, em áreas isoladas ou departamentos, não contribui para mudanças relevantes nas 
universidades e futuramente nas atuações profissionais. Introduzir e integrar aspectos mais amplos nas 
discussões sobre o espaço físico da universidade requer abordagens inovadoras. Concordando com Hodgin 
(2008), as ferramentas atuais que auxiliam os profissionais a se preocuparem com a sustentabilidade, não 
abordam adequadamente a interconexão entre desenvolvimento humano e o mundo natural, nem 
consideram aspectos da equidade social, como educação, estética, envolvimento da comunidade e 
diversidade socioeconômica. As universidades têm a oportunidade de enriquecer a aprendizagem formal, 
incentivando a interação entre as pessoas com perspectivas muito diferentes. E assim, formar pensadores 
críticos que possam agir no futuro, capazes de absorver e sintetizar pontos de vista complexos. Porém, 
assim como nas cidades, os campi universitários no Brasil não apresentam essa realidade, muitas vezes são 
exemplos negativos de como agir diante de problemas mais complexos, como por exemplo, os problemas 
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ambientais. Segundo Orr (2004) o problema não é apenas que muitos edifícios nas universidades são 
antiestéticos, não funcionam muito bem ou não se encaixam em seu lugar ou região, o problema mais 
profundo é que os edifícios não são fatores neutros no processo de aprendizagem. Ou seja, eles 
influenciam no aprendizado como exemplos negativos, e não apenas o edifício, mas também todo o espaço 
onde ele está inserido. 

Diversas universidades têm buscado promover a sustentabilidade nos seus sistemas elementares, como o 
ensino, pesquisa, extensão comunitária, autoavaliação, relatórios, além das operações do campus, que 
dizem respeito às atividades que envolvem consumo de energia e água, emissão de gases de efeito estufa, 
geração de resíduos sólidos, compra de alimentos, transporte, entre outros. Mas são soluções pontuais, e a 
realidade percebida nas áreas das universidades aponta uma direção contrária. Por outro lado algumas 
universidades começam a imaginar a possibilidade de revisar essa fragmentação com mudanças em seu 
espaço físico. 

Desde 2016, esses temas formam a base de uma pesquisa relacionada ao campus principal da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como ponto de partida a universidade como parte de um 
ecossistema delicado e importante para todas as redes naturais da região. Essa pesquisa é estudada por 
seu potencial para ser um agente impulsionador de um novo contexto para o ecossistema da região, 
considerando que os sistemas são um conjunto alinhado, interligado, e não um grupo de partes distintas. 
Busca, ao invés de reduzir os impactos negativos do campus no meio ambiente, gerar um impacto positivo 
em termos ambientais. A pesquisa está sendo estruturada por meio de disciplinas de pós-graduação em 
conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFSC, destinado a estimular o 
debate de diferentes pontos de vista sobre a relação da universidade com os ecossistemas locais e a 
discussão das possibilidades de interação entre a universidade, a administração municipal e as 
comunidades vizinhas, para a conservação e recuperação dos ecossistemas. 

Acredita-se que é necessária uma abordagem mais ampla e integrada com estratégias que buscam reverter 
a degeneração dos sistemas naturais e dos sistemas dos seres humanos resultando em regenerar a saúde 
dos lugares como um todo. Para isso práticas regenerativas orientam os debates para alcançar um projeto 
restaurador e regenerativo. Para avaliar as questões sugeridas para o campus a pesquisa utiliza como 
ferramenta orientadora os âmbitos temáticos do LENSES (Living Environments in Natural, Social, and 
Economic Systems). É uma ferramenta para orientar e não se propõe a ser uma lista de verificação do 
sistema, mas sim um processo passo a passo voltado para a abordagem regenerativa. Como resultado 
observa-se que através da promoção de novas formas de se relacionar com o meio ambiente, a 
universidade percebe como os diferentes departamentos se relacionam e a importância de estimular suas 
conexões para o pensamento complexo e integral em busca de novas formas de bem estar com o planeta. 
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TRABALHO 03: 
Metabolismo urbano e infraestrutura: uma alternativa para a abordagem 

ecossistêmica 

No Brasil, a política de meio ambiente e a política urbana apresentam trajetórias independentes no que se 
refere aos marcos legais e às teorias e conceitos que lhes dão suporte (EMILIANO, 2015). Os desafios 
relativos à infraestrutura urbana apresentam interfaces com ambas as políticas e, mais especificamente, 
com as políticas setoriais de Saneamento Ambiental e de Mobilidade. Costa (1999) reforça que,por muito 
tempo, os conceitos de urbano e de ambiental foram tomados como opostos e conflitantes, tanto nos 
ambientes acadêmicos, quanto nas práticas de planejamento.  

Recentemente, tem ocorrido uma crescente aproximação entre as políticas, visto que, segundo Emiliano 
(2015), capítulos e artigos específicos das principais Leis que regulamentam as políticas urbanas setoriais 
fazem referência à necessidade de integração entre si e à política de meio ambiente. Apesar disso, Costa, 
Campante e Araújo (2011), identificam que a abordagem ambiental dada pelos governos municipais 
brasileiros, é restrito somente à agenda verde, onde o meio ambiente é tratado apenas sob o prisma da 
arborização urbana e da preservação de espaços livres e unidades de conservação, ignorando a agenda 
marrom1. 

Problemas ambientais recorrentes nas cidades contemporâneas, como poluição e degradação de recursos 
naturais, apresentam complexos vínculos entre si e estão relacionadas a carências e limitações de 
infraestrutura urbana. Uma fragilidade apontada é que, além dos diversos sistemas de infraestrutura serem 
tradicionalmente tratados de forma isolada, os fluxos de recursos movimentados seguem padrões lineares, 
ou seja, ingressam nas cidades na forma de recursos e saem como rejeitos. A chave para a redução desses 
impactos estaria na busca pelo que se denomina “metabolismo circular”, no qual se reduz o consumo de 
recursos e a emissão de resíduos aumentando-se o rendimento e as taxas de reutilização dos recursos. 

No campo da pesquisa científica, fluxos de recursos e resíduos são temas centrais na discussão ambiental. A 
abordagem de metabolismo urbano (MU) tem se consolidado como referência nesse campo. Entretanto, 
esses estudos tem se concentrado no continente europeu contando, inclusive, com um método padrão 
para orientá-los, o Guia Metodológico Eurostat(EUROSTAT, 2001).  Devido às características específicas do 
perfil das cidades desse continente, esse método foca nos fluxos de materiais movimentados pela 
economia como um todo. 

Assim, embora quase a totalidade dos fluxos relacionados aos sistemas de infraestrutura e ao saneamento, 
seja quantificada pelo método Eurostat (2001), eles recebem pouca ênfase e o modelo padrão de 
apresentação das informações não favorece sua análise. Essa afirmação decorre de duas observações. A 
primeira é que as mercadorias e os demais fluxos movimentados pelos processos produtivos se sobressaem 
quantitativamente nos diagramas padronizados para análises. Cabe ressaltar, que o método exclui água dos 
cômputos, tanto a entrada de água potável, quanto a saída na forma de esgotos. Se considerada, 
provavelmente, as proporções entre fluxos se tornarão mais equilibradas. 

                                                           
1A agenda marrom trata dos meios de subsistência humanos em áreas urbanas, através do gerenciamento de resíduos, do transporte e poluentes 
aéreos, da criação de um ambiente construído mais eficiente e etc. 
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A segunda observação é que a estrutura padrão para categorização dosfluxosde materiais,emEurostat 
(2001), agrupa os fluxos de acordo com o nível de processamento (produto final, produto semiacabado, 
matéria-prima ou material bruto). Assim, os fluxos relacionados à infraestrutura apresentam-se mesclados 
aos demais. 

As características do método Eurostat (2001), provavelmente, refletem a ênfase dadiscussão ambiental 
urbana europeia, que segundo Costa (1999), está relacionada à revisão dos padrões de uso dos recursos. 
No contexto brasileiro, devido ao fato de a maior parte das cidades ainda não ter conseguido resolver o 
nível básico de acesso aos principais serviços urbanos, considera-se que, a discussão ambiental urbana 
ainda precisaria dar particular atenção aosfluxos associados à infraestrutura. 

Assim, o objetivo do presente trabalho, é o desenvolvimento de um método específico para a leitura dos 
fluxos de materiais relacionados aos sistemas de infraestrutura urbana de municípios brasileiros. São 
exemplos os fluxos de água, esgoto, combustíveis para veículos automotores, entre outros. Utiliza-se como 
referência o método desenvolvido anteriormente pela primeira autora do presente trabalho (KUHN, 2014), 
o qual foi, originalmente, baseado no método Eurostat (2001).Pretende-se adaptá-lo para queseja 
reproduzível para diversos municípios brasileiros epara que permita uma fácil visualização dos fluxos de 
materiais relacionados aos sistemas de infraestrutura e a identificação de oportunidades de fechamentos 
de ciclos. 

A primeira etapa de desenvolvimento da pesquisa, já concluída, teve por objetivo desenvolver uma 
compreensão inicial da representatividade dos fluxos de materiais relacionados aos sistemas de 
infraestrutura em relação aos fluxos de materiais globais, em municípios brasileiros. Para tanto, a partir dos 
dados obtidos em Kuhn (2014), discriminou-se aqueles relativos à infraestrutura em um município adotado 
como estudo de caso. 

A segunda etapa, em desenvolvimento, envolve a identificação de fontes de dados públicas para obtenção 
das informações almejadas. Essa atividade dará suporte à última etapa da pesquisa, que será a proposição 
do método, objetivo principal da pesquisa. Pretende-se apresentar no V ENANPARQ os resultados das duas 
primeiras etapas da pesquisa e o andamento da terceira etapa.  
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TRABALHO 04: 
Resiliência e as cidades na Amazônia Oriental: questões para debate 

INTRODUÇÃO: 

Ao longo das duas últimas décadas, o conceito de "resiliência", e mais especificamente "resiliência urbana", 
ganhou cada vez mais atenção na pesquisa, política e prática de planejamento urbano. No entanto, a busca 
da resiliência encontra uma série de desafios no campo do planejamento urbano e do campo do ambiente 
construído relacionado. Entre os desafios mais citados está a natureza "flácida" do conceito de resiliência 
ou a falta de clareza conceitual (NELSON, et al, 2016; De fato, a "resiliência" tem sido empregada em uma 
variedade de campos diversos de diferentes maneiras. Como tal, há cada vez mais aclamações acadêmicas 
para uma compreensão mais completa da migração do termo sobre a prática de planejamento urbano 
(BARTON E IRARRÁZAL, 2016). 

Tendo como referência a discussão acerca da Resiliência urbana, esta contribuição ao simpósio temático 
busca explorar o conceito através de uma abordagem crítica a partir do contexto da cidade na Amazônia 
Oriental Brasileira, descrevendo os principais desafios envolvidos na "tradução" do conceito da teoria para 
as práticas relacionadas à implementação de políticas setoriais no espaço intra-urbano (SOUZA E SILVA; 
TRAVASSOS, 2008; ROZALE, 2017). Especificamente, busca enfocar o papel do planejamento, a partir do 
debate acerca da resiliência urbana, no contexto das cidades da região. 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA: 

Os esforços voltados à recuperação após a ocorrência de desastres naturais (terremotos, tsunamis, 
inundações, etc.) já desde o final do século XX, levou em 1999, a criação da “Estratégia Internacional de 
Redução de Desastres” (EIRD) com a realização de conferências mundiais sobre o tema. A II conferência 
internacional produziu o Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), considerado o instrumento mais 
importante para a implementação da “Redução do Risco de Desastres” no âmbito dos Estados membros 
das Nações Unidas. Em 2015 foi realizada a III Conferência Mundial sobre Redução de Risco de Desastres 
que gerou novo protocolo, o Marco de Sendai, mais focado no planejamento, prevenção, redução dos 
riscos e desastres. 

O conceito de Resiliência do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (conhecido pela sigla 
IPCC) adaptado pelo Projeto CARE, sugere que resiliência é “a capacidade de um sistema social ou ecológico 
de absorver perturbações derivadas de fenômenos climáticos, mantendo a mesma estrutura básica e 
modos de funcionamento, a capacidade de auto-organização e a capacidade de se adaptar ao estresse e à 
mudança” (Projeto CARE, 2017). O Projeto CARE financiado pela Comunidade Europeia no Programa 
Erasmus +, a qual este trabalho está vinculado, propõe o desenvolvimento de atividades de capacitação 
acadêmica em 9 universidades latino americanas em conjunto com 11 parceiros europeus incluindo 
entidades de pesquisa e universidades.  O exame do conceito, mesmo que adaptado do IPCC 2007, vem 
sendo conduzido em conjunto pelos parceiros brasileiros da UFPa e da UFABC em duas frentes, a primeira 
em função da necessidade de um exame da capacidade instalada de atendimento em ocasiões de desastres 
em áreas urbanas  e outro mais reflexivo na relação entre os componentes do conceito a articulação com o 
planejamento urbano por meio de mapas conceituais por cada uma das universidades com a participação 
de discentes.  
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RESILIÊNCIA E AS CIDADES AMAZÔNICAS: 

O questionamento das palavras chave do conceito acima relacionado para o caso das cidades amazônicas 
traz a discussão sobre o que compõe o sistema social ou ecológico na absorção das perturbações derivadas 
de fenômenos climáticos. As cidades da Amazônia Brasileira são caracterizadas pela forte relação entre o 
meio natural e a sociedade (CASTRO, 2008). A ocorrência de modificações causadas pelas mudanças 
climáticas na forma de desastres esteve presente na vida das comunidades. O que hoje é chamado de 
adaptação se constitui em prática social há centenas de anos. Na Amazônia, estratégias territoriais 
tradicionais não são reconhecidas como de baixo impacto ou abrangentes por instrumentos 
institucionalizados de planejamento o que leva a necessidade de reconhecer, codificar e aplicar o 
conhecimento tradicional em instrumentos de planejamento, para o que contribui a concentração de terras 
estabelecida pelas elites, a despeito da agenda da Reforma Urbana e Reforma Agrária ainda por ser 
aplicada.  

QUESTÕES PARA O DEBATE: 

A resistência dos grupos humanos a forças exógenas que trazem padrões de urbanização contrários à 
ocupação das várzeas e dos cursos d´água. A diversidade de sistemas, como é o caso da Amazônia tem 
potencialidade para contribuir para uma maior resiliência. A recuperação após impactos incute no conceito 
de resiliência a atuação de grupos que executam diferentes funções e respondem de maneiras diferentes à 
mesma mudança ambiental. A resiliência na Amazônia deve ser considerada do ponto de vista da realidade 
local. Intervir tendo consciência dos conflitos de interesses em torno da maneira de pensar sobre o 
planejamento, a distribuição de recursos e as diferenças sociais e espaciais que existem na região. 

Por fim, um posicionamento sobre o conceito de resiliência que perpasse a discussão do risco, da 
adaptação e do planejamento urbano leva às seguintes questões:  

• O conceito e a operacionalização de resiliência urbana dependem de um entendimento das metas 
de recuperação após a ocorrência de desastres. A Aceitação de metas e padrões impostos por contextos 
externos não são suficientes para garantir a operacionalização de práticas preexistentes. 

• Rejeição do discurso hegemônico por meio da valorização de medidas preexistentes de 
conhecimento da sociedade. 

• Atenção ao “jogo” de interesses políticos, econômicos que ao mesmo tempo em que sugere-se um 
conjunto de medidas de recuperação, há situações de desastres que dependem quase exclusivamente de 
conhecimentos e práticas pré-existentes. 
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TRABALHO 05: 
Ecótono urbano na Zona Portuária do Rio de Janeiro: 

Morro da Conceição e Porto Maravilha 

A presente pesquisa vem sendo desenvolvida nos últimos quatro anos, no âmbito do Laboratório de 
Ecologia Urbana (LEUR), no PROURB-FAU-UFRJ, em relação ao tema central da ecologia (grego oîkos+grego 
lógos+ia) urbana. Os resultados, embora preliminares, começam a revelar alguns avanços importantes. Os 
objetivos gerais da investigação são fortemente relacionados à evolução das transformações ocorridas na 
região da Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro, ao longo do tempo, culminadas com a adoção de um 
viés essencialmente rodoviarista, nos anos 1950, até uma recente proposta de revitalização do tipo 
watefront. Dentre os interesses específicos do estudo, busca-se compreender a relação pouco coalescente 
entre os (predominantes) moradores do Morro da Conceição e os (predominantes) visitantes do Porto 
Maravilha. A dicotomia urbana, do ponto de vista cultural, social, econômico, arquitetônico etc., aflora e 
parece penalizar a parte mais frágil, o Morro da Conceição. 

Em 2009, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) criou a Operação Urbana Consorciada da Área de 
Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro com apoio do Governo Estadual e 
Federal, com o objetivo de criar um grande projeto de requalificação urbana em área de 5 milhões de 
metros quadrados, lindeira à Baía de Guanabara. O objetivo do referido projeto urbanístico em implantação 
era/é criar uma centralidade urbana importante junto ao centro financeiro da cidade, em área de grande 
densidade histórica, mas tornada economicamente ociosa, em função de novos padrões operacionais 
portuários. 

Provavelmente, a ação mais visível e importante nessa intervenção ocorreu em 2013. Trata-se da demolição 
da Perimetral (Figura 1), uma via elevada paralela à orla, com cerca de 4 Km, que devolveu à região uma 
frente marítima. As novas ambiências possibilitaram outras alternativas de ocupação da região. Diversos 
elementos (espaços livres públicos, edificações, conformações topográficas etc.) se revelaram ou se 
evidenciaram. “A recostura da trama viária trouxe a cidade até o mar. Agora, um horizonte de possibilidades 
se descortina, para o bem e para o mal” (MIYAMOTO; ORIOLI, 2017). 

 
Figura 1: Demolição da Perimetral 

Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/fotos/2013/11/fotos-demolicao-do-elevado-da-perimetral-.html, 
Acesso em: 30/05/2018. 
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Nesta região, que representa a história da consolidação da cidade do Rio de Janeiro, desde a chegada da 
Família Real Portuguesa, em 1808, convivem duas áreas distintas (ou divergentes). A primeira, o Morro da 
Conceição (Figura 2), com seu casario de ar interiorano, ruas sinuosas e íngremes, procura preservar suas 
características locais e comunitárias. Como descrito por Christopher Alexander, trata-se de uma pequena 
unidade comunitária (identifiable neighborhood), somente possível em áreas contidas em estruturas viárias 
locais e populações pouco variáveis. Alguns elementos, incluindo seu entorno, são expressões históricas e 
materiais: Igreja de São Francisco da Prainha (1696), a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (1718) e o 
Cais do Valongo, existente desde 1811 para desembarque de escravos e remodelado em 1843 para receber 
a noiva de D. Pedro II, princesa Tereza Cristina de Bourbon. A preservação do Morro da Conceição como 
“área de entorno” pelo IPHAN e a criação da primeira Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), nos anos 1980, incluindo Saúde, Gamboa e Santo Cristo – 
Projeto SAGAS manteve suas características tipológicas e urbanísticas de certa forma pouco tocada. 

 
Figura 2: Morro da Conceição 
Fonte: acervo pessoal (2017) 

A segunda, a Zona Portuária, objeto de forte intervenção em uma operação que trouxe a denominação de 
Porto Maravilha (Figura 3). Nela as propostas são ambiciosas e baseadas em novos museus e edifícios 
corporativos, amplas áreas livres públicas servidas por veículos leves sobre trilho (VLT). É inegável que 
ingredientes do tão citado e propagado city marketing fazem parte da ação que, normalmente, traz a 
reboque as remoções, desrespeito social etc. No entanto, há que ser reconhecido que houve uma 
requalificação dos ambientes, incremento da infra-estrutura etc. que, por sua vez, trouxe novos usos, 
vitalidade urbana, dentre outras conquistas positivas. Vale lembrar, contudo, que o Estatuto da Cidade ao 
considerar “a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização” deveria ser 
a base para as intervenções em áreas de caráter urbano e, principalmente, socialmente antagônico. 
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Figura 3: Porto Maravilha 

Fonte: acervo pessoal (2014-2018) 

São, portanto, dois universos próximos, mas apartados, com suas próprias rotinas, idiossincrasias e 
atrativos. O mesmo radical oîkos, que denota casa, surge em “ecótono”, acrescido do também grego 
“tonos”, que sugere tensionamento. Originariamente, é uma expressão coloquial encontrada na biologia, 
em referência a zonas de transição entre biocenoses. É o lugar onde os componentes ecológicos de 
comunidades com estruturas diferentes se encontram e se tensionam. Em ambiente urbano, a definição 
merece uma aproximação mais específica, pois, muitas vezes, implica em convivências indesejadas e 
forçadas que levam a rusgas e embates sociais que se referem a aspectos afetivos, culturais, econômicos 
etc.: 

“As necessidades sociais têm um fundamento antropológico; opostas e complementares, 
compreendem a necessidade de segurança e a de abertura, a necessidade de certeza e a 
necessidade de aventura, a da organização do trabalho e a do jogo, as necessidades de 
previsiblidade e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, 
de trocas e de investimentos, de independência (e mesmo de solidão) e de comunicação, 
de imediaticidade e de perspectiva a longo prazo” (LEFEBVRE, 1968, p. 96). 
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IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL: POVOS E TERRITÓRIOS EM 

CONFLITO 

Este Simpósio Temático pretende ampliar o debate acadêmico sobre os conflitos socioterritoriais decorrentes 
das ações públicas, mais especificamente das políticas públicas implementadas em territórios de povos 
tradicionais e de outros grupos sociais do campo. O objetivo principal é discutir como as políticas setoriais se 
inserem nestes territórios, como elas dialogam com os modos de vida, ao mesmo tempo como esses grupos 
sociais se organizam para manter sua identidade coletiva frente aos conflitos decorrentes destas ações 
públicas em seus territórios. 

Os conflitos socioterritoriais em comunidades tradicionais tem chamado a atenção de pesquisadores do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa Produção e Linguagem do Ambiente Construído da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (NAPPLAC / FAUUSP). Interessa ampliar o debate sobre os conflitos 
socioterritoriais como fenômeno social inerente a ação pública em territórios tradicionais e outros onde a 
terra, a cultura e o modo de vida são condição para sua reprodução - os agricultores familiares; territórios 
estes reconhecidos pelos seus direitos coletivos culturais e sociais, mas ao mesmo tempo territórios de 
fronteira de interesse econômico da expansão da agricultura baseada no agronegócio e dos grandes projetos 
de investimentos.  

A partir dos anos 1990 tem-se início ao processo de reformulação das políticas sociais e territoriais, essa 
reformulação foi um dos reflexos da grave crise econômica da década de 1980 – “década perdida” – período 
de estagnação econômica e forte retração da produção industrial, aumento do desemprego, alta da inflação. 
Na última década este quadro começa a reverter, com economia mais forte novas políticas sociais são 
implementadas para enfrentar o quadro de pobreza extrema, com importantes investimentos públicos. 

O processo de reformulação das políticas sociais e territoriais caminhou no reforçar o papel do Estado como 
formulador e financiador das políticas públicas. Se por um lado, inaugura-se um novo marco na ampliação 
dos direitos sociais para enfrentar o ciclo de desigualdade social, por outro lado, tem-se ainda a paralisia e 
resistência ao este modelo de crescimento, demonstrando um enraizamento das estruturas político-
institucionais.  

Neste contexto instara-se novas políticas públicas que avançam ao reconhecer os povos e comunidades 
tradicionais, através da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (Decreto Federal nº. 6.040 de 7 de fevereiro de 2007). Os povos ou comunidades tradicionais: 
quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, pescadores artesanais, caboclos, seringueiros, indígenas, entre outros, são 
reconhecidos como grupos culturais que possuem formas próprias de organização social e que usam seus 
territórios e recursos naturais como condição fundamental para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica. Para estes povos e comunidades, suas terras são inseparáveis do seu modo de vida e 
da afirmação de sua identidade sociocultural, mas ao mesmo tempo, suas terras são alvo dos interesses 
econômicos do agronegócio ou da máxima governamental dos grandes projetos de investimento e de 
desenvolvimento. 

Da mesma forma, para os grupos sociais do campo a terra é inerente ao seu modo de vida, seu território e 
recursos naturais são condição para sua reprodução. Os agricultores familiares assumem formas diversas de 
ocupar o território, seja nos assentamentos do programa de Reforma Agrária, seja em pequenas propriedades 
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nas franjas urbanas. O território ocupado por esses grupos também é objeto de políticas públicas, e alvo de 
pressões, seja da expansão urbana ou do capital internacional na disputa por terras.  

Direcionado a estes grupos sociais tem-se a implementação de várias políticas afirmativas e programas 
setoriais direcionadas para estes territórios, como exemplo: os programas de fortalecimento da Agricultura 
familiar, Aquisição de Alimentos da Agricultura familiar, de Assistência Técnica e Extensão Rural, Saneamento 
Rural, Habitação Rural, Luz para todos, Educação no campo, entre outros; que chegaram a estes territórios.  

Passados vários anos da instituição de novas políticas públicas, que avançaram no sentido de reconhecer os 
povos e comunidades tradicionais e grupos sociais do campo, os conflitos se acentuaram. Este simpósio busca 
iluminar as tensões e disputas que estas novas políticas trazem os territórios identitários e culturais 
singulares. 

Para abrir esse debate apresenta-se um conjunto com diferentes pesquisas sobre os conflitos territoriais:  (1) 
Discute o Programa Nacional de Habitação Rural na Terra Indígena Bakairi e a fragmentação das políticas 
setoriais, enfatizando o aspecto de identidade cultural destes povos como elemento aglutinador; (2) Discute 
como as políticas públicas tratam a diversidade cultural dos povos e territórios tradicionais, a partir da análise 
de proposta de Uso e Ocupação do Solo para uma comunidade caiçara em Ubatuba – SP - e da provisão 
habitacional em uma comunidade remanescente de quilombo, Mato Grosso; (3) a relação entre os saberes 
relativos ao modo de vida ribeirinho e as ações públicas no espaço urbano na Amazônia; (4) Discute a atual 
dimensão do rural nas franjas metropolitanas de São Paulo iluminando os agentes e processos de 
transformação do uso do solo rural e os reflexos da legislação no território, seja ambiental ou de aquisição de 
alimentos para a merenda escolar; e por fim, (5) uma reflexão que extrapola as questões brasileiras, mas não 
se distancia das tensões da política neoliberal latino-americana, a partir dos conflitos das grandes projetos de 
infraestrutura em territórios indígenas da Nicarágua. 
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TRABALHO 01: 
Diversidade cultural: uma riqueza que desafia a política indigenista pós-

constituição de 1988 

“[...] culturas diferentes significam linguagens visuais, imagens e modos de olhar 
também diferentes, vivências espaciais distintas[...]” (SÁ, 2002, p.406) 

Em termos quantitativos, o último censo do IBGE (2010) apontou mais de 300 etnias indígenas no Brasil, num 
universo de 274 línguas distintas. É importante lembrar que além de estes grupos possuírem diferencial 
cultural em relação à sociedade não indígena, cada etnia possui seu contexto cultural, e ainda se encontram 
em diferentes estágios de contato com a sociedade não indígena. Isto significa que, dentro de uma mesma 
etnia, podem ter grupos que se diferem quanto às misturas culturais como os não-indígenas. Este dado nos 
aponta que as demandas e necessidades nas comunidades locais não são iguais. 

Consideramos a diversidade cultural étnica do Brasil uma de suas maiores riquezas e um dos seus principais 
desafios, que é o de penar políticas públicas para um público tão diversificado. A Constituição de 1988 foi um 
marco no trato das questões e direitos indígenas. Foi quando realmente mudou o ideário de um Estado 
“civilizador” dos povos indígenas para um Estado que venha garantir a proteção e valorização das culturas e 
os direitos de cidadania a todos os povos. Os textos constitucionais anteriores foram sempre de caráter 
assimilacionista1. Sendo assim, toda a máquina administrativa que funcionava para cumprir com os objetivos 
de assimilação, deveriam, após 1988, fazer o inverso (BRAND, 2002). 

Os principais meios de alcançar êxito nas políticas anteriores a 1988 era a interferência nos espaços de 
vivência da aldeia. A construção de espaços “civilizadores” sempre se iniciava apela alteração na casa de 
moradia, pois desde o período colonial se descobriu que a casa era o lugar de difusão e perpetuação da 
cultura indígena, o seu locus. (MACHADO, 2016; PORTOCARRERO, 2010; ARAÚJO SILVA, 2015) 

Ainda olhando para a história, citamos os Postos Indígenas do Serviço de Proteção ao Índio (1910-1966) que 
eram instalados próximo das aldeias indígenas e tinham toda a infraestrutura necessária para atrair os 
indígenas e treiná-los para o trabalho. Cumprindo assim o objetivo de integração nacional, principal objetivo 
da política indigenista da época. Os postos possuíam casas para os índios, escolas, enfermarias, oficinas de 
marcenaria, serralheria e de outros ofícios. O objetivo era de que os indígenas tivessem contato com outra 
realidade e aos poucos fossem se apropriando da cultura não indígena. Os Postos foram instalados em todo 
o território nacional e serviam de base para as ações governamentais nas áreas indígenas. 

Assim funcionou, até a Constituição de 1988. A partir de 1990, com a mudança no ideário constitucional, o 
desenho institucional vigente não respondia às diferentes necessidades dos povos indígenas. A Fundação 
Nacional do Índio - Funai2 passou a dar ênfase nas questões de regularização territorial, e algumas políticas 

                                                             
1 A assimilação era uma compreensão respaldada pelo positivismo, de que os povos indígenas estavam numa categoria 
social transitória, em evolução social, e que a partir do contato com a cultura não indígena iriam desaparecer 
assimilando totalmente a cultura nacional não-indígena ocidental. Por isso espaços bem planejados e construídos eram 
necessários para atraí-los para uma nova realidade de vida cotidiana. 
2 O SPI foi extinto em 1966, e a partir de 1967 a FUNAI passou a ser o órgão responsável pela política indigenista. 
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foram sendo descentralizadas para outros órgãos, como as políticas de Saúde e Saneamento foram atribuídas 
ao Ministério da Saúde e as políticas educacionais ao Ministério da Educação. De Paula & Vianna (2011) 

Atualmente podemos ver o aumento de demandas habitacionais nas áreas indígenas, uma realidade que é 
ocasionada por diferentes fatores e que não teremos como discutir neste momento. Mas desde o ano de 
2011, com o Programa Nacional de Habitação Rural, os indígenas passaram a integrar o público alvo da 
política habitacional para as áreas rurais. 

A partir do contato com o povo Kurâ-Bakairi de Paranatinga-MT durante a coleta de dados para a tese de 
doutorado, tivemos a oportunidade de acompanhar o processo já em andamento, de financiamento pelo 
PNHR, para a construção de duzentas casas na Terra Indígena Bakairi. Ao conhecermos a proposta 
arquitetônica e urbanística, levantamos alguns questionamentos a partir dos desencontros observados no 
projeto com o que conhecíamos e que se tem publicado sobre a cultura Bakairi.3 Deste fato, perguntamos: a 
quem seria atribuída a análise de atenção ao contexto cultural? Outro ponto que nos chamou a atenção 
nesta experiência foi a desarticulação de setores que deveriam estar articulados na análise das propostas 
para a construção de casas nas áreas indígenas, como a área de saneamento. O DSEI/SESAI/Cuiabá – Distrito 
Sanitário Especial Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão responsável pelas políticas de 
saneamento nas aldeias, ao ser questionado sobre o sistema de saneamento previsto para a aldeia, e 
principalmente com o aumento de casas, nos informou desconhecimento do projeto. A justificativa foi a de 
não haver regulamentação que tornasse obrigatória a análise pelo órgão para os financiamentos pelo PNHR.4  

CONCLUSÃO  

As mudanças espaciais foram os principais meios para se alcançar o controle e provocar mudanças no 
cotidiano das comunidades indígenas. Hoje, com o novo desenho institucional pós-1988 as ações que podem 
proporcionam alterações e novas inserções de edificações nas aldeias estão descentralizadas em diferentes 
órgãos. Não vemos que a descentralização das políticas seja um problema em si, mas sim, a desarticulação 
das políticas e suas ações podem repetir práticas antigas de políticas homogeneizadoras e distantes das 
realidades locais. 
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TRABALHO 02: 
Caiçaras e Quilombolas: identidade, território e as políticas públicas. 

Este texto apresenta duas ações públicas em comunidades tradicionais: uma, do Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) na comunidade remanescente de quilombo Ribeirão da Mutuca (Mato Grosso) e, 
outra, proposta de Uso e Ocupação do Solo para a comunidade caiçara da Vila de Picinguaba (Ubatuba, SP). 
Ambos os casos discutem como as políticas públicas tratam a diversidade das identidades culturais dos povos 
tradicionais e seus territórios. Apesar de se realizarem em localidades geograficamente distantes ambas 
revelam ao mesmo tempo processos de construção e de resistência no campo das políticas públicas.  

VILA CAIÇARA DE PICINGUABA E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 

Este caminho tem mais de 100 anos, ele vai no Saco da Guarda, onde tem uma cachoeira – 
o pessoal ia pescar lá...Adepois, esse aqui, o da costa, vai saí lá no Pau d’Alho, também é 
caminho antigo, é lá onde o pessoal antigo tinha roça...Isso tudo mudou quando chegou a 
luz, a estrada e o tombamento, que tem 25 anos. Foi uma viravolta, fomos minguando, esta 
praia de ponta a ponta era a praia da fazenda da Picinguaba: aí nos botava rede, aí nos podia 
cercar tainha. Hoje em dia a gente não pode mais. Mas ai o que acontece, que adepois que 
veio a lei do ‘Ibama’ não derruba mais pau do meio ambiente, então parou (Fragmentos do 
depoimento de um morador antigo da Vila Picinguaba.) 

A Vila de Picinguaba está localizada no Litoral Norte Paulista, município de Ubatuba. É formada por 220 
edificações, distribuídas entre caiçaras (48%) e turistas (52%). A população é de 322 moradores (76 famílias), 
mais população flutuante de 2ª residência. (figura 1). 

 
Figura 1 - Foto aérea da Vila de Picinguaba. 

Fonte: Adriana Mattoso (2001). 
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Em 2007 a Associação de Moradores da Vila de Picinguaba toma frente e se organiza, conjuntamente com 
uma Assessoria de Arquitetos para elaborar uma Proposta de Uso e Ocupação do Solo1. Os objetivos eram 
dois: pactuar um regramento de uso e ocupação entre caiçaras, turistas e poder público, outro, criar um 
instrumento para a revisão das legislações em curso: desafetação da Vila do Parque Estadual da Serra do Mar 
(PESM); alteração de categoria de uso para integrar o Plano de Manejo do PESM e proposição de Zoneamento 
para integrar o Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de Ubatuba, em discussão pública naquele 
momento. (ZUQUIM; MAUTNER; PEREIRA DA SILVA; 2007) 

O Plano identificou conflitos de apropriação de recursos naturais (pesca industrial versus pesca tradicional), 
sociais e econômicos (turismo e pesca industrial como elementos de desestruturação da cultura local), 
infraestruturais (saneamento), fundiários (regularização junto ao Serviço de Patrimônio da União), 
intergovernamental (ambientais junto a Fundação Florestal e urbanos junto a Prefeitura Municipal de 
Ubatuba). Destaca-se que a Vila se encontra parcialmente em terras da União, integralmente dentro dos 
limites do PESM (1977) e é grafada como núcleo urbano no Plano Diretor de Ubatuba (1984).  

Além da Proposta de Zoneamento se pactuou a corresponsabilidade sobre o controle e gestão do território 
entre a Associação de Moradores e PESM. Encaminhou-se para a Fundação Florestal e Câmara dos 
Vereadores de Ubatuba a demanda de congelamento da área até estabelecer-se um pacto relativo ao uso e 
ocupação do solo e uma proposta de requalificação da estrutura viária e drenagem pluvial, com orientações 
para projeto de saneamento básico.  

Passadas quase quatro décadas os conflitos permanecem e, mais, se acentuam, a luta pela regularização 
urbanística e fundiária da Vila fica sombreada nos meandros da política urbana e ambiental, e a comunidade 
caiçara neste tempo perdendo suas terras e seu modo de vida. 

QUILOMBO RIBEIRÃO DA MUTUCA E O PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL (PNHR) 

As casas são boas, mas o que nos mantém vivos, as nossas raízes são as nossas casas 
culturais, que elas também mostram como nosso povo vivia antigamente. Então manter 
essas casas é uma forma da gente não perder totalmente a nossa identidade. A gente não 
tira isso daqui que nem mamãe dorme aí, aqui tem o nosso barracão comunitário. 
(Fragmentos do depoimento de uma moradora do Ribeirão da Mutuca.) 

A comunidade quilombola Ribeirão da Mutuca é formada por 120 famílias e está localizada no município de 
Nossa Senhora do Livramento a 58 Km da capital Cuiabá. Historicamente as famílias moravam em casas feitas 
de palha de babaçu e barrote, sem unidades sanitárias (MOURA, 2009). 

Em 2014, uma construtora fez contato com a comunidade para propor a construção de casas pelo PNHR2 , 
neste momento a associação de moradores procurou a Caixa Econômica Federal para conhecer as normativas 
e condições do programa. Estas duas ações articuladas resultaram na implementação do Programa pela 
modalidade Entidade Organizadora - Associação de Moradores do Quilombo Ribeirão da Mutuca. 

                                                             
1 Ver mais em https://www.academia.edu/36949117/PLANO_DE_USO_E_OCUPACAO_DO_SOLO_PARA_A_VILA_PICINGUABA 
2 O PNHR é uma modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida, que tem como finalidade possibilitar ao agricultor 
familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais acessar a moradia digna no campo, provendo ou reformando 
moradias existentes. 
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Depois de muitos anos as margens das políticas públicas, a comunidade recebeu o PNHR (figura 2). O Projeto 
foi o primeiro, de poucos outros, concluído no Mato Grosso desde 2012, e o primeiro realizado em território 
quilombola no Estado.  

 
Figura 2 - Unidade habitacional do PNHR ao lado das casas tradicionais do quilombo Ribeirão da Mutuca 

Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

A implementação do programa no Quilombo Ribeirão da Mutuca mostra as limitações do PNHR, quer por 
desconsiderar as formas tradicionais de morar e se apropriar o território, quer por sua desconexão com 
outras políticas setoriais, principalmente as que tratam de população tradicional.  

Neste caso, a experiencia mostrou que a implementação do PNHR não criou um ambiente construído de 
respeito aos modos de vida da comunidade, ou seja, não considerou os modos de construir a moradia, a 
tipologia da moradia, os espaços da lavoura, os espaços comunitários. E mais, o discurso do programa de 
oferta de moradia por si só não possui resgata os direitos básicos destas populações, tanto no que diz 
respeito ao acesso a cidadania como aos serviços públicos que historicamente lhe foram negados. 
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TRABALHO 03: 
Lacunas da ação pública no espaço amazônico: o modo de vida ribeirinho em 

Marabá 

Este ensaio discute a importância da inserção de camadas de saberes populares relacionadas ao modo de 
vida ribeirinho na atuação pública na Amazônia. O olhar do estranho – representado pelas ações 
governamentais – para um tecido social construído por aspectos identitários e culturais singulares gera 
resultados insuficientes e conflituosos. Há modos de habitar que respondem satisfatoriamente às demandas 
espaciais locais e que não são reconhecidos dentro do campo formal de saberes e, portanto, são pouco 
discutidos quando da ação pública sobre o espaço. 

As políticas públicas na Amazônia tendem à homogeneização das paisagens e dos seres, às soluções 
massificadas fortalecidas por uma forte “ideologia de progresso”1 pautada em uma racionalidade econômica 
e em nome de um “desenvolvimento” que nunca chega e no qual tudo é permitido. Há evidente incapacidade 
de lidar com o diverso, não apenas negando os modos de vida que sempre habitaram a região, mas os trata 
como primitivos, atrasados e os coloca à margem.2 

É importante lembrar que a ocupação do território amazônico ocorreu de maneira singular desde a sua 
colonização. Enquanto a exploração lusitana ocorria, a região amazônica foi tratada como fronteira-mundi, 
uma reserva de valor para exploração futura (BECKER, 2013) e só foi integrada econômica e logisticamente 
ao restante do país nos anos 1960. Até então, predominava uma rede urbana dendrítica, de ocupação fluvio-
linear conectada por rios (CORREA, 1987). A transformação promovida na região pelos Planos de Integração 
Nacional foi tal, que entre 1970 e 2010 houve um crescimento de 95% de áreas urbanizadas (BECKER, 2013). 

A cidade de Marabá (Figura 1), Sudeste do Pará, é um caso que pode enriquecer e ilustrar esta discussão. A 
cidade de origem ribeirinha foi atravessada e fortemente reconfigurada pela ação pública no território, ao 
longo das últimas décadas. Dentre as políticas federais, dois momentos evidenciam a negação do modo de 
vida ribeirinho: o primeiro, desenvolvimentista, com a concepção e a implantação da Nova Marabá e uma 
superestrutura logística inserida no contexto dos Grandes Projetos de Integração Nacional e o segundo, mais 
contemporâneo, exemplificado no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e na aprovação da construção 
de uma hidrelétrica no município.3 

                                                             
1 Sobre esta “ideologia do progresso” ler Furtado (1974). 

2 Ver mais em Loureiro (2002). 

3 Esse estudo de caso é apresentado com enfoque no estudos dos espaços abertos em Pontes (2015). 
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Figura 1 – Cidade de Marabá. 

Fonte: Pontes, 2015. 

A cidade se estabeleceu há pouco mais de um século como base para o extrativismo vegetal no ponto de 
encontro entre os rios Tocantins e Itacaiúnas, com menos de 200 casas, 987 habitantes e um modo de vida 
extremamente relacionado aos rios e as florestas de onde se tirava sustento, lazer e transporte (TOURINHO, 
1991). O modo de vida e as técnicas construtivas permitiam a convivência com áreas permanentemente 
alagadas e com as inundações periódicas, típicas da região. Contudo, em 1980 ocorreu uma grande enchente 
que foi mote para intervenção federal que viria a transferir a população para uma nova cidade. Outros fatores 
colocaram essa região como ponto estratégico e de interesse do Governo Militar, dentre eles a descoberta de 
jazidas minerais. Datam desse momento a criação de superestruturas logísticas como estradas, pontes, a 
ferrovia Carajás-Itaquí, a hidrelétrica de Tucuruí e o Plano de Expansão Urbana de Marabá (PEUM). 

O PEUM se propunha a ser uma solução para as enchentes como um “protótipo de cidade amazônica”, 
baseada em seus modos de vida. Na prática, realizou-se um levantamento exaustivo da realidade local, 
detalhando a importância de elementos como o rio e a rua como lugares de permanência, tanto para a 
sociabilidade, quanto para o sustento daquelas pessoas. Porém, propôs-se um desenho e um manual para a 
chegada do “desenvolvimento” na cidade e para a “modernização” do marabense, pretendendo construir 
novos comportamentos e extinguir aqueles “primitivos”” e inadequados à nova imagem da cidade (PEUM, 
1973). 

A Nova Marabá foi projetada (1974) e parcialmente construída, por intermédio da SUDAM4, em um desenho 
de inspiração modernista com baixas densidades, superquadras, com matriz rodoviarista, ocupando as cotas 
mais altas, afastada dos rios e das áreas alagadiças. Como resultado: os moradores da Marabá Pioneira não 
se mudaram para a nova cidade e as proximidades dos rios dessa implantação foram ocupadas informalmente 
por palafitas. 

                                                             
4 SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Entidade autárquica vinculada ao Ministério do Interior, criada 
pela Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966. 
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Em que pese o avanço dos estudos urbanos, a visão desenvolvimentista e a negação dos saberes relacionados 
aos modos de vida tradicionais não foi superada na Amazônia. Programas como MCMV exemplificam a 
repetição do padrão de soluções massificadas e homogeneizantes para regiões com tantas camadas sociais e 
biofísicas. O Programa, que na Amazônia, ganha proporções inimagináveis dada a disponibilidade de grandes 
glebas, conduz a expansão “urbana” sem qualidade, serviços ou segurança, inadequada ao clima, à topografia 
e à cultura. 

Outro exemplo que mostra que as superestruturas persistem valendo mais que vida cotidiana, e que os 
valores de troca suplantam os valores de uso, é a aprovação da hidrelétrica de Marabá (PAC) que, para além 
dos prejuízos ambientais, seria responsável pelo esfacelamento do tecido urbano e social da cidade, sem 
estrutura para mais esse empreendimento (vide Belo Monte)5. (Figura 2). 

  
Figura 2 - Residencial do PMCMV e projeto de hidrelétrica de Marabá. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marabá (2018) e Construtora Zucatelli (2018). 

O valor dos saberes ribeirinhos não se restringe às ocupações ditas “tradicionais” e tampouco somente na 
tipologia edilícia, está em uma série de personagens em vias de desaparecer (mateiros, erveiras, marceneiros, 
etc.) que acumularam conhecimentos durante séculos de convivência com o bioma amazônico, suas 
articulações e relações topológicas. O desafio está em articular todos estes saberes esquecidos ou 
desvalorizados com as ações públicas sobre o território, em uma catarse que Santos (2007) chama de 
“Ecologia dos Saberes” e que em muito poderia iluminar questões ainda não superadas no modo de fazer e 
de habitar na região, desde a medicina, até as tecnologias construtivas à ecologia da paisagem. 
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TRABALHO 04: 
A dimensão do rural nas franjas metropolitanas 

Este trabalho discute a atual dimensão do rural nas franjas metropolitanas de São Paulo, iluminando os 
agentes e processos de transformação do uso do solo rural e os reflexos da legislação no território, seja 
ambiental ou de aquisição de alimentos para a merenda escolar. A motivação para o estudo proposto decorre 
do amadurecimento de questões trabalhadas na pesquisa de mestrado sobre o ambiente construído nos 
projetos de assentamentos rurais paulistas: se no assentamento rural promovido pelo Estado, o qual decorre 
de um projeto específico apoiado em programas e políticas, resulta um ambiente construído precário que 
não corresponde ao previsto – em alguns assentamentos pesquisados uma parcela de beneficiários, até 
meados de 2010, preferiam buscar trabalho na cidade mais próxima -  o que acontece na zona rural da franja 
urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)?  

A transformação da cidade de São Paulo em uma metrópole urbana não foi um processo linear, foi permeada 
por contradições e conflitos ao longo do tempo. Pode-se dizer que a cidade planejada abriu caminhos para 
que uma grande parte da cidade fosse ocupada de forma precária. No entanto, essa imensa parte da cidade 
foi produzida no sentido contrário – da borda para o centro -, de modo informal e precário, sobre áreas 
verdes ou ambientalmente sensíveis. As áreas permeáveis e produtivas foram substituídas por ocupações de 
alta densidade populacional alterando o uso do solo rural para urbano. 

Segundo Raggi (2014) os assentamentos rurais presentes nas franjas da RMSP, apesar das diferenciações em 
relação aos assentamentos rurais tradicionais (CARAFFA, M. 2014) e dos programas disponibilizados, nem 
sempre cumprem com a função proposta, as famílias se veem dependentes do trabalho na cidade e são a 
expressão dos conflitos pelo acesso à terra. Em pesquisa recente, Mello-Thery (2011) aponta que os 
moradores da franja urbana em São Paulo representam 30% da população (cinco milhões de pessoas) 
pressionando a Mata Atlântica (floresta da Cantareira, margens das represas Billings e Guarapiranga). Essa 
fronteira se caracteriza por alta taxa de crescimento demográfico, ausência do Estado e conflitos sobre o 
espaço, e, sobretudo, expõe seus habitantes a riscos de inundação e deslizamentos.  

Segundo (ABRAMOVAY, R. 2010) no mercado interno brasileiro, a agricultura familiar - propriedade, gestão 
e trabalho dependem de pessoas que mantem, entre si, vínculos de sangue ou casamento é responsável por 
70% dos alimentos consumidos no país, e toda sua cadeia produtiva contribui com cerca de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB). O que não se sabe é: Onde estão e como se organizam os agricultores familiares que 
abastecem o centro urbano? Quais são os agentes e como são os processos que dão sustentação à zona rural 
enquanto lugar de moradia, trabalho e preservação ambiental frente à especulação imobiliária e pressão do 
capital internacional na disputa por terras. Quais as proteções legais que efetivamente funcionam no sentido 
de preservar o uso do solo rural?  

Desde 2009 vigora no Brasil a Lei 11.947, que garante repasse de 30% do Fundo Nacional de Alimentação 
Escolar para agricultores que forneçam alimentos sem agrotóxico para merenda escolar da região em que 
estiver instalado. Com a implementação dessa lei, as chances para o agricultor familiar de não ficar rendido 
ao trabalho fora da zona rural aumentam, e diminuem as chances de vulnerabilidade frente às pressões na 
disputa pela terra, uma vez que a especulação imobiliária, movimento intrínseco ao processo de alteração 
do uso do solo, é potencializada com a entrada do capital financeiro na disputa por terras. De que maneira a 
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aplicação da legislação vigente interfere nos territórios rurais da franja com viés de agricultura familiar e 
preservação ambiental?  

A desigualdade nos países latino americanos revela o fracasso de estratégias urbanas baseadas na 
modernização da grande propriedade tradicional subsidiada, que reduz a demanda por mão-de-obra 
agrícola, além de inflacionar o preço da terra acirrando conflitos fundiários e expulsão dos pequenos 
agricultores na fronteira agrícola (GUANZIROLI et. alli, 2001 p. 15). Na América Latina pode-se destacar a 
experiência cubana, na manutenção das famílias no campo, ainda que o sistema político se diferencie dos 
demais, é a aquisição de quase 90% da produção que garante a permanência das famílias nas diferentes 
gerações. 

Em São Paulo ao menos mil pequenos produtores rurais estão no interior do limite metropolitano. São 
famílias que se sustentam a partir daquilo que plantam e colhem. Em algumas regiões da cidade áreas de 
cultivo formam territórios que não se assemelham em nada a organização da metrópole. A maioria está 
concentrada na zona sul, no distrito de Parelheiros, justificada por formar historicamente o cinturão verde 
paulistano. São bairros com características rurais, ruas de terras, arborizadas e a presença de áreas de 
proteção ambiental, onde a presença da cultura e dos modos de vida rural se fazem presentes. A agricultura 
familiar é importante para a dinâmica econômica da região uma vez que alimenta as famílias produtoras, 
abastece as feiras gerando emprego e também funciona como estratégia de preservação ambiental 
estendida aos mananciais. 

A pesquisa ora apresentada busca sistematizar e avançar nos estudos sobre a zona rural da franja 
metropolitana ao definir critérios para mapear os territórios formados pelos produtores que abastecem 
escolas públicas na RMSP e aqueles que comercializam seus produtos em espaços que trabalham dentro dos 
princípios da economia solidária e autogestão, articulando e integrando redes fomentando autônomas e 
cooperativadas. Os achados com esse estudo vão ilustrar o cenário da atual dimensão do rural na franja 
metropolitana e contribuir com as reflexões sobre a capacidade do rural periférico sustentar, proteger e 
melhorar a qualidade de vida, seja para os habitantes da zona rural e mesmo da zona urbana que consome 
produtos frescos e de qualidade. Por outro lado, identificar esses territórios pode revelar uma perspectiva 
de inflexão na expansão urbana e iluminar outros modos de vida de ser e viver na metrópole. 
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TRABALHO 05: 

Os Rama e o Canal. confrontos entre espacialidades indígenas e urbanas 

A Nicarágua é um país que tem pagado um preço muito alto devido à sua localização geográfica no mapa 
político/econômico do mundo e às características físicas do seu território. No centro da fronteira mundial 
que divide as regiões ocupadas pelos países desenvolvidos e o terceiro mundo, o país possui uma localização 
estratégica com caraterísticas naturais no seu território que fazem dele um cenário perfeito para os fluxos 
de capital (Figura 1). 

O que há de singular na situação geográfica da Nicarágua é o fato de que o Rio San Juan12 – que inicia no Mar 
Caribe e percorre grande parte do país, conectando-se com o grande Lago Cocibolca13 – torna 
economicamente viável a construção de um canal que liga Atlântico e Pacífico. Segundo o historiador 
nicaraguense Aldo Diaz Lacayo (2014): “[...] a geografia pregou uma peça a história do país [...]”. Isto porque, 
aquilo que poderia ser uma vantagem única acabou por se revelar no elemento indutor de disputas que 
deixaram a história social do país manchada de sangue, guerras e revoluções. 

A Nicarágua representa um território complexo que acompanha dois processos de colonização distintos e 
duas matrizes culturais que tornam o país um território multicultural, multirracial e multilíngue. De um lado, 
a costa Pacífico da Nicarágua estava conformada por etnias que pertenciam à matriz cultural mesoamericana, 
onde o poder se centralizava na figura de um líder, o cacique, e sua família. O Atlântico, por sua vez, se 
caracterizava pela matriz cultural Chibcha que se relaciona com o poder a partir da tomada de decisões em 
grupo, sem necessariamente existir uma figura de líder que decida pelas comunidades (KINLOCH, 2016; 
FOWLER, 1989). A coroa espanhola não conseguiu se relacionar com as áreas chibchas nicaraguenses, 
exercendo seu poder colonial apenas no Pacífico e partes do centro do país. 

A literatura reconhece um vazio na historiografia nacional sobre a região do caribe nicaraguense. Os relatos 
dos espanhóis não proporcionaram informações sobre os grupos culturais do Atlântico e os relatos da 
marinha britânica se tornam insuficientes para ter uma compreensão mais ampla deste outro setor do país. 

A comunidade de Bangkukuk Taik, que pertence ao povo Rama14, foi escolhida como estudo de caso porque 
está dentro da área por onde o projeto prevê que o Canal Interoceânico será implantado (figura 2). Os Rama 
de Bangkukuk Taik têm criado um posicionamento contra o megaprojeto junto com outros povos indígenas 

                                                             
12 O Rio San Juan, também conhecido como El Desaguadero, é um rio de 192 kms que inicia na parte Oeste do Lago de Nicaragua, ou 
Lago Cocibolca (nome Nahuatl do lago) e desemboca no Mar Caribe. 

13 O Lago Cocibolca (Nome Nahuatl) ou também conhecido como Lago de Nicaragua é um lago de água doce de origem tectónica 
com uma superfície de 8.264 km² (LACAYO, 2014, p.51). É o maior Lago da América Central, o 19º maior lago no mundo e o nono 
maior das Américas, ligeiramente menor que o Lago Titicaca. 
14 O povo Rama é uma etnia indígena localizada na costa oeste da Nicarágua. 
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e afrodescendentes afetados que reclamam a posse dos seus territórios ancestrais. O Bangkukuk é a última 
comunidade Rama falante do país e de todo o território Rama. As outras comunidades Rama, espalhadas 
pela região Atlântica falam, na sua maioria, Inglês Creole15 O GCI traria a morte de uma cultura e de uma 
língua, pois o megaprojeto destruiria fisicamente esta comunidade e separaria as últimas famílias que falam 
e ensinam a língua Rama para o resto da etnia. Por esta razão, este seria um momento propício para fazer o 
registro espacial e cultural de um grupo indígena ausente da história nacional, dos mapas políticos do país e 
dos mapas internacionais que reconheçam sua existência física como povo que ocupa um território no 
sistema-mundo. Sua ausência no reconhecimento imaginário do território, através de tecnologias como os 
mapas, faz de Bangkukuk um grupo cultural com um nível de silenciamento perigoso, pois a falta da sua 
localização precisa em mapas e nos registros históricos impede medir de forma concreta os verdadeiros 
impactos do megaprojeto. 

 
Figura 1 - Tipologia de moradias de Bangkukuk Taik 

Fonte: Amanda Martínez 2108 

Por sua vez esta pesquisa documenta um padrão de ocupação do território onde os conceitos de 
desenvolvimento e do urbano se tornam uma imposição espacial/colonial, que se espalha para o rural e para 
o indígena. Desta maneira, questiona-se a forma como se pensa e se concebe o espaço em regiões do mundo 
no Sul Global, especificamente em países que vivenciaram processos colonizadores e civilizatórios. No Sul 
Global o urbano se torna uma visão espacial adquirida dentro de processos de colonização que ainda se 
impõe como visão de mundo, “moderno” e “civilizado” para outras formas espaciais que acontecem no ainda 
mundo colonizado. As aspirações modernistas nas categorias de desenvolvimento e do urbano trazem 
consigo uma visão eurocêntrica que se reflete na linguagem espacial que representa o habitar moderno e 
que materializa o progresso nas cidades latino-americanas. 

REFERÊNCIAS: 

                                                             
15 Inglês creole é uma língua derivada do inglês com misturas de outras línguas. Este idioma se fala em varias partes da 
região Atlântica da Nicarágua devido à presença inglesa em esta parte do país. 
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OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA CONSTITUIÇÃO DA FORMA 
URBANA BRASILEIRA: RESULTADOS DE PESQUISA DA REDE NACIONAL 
QUAPÁ-SEL 

Este simpósio temático tem por objetivo apresentar resultados de pesquisa referentes ao projeto temático 
intitulado “Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana contemporânea no Brasil: 
prdução e apropriação”. Este projeto foi coordenado pelo Laboratório Quadro do Paisagismo do Brasil, Da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Lab QUAPÁ – FAUUSP).  

Desde 2006 o Lab QUAPÁ estruturou uma rede nacional de pesquisa – Rede QUAPÁ-SEL – com o intuito de 
investigar os sistemas de espaços livres (SELs) de importantes cidades brasileiras. Foram realizados dois 
grandes projetos temáticos de pesquisa: 

- Os sistemas de espaços livres na constituição da esfera pública contemporânea no Brasil (QUAPÁ-SEL I), 
entre 2006 e 2011; 

- Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana contemporânea no Brasil: prdução e 
apropriação (QUAPÁ-SEL II), entre 2012 e 2018. 

A Rede QUAPÁ-SEL é uma rede de pesquisa aberta, provavelmente a maior do Brasil na área de Arquitetura 
e Urbanismo, contando atualmente com pesquisadores de todas as macrorregiões do país, das seguintes 
instituições: UFAM, UNIFAP, UFPA, UFTO, UEMA, UNIFOR, UFRN, UFCG, UFPE, UFAL, UFES, UFMG, UFU, 
UFRJ, IFF, USP, PUC-Campinas, UFPR, UEM, UFSC,  UNESC, UNOESC, UFRGS, UFSM, UFFS, UnB, UEG e UFMS. 
Anualmente a Rede QUAPÁ-SEL se reúne para apresentar resultados de pesquisa e discutir conceitos, 
métodos e perspectivas para a pesquisa sobre SELs. 

O Lab QUAPÁ, contando com a presença de colega da Rede QUAPÁ-SEL, realizou desde 2006 ao menos duas 
oficinas de pesquisa nas seguintes cidades: Manaus, Belém, Palmas, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, 
Maceió, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Curitiba, Maringá, 
Florianópolis, Porto Alegre, Santa Maria, Brasília e Campo Grande. Realizou-se também uma oficina de 
pesquisa em: Rio Branco, Macapá, Campina Grande, Uberaba, Uberlândia Campos dos Goytacazes, Santos, 
Ribeirão Preto, Criciúma, Anápolis e Goiânia. Antecedendo as oficinas se realizam visitas técnicas e 
sobrevoo em cada cidade/metrópole estudada. 

Compreender os espaços livres urbanos sob a ótica sistêmica logo impôs romper as noções mais restritivas 
de sistemas de áreas verdes, sistemas viários, sistemas de unidades de conservação etc. Partindo-se da 
definição de que o espaço livre é todo espaço descoberto, livre de edificação, fica (quase) evidente que 
todos os espaços livres interessam para a compreensão do SEL, sejam eles públicos ou privados, destinados 
à conservação ambiental, ao lazer, ao trabalho ou ao capital. Assim propos-se uma investigação ampla sobre 
SELs em dezenas de cidades e metrópoles brasileiras. Não apenas avançou-se na compreensão dos SELs de 
cidades brasileiras como, em diversos casos, pode-se incluir nas agendas de planejamento urbano e de 
urbanismo/paisagismo questões relevantes sobre a necessidade de planejamento dos SELs e da valorização 
dos espaços de apropriação pública, sejam ruas, parques, praças ou integrantes de outros espaços públicos 
(espaços educacionais, culturais, comunitários), sejam espaços de fruição pública em propriedades 
privadas, sejam espaços de interesse público-ambiental (publicos e privados). 
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Com essa estrutura, constituiu-se amplo acervo fotográfico, cartográfico georreferenciado e de análises 
sobre SELs, apropriações dos espaços livres, formas urbanas e sobre a produção concreta do espaço 
urbano. Neste simpósio se apresentam alguns resultados gerais sobre SELs e forma urbana, e apenas alguns 
resultados específicos de cidades de diferentes portes, dada a limitação necessária de cinco trabalhos. 

O primeiro trabalho trata de questões mais gerais, de método e procedimentos de pesquisa do Lab QUAPÁ 
e da Rede QUAPÁ-SEL, bem como apresenta algumas características contemporâneas sobre SELs e forma 
urbana verificadas na maioria das cidades investigadas no QUAPÁ-SEL II. Interessa discutir características 
muito frequentes da produção concreta do espaço urbano (llivre ou edificado, público ou privado), suas 
limitações e potencialidades na qualificação do ambiente e da vida pública em cidades e metrópoles 
brasileiras. Características morfológicas da produção do espaço encontradas de Norte a Sul do pais revelam 
aspectos socioeconômicos próprios de nossa formação socioespacial no início deste século e impactam 
sobre a vida urbana, notadamente na esfera de vida pública. 

O segundo trabalho, focado nos espaços livres públicos, políticas públicas e apropriações dos espaços livres, 
se baseia em resultados de 33 oficinas de pesquisa da Rede QUAPÁ-SEL realizadas em diferentes cidades 
brasileiras, de todas as macrorregiões do país, entre os anos de 2012 e 2018. Sem desprezar a diversidade 
cultural que implica especificidades locais, o trabalho também observa similaridades tanto nas estruturas 
implantadas, quanto em políticas públicas comuns e formas de apropriação.  

O Trabalho 03 discute formas e usos dos sistemas de espaços livres do Rio de Janeiro. Discorre sobre 
elementos para leitura e análise das esferas de vida pública e privada em relação à paisagem urbana. 
Apresentam-se pesquisas em andamento sobre o papel dos espaços livres de edificação na configuração 
urbana, que possuem função importante no processo de constituição da forma, na caracterização de 
tecidos urbanos e na definição de centralidades, que se concentram em torno dos espaços livres de 
circulação e permanência. 

O Trabalho 04 discute a cidade de Goiânia na contemporâneidade, tendo o Parque Macambira-Anicuns , 
elemento central na análise. O enorme parque, na verdade um sistema de quatro parques justapostos, vem 
reestruturar porções significativas da cidade, de forma heterogênea e, ainda, fragmentada, impactando no 
valor do solo urbano, nas ocupações lindeiras, nas conexões e circulações, bem como nas práticas sociais do 
uso dos espaços livres públicos.  

Por fim, o quinto trabalho trata de uma cidade de porte relativamente pequeno, menos de 100 mil 
habitantes, Cachoeira do Sul, situada no Rio Grande do Sul. O estudo de cidades pequenas é relativamente 
escasso seja na Área de Arquitetura e Urbanismo, seja, particularmente, na Rede QUAPÁ-SEL, em que pese 
serem, em número, majoritárias no país. É realidade que precisa ser interpretada e que certamente 
possibilitará à Rede QUAPÁ-SEL ampliar ainda mais a compreensão do quadro urbano do país.  
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TRABALHO 01: 
Sistemas de espaços livres e formas urbanas: sobre a Rede QUAPÁ-SEL e 

resultados gerais 

Desde 2006 o Laboratório Quadro do Paisagismo no Brasil - Lab QUAPÁ – da FAUUSP vem se dedicando ao 
estudo dos sistemas de espaços livres das cidades brasileiras no século XXI. A pesquisa, devido a sua 
abrangência nacional, não pôde ficar restrita ao laboratório e foram aperfeiçoados procedimentos que 
permitiram uma interação com pesquisadores de alguns dos principais centros de pesquisa do país, além 
de contar, também, com a colaboração de algumas prefeituras. O trabalho apresenta procedimentos de 
pesquisa sobre sistemas de espaços livres (SELs) e forma urbana desenvolvidos pela Rede Nacional de 
Pesquisa QUAPÁ-SEL e alguns resultados gerais do Projeto Temático de Pesquisa “Os sistemas de espaços 
livres na constituição da forma urbana contemporânea no Brasil: produção e apropriação – QUAPÁ-SEL II”, 
coordenado pelo Lab QUAPÁ, apoiado pela FAPESP e CNPq. 

Foram, até o presente, realizados dois projetos de pesquisa pela Rede QUAPÁ-SEL. Entre 2012 e 2018, foi 
realizado projeto de pesquisa relacionando sistemas de espaços livres e forma urbana, com ênfase na 
contemporaneidade. Os métodos existentes no laboratório foram revistos e criados novos procedimentos 
de trabalho, que possibilitam a criação de sínteses sobre o assunto.  

A pesquisa toma como objeto 34 cidades/metrópoles, sendo 20 capitais de todas as macrorregiões do país 
e 14 cidades médias, algumas se constituem verdadeiros pólos metropolitanos. Todas as cidades estão 
inseridas dentro do conjunto dos 150 principais centros urbanos do país em termos demográficos. 

O Projeto Temático QUAPÁ-SEL II se fundamenta em quatro temas inter-relacionados: 

1 – os agentes produtores da forma urbana, suas ações e produtos, graus de abrangência e instâncias de 
ação; 

2 - as características estruturais dos sistemas de espaços livres, padrões de qualidade e formas de 
apropriação; 

3 – os principais tipos morfológicos das cidades, elementos em comum e específicos; 

4 – o papel da legislação como indutora das ações dos agentes privados e os resultados morfológicos 
decorrentes. 

A escala e abrangência da pesquisa implicam em procedimentos de coleta de dados e de análise bastante 
diversos, desde análise visual de imagens de satélite, até oficinas de pesquisa e colóquios anuais da Rede 
QUAPÁ-SEL, onde a troca de informações produz conhecimento coletivo. 

Entre os resultados gerais do Projéto Temático QUAPÁ-SEL II vale apresentar neste trabalho as principais 
características morfológicas e funcionais que já distinguem, no século XXI, as cidades brasileiras de maior 
porte, bem como diversas cidades médias, das situações mais típicas do século passado. Busca-se, neste 
trabalho, dar ênfase aos aspectos comuns, encontrados em importantes cidades de todas as macrorregiões 
do país, verificando nos processos de produção do espaço (livre e edificado) elementos que contribuem 
para explicar o porquê das semelhanças entre formas urbanas encontradas em cidades/metrópoles de 
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diversos portes, em diferentes sítios físicos, de norte a sul do Brasil. Tais similaridades na produção dos 
espaços livres e edificados, públicos e privados, vão também contribuir para certos padrões de apropriação 
dos espaços públicos, impactando no modo de vida urbano. Não se trata de determinisno formal, mas de 
perceber correlações entre forma urbana e apropriação dos espaços livres públicos.  

O país passou por transformações econômico-sociais nos últimos trinta anos que resultaram em novas 
formas de ação dos agentes produtores e dos consumidores, tanto o Estado, como as empresas e a 
população em geral. Destacam-se o surgimento de extensas áreas urbanas novas, com um padrão de 
urbanização disperso e fragmentado peculiar à realidade brasileira, ao mesmo tempo em que se observa 
uma verticalização expressiva e um adensamento das periferias das grandes cidades, alterando 
profundamente os sistemas de espaços livres e seu desempenho social e ambiental.  

O constante aumento da frota de veículos particulares exigiu, desde os anos 1960-70, adequações das 
tramas urbanas e rodoviárias facilitando assim o espraiamento e a fragmentação dos seus tecidos, que tem 
como características uma grande horizontalidade, expressivas taxas de ocupação e altos índices de 
impermeabilização. Em paralelo, há progressiva criação de mecanismos de proteção da vegetação no meio 
urbano, gerando estoques de espaços livres, ainda que estejam majoritariamente subaproveitados.  

A verticalização que cada vez mais marca a paisagem de cidades grandes e médias ainda está muito longe 
de ocupar a maior parte dos tecidos intraurbanos das cidades brasileiras. De todas as cidades investigadas, 
somente Santos possui áreas mais ocupadas por edifícios verticais do que horizontais. Mesmo São Paulo e 
Rio de Janeiro tem, efetivamente, a maior parte de seu tecido urbano ocupada por padrões morfológicos 
horizontais. A imagem percebida da verticalização não expressa, de fato, a horizontalidade que constitui a 
maior parte das áreas urbanas das grandes e médias cidades brasileiras. O tipo morfológico vertical mais 
produzido no século XXI é o do edifício isolado no lote, ou conjunto de edificíos isolados, enfraquecendo a 
relação entre o espaço edificado privado e os espaços livres públicos imediatos, com consequências nas 
práticas socioespaciais.  

Por outro lado, as periferias das grandes cidades brasileiras ao ocuparem áreas de maior declividade geram 

um tipo morfológico específico, complexo, de edificações de múltiplos pavimentos, frequentemente como 

casas sobrepostas, com acessos ora independentes, ora comuns, autoconstruções que se ampliam 

lentamente ao longo do tempo, descendo e subindo encostas. As ruas são organicamente constituídas, 

desenhadas para receber, sobretudo, os automóveis; ônibus circulam com dificuldade, pedestres mais 

ainda. Mesmo em precárias condições, os parcos espaços livres públicos costumam ser fortemente 

apropriados. A periferia das grandes cidades questiona classificações convencionais sobre morfologias 

horizontais e verticais, sobre o público e o privado (Figura 1). 
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Figura 1: Vista parcial de áreas periféricas, Distrito de Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. 

Fonte: Queiroga, 2017
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TRABALHO 02: 

Espaços livres públicos: políticas públicas e apropriação 

Durante a realização do projeto temático de pesquisa intitulado "Os sistemas de espaços livres na 
constituição da forma urbana contemporânea no Brasil: produção e apropriação - QUAPÁ-SEL II", foram 
realizadas 33 Oficinas em diferentes cidades brasileiras1 entre os anos de 2012 e 2018. As cidades médias, 
capitais de estado e sedes de regiões metropolitanas estudadas apresentam diversidade significativa, se 
analisadas segundo seu suporte geobiofísico, constituição histórica e sua estrutura socioeconômica. 
Entretanto, é possível determinar similaridades entre elas, seja enquanto estruturas implantadas como 
praças, parques, parques lineares e orlas, seja enquanto políticas públicas comuns e formas e apropriação.  

Enquanto relação entre as estruturas de espaços livres implantadas e o suporte geobiofísico, é destaque o 
tratamento de orlas, marítimas e lacustres. As praias das cidades litorâneas podem ser consideradas 
parques lineares, de escala de abrangência local a metropolitana. A sua qualificação como a implantação de 
calçadões, equipamentos de recreação ou apoio variam, assim como sua acessibilidade: a existência de 
usos específicos e exclusivos como hotéis podem restringir a plena apropriação como em trechos da orla de 
Natal. Orlas lacustres também constituem espaços livres significativos como em Palmas ou ao redor dos 
açudes de Campina Grande. Já na Região metropolitana de São Paulo, as represas Guarapiranga e Billings 
constituem importante potencial de apropriação, onde clubes náuticos e praias abertas e tratadas pelo 
poder público ainda são exceções.   

As áreas de preservação permanente (APPs) reservadas ao longo de rios e córregos são realidade em 
diversas cidades e apontam a efetiva aplicação de legislação ambiental pertinente, nas esferas federal e 
municipal. Contudo, a implantação de parques lineares devidamente tratados e qualificados para uso 
público, ainda é parcela reduzida frente ao total das áreas estabelecidas, nem sempre em locais de maiores 
demandas sociais.  

A abertura de orlas através de projetos paisagísticos específicos com sua reintegração ao sistema de 
espaços livres urbano como a orla do rio Guamá em Belém, aponta novos rumos para a constituição da 
forma urbana. Assim como a orla junto ao centro da cidade do Rio de Janeiro com a intervenção do projeto 
Porto Maravilha. Cabe discutir o papel do poder público enquanto mediador entre os diversos agentes 
envolvidos nestes projetos de grande escala, se atendem aos variados grupos sociais. A recuperação da orla 
da baía noroeste em Vitória ou da Ribeira em Salvador, junto aos assentamentos de menor renda, vão na 
contramão dos grandes projetos urbanos citados. 

Cabe destacar a figura da via paisagística, desenvolvida pela municipalidade de Maringá, que cria nas Apps 
espaço de transição ao lado de vias públicas, dobrando a área reservada junto aos cursos d’água e 
permitindo usos como clubes, hortas e outros. À esta reinterpretação da legislação ambiental, somam-se os 
conflitos decorrentes como a pressão por parte dos incorporadores pelo parcelamento e venda destes 
terrenos, considerados um estoque excessivo. 

                                                           
1
 Oficinas realizadas em: Anápolis, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Campinas, Campo Grande, Campos dos 

Goytacazes, Criciúma, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Maringá, Natal, Palmas, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, Santos, São Carlos, São José dos Campos, São Luís, São Paulo, Sorocaba, Uberaba, 
Uberlândia e Vitória. Para cada Oficina, a equipe QUAPÁ-SEL elaborou relatório específico - o conjunto de relatórios produzidos 
constituiu a base de informações deste resumo.  
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A existência de praças, sua qualificação e distribuição na mancha urbana, varia de cidade a cidade. Quando 
implantadas segundo projetos paisagísticos específicos, pode-se resgatar seu contexto histórico e cultural. 
Novas temáticas como drenagem, contaminação do solo ou ações sustentáveis são incorporadas ao partido 
paisagístico de projeto. Contraditoriamente, embora estruturas ligadas ao cotidiano e convívio urbanos, 
sofrem menores alterações físicas e estruturais ao longo do tempo, salvo a instalação de equipamentos por 
conta de usos específicos, atualizados segundo novas demandas. 

Quanto aos parques, a legislação ambiental de fato proporcionou maiores reservas de áreas passíveis de 
instalação de novas estruturas, como os manguezais de Recife, objeto de disputa com as Forças Armadas. 
Passivos ambientais como os decorrentes da mineração em Criciúma e Perus em São Paulo, ou mesmo 
lixões desativados, possibilitam a criação de parques, com projetos  e técnicas específicas, resultantes de 
novas problemáticas. Alguns parques consolidados como o Ibirapuera em São Paulo ou da Jaqueira em 
Recife, têm seu entorno valorizado, com intensa verticalização. Embora decorrentes de importantes ações 
públicas, não são, em sua maioria, resultantes de política que considere o todo das cidades e as demandas 
da população em geral. 

Manifestações políticas e culturais são bastante diversificadas em termos de apropriação dos espaços 
livres: ocupam locais simbólicos nas cidades, de maior ou menor porte como a avenida Paulista e o Largo 
da Batata em São Paulo, assim como espaços menos reconhecidos, mas igualmente significativos como a 
rua Jose Maria da Silva, na Comunidade do Jaguaré que recebe o Circuito Metropolitano do Funk, na 
mesma cidade. Muitas iniciativas ocorrem em locais sem maiores infraestruturas, com mínimo apoio ou 
regulação do poder público, quase como um improviso frente à escassez de espaços devidamente tratados 
e qualificados em diversas localidades. As dificuldades se ampliam quando considerada a escala 
metropolitana de abrangência, ainda sem legislação específica de regulamentação.   
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TRABALHO 03: 
As formas e os usos dos sistemas de espaços livres no Rio de Janeiro: elementos 
para a leitura e análise das esferas pública e privada rebatidas sobre a paisagem 

urbana 

Introdução 

Esse trabalho introduz as questões debatidas pelo Grupo de Pesquisas Sistema de Espaços Livres no Rio de 
Janeiro do PROARQ-UFRJ. Vincula-se ao projeto temático da Rede de Pesquisa QUAPÁ-SEL da FAUUSP 
(CAMPOS et al. 2011, 2012) e resulta de pesquisas em andamento desde 2014 com auxílios do CNPq e 
FAPERJ (TÂNGARI, 2014, 2015, 2017). Estabelece como marco a discussão sobre os aspectos da forma, do 
acesso e do uso dos espaços livres de edificação com foco no Estado e no Município do Rio de Janeiro, e 
seu rebatimento sobre a esfera pública. Para tal, são propostos os seguintes recortes temáticos: a relação 
sistêmica entre os espaços livres da esfera pública e privada; as características desses espaços, subdivididos 
em categorias e tipos; as questões e demandas ambientais que norteiam análises sobre os espaços livres 
confrontadas com outras demandas de cunho social e econômico, tais como a pressão por moradia, 
emprego, mobilidade e acesso a serviços públicos. Apresentam-se pesquisas em andamento sobre o papel 
dos espaços livres de edificação na configuração urbana, que apresentam função importante no processo 
de constituição da forma, na caracterização de tecidos urbanos e na definição de centralidades, que se 
concentram em torno e ao longo dos espaços livres de circulação e permanência: ruas, avenidas, praças, 
largos (MENDONÇA, 2018). 

Fundamentos, meios e materiais 

As pesquisas se fundamentam em análises dos tecidos urbanos e centralidades comerciais, classificação e 
mapeamento dos espaços livres públicos e privados e entendimento dos processos de crescimento e 
expansão urbana. Para tanto, foram estudados aspectos do suporte geobiofísico, sistema e traçado viário, 
macrozoneamento, uso e ocupação do solo, projetos de alinhamento, espaços livres públicos e privados e 
dados sobre rendimento médio familiar. Nas pesquisas do Grupo SEL-RJ as faixas de renda são 
consideradas como um parâmetro relevante e foram sobrepostas às demais informações (MOREIRA, 2018).  

Silvio Macedo nos colocou à frente de um questionamento sobre a gestão pública das cidades e os padrões 
de qualidade das paisagens e dos sistemas de espaços livres resultantes (MACEDO, 2012). Nesse contexto, 
propõe-se a seguinte questão: qual a recorrência entre os padrões de ocupação espacial e a formulação de 
tipos de paisagem e espaços livres, que independem do porte da cidade, do tamanho da população, da 
forma de gestão, da existência dos instrumentos de planejamento vigentes? Buscam-se destacar algumas 
dessas recorrências, com base em diversos autores estudados, que se refletem diretamente sobre a 
produção da paisagem, nas diversas escalas: reprodução do modelo centro-periferia; concentração da 
renda e o deslocamento da localização residencial; elevada concentração da terra; baixa oferta de 
transporte público; má qualidade da infraestrutura urbana e das redes de atendimento por serviços 
públicos; ocupação de áreas restritas à urbanização.  

Contexto 
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Contando em 2010 uma superfície de 1.199,828 km2, população de 6.320.446 habitantes e densidade bruta 
de 53 hab/ha (IBGE, 2011), o município tem a ocupação caracterizada por uma urbanização compacta, 
entremeada por unidades de conservação de domínios montanhoso e lagunar, limitadas pelo Oceano 
Atlântico e baías de Guanabara e Sepetiba (TÂNGARI et al., 2012). Seu território se configura por setores 
urbanos com graus diversificados de consolidação, padrões distintos de ocupação e densidade construída e 
regiões reservadas para expansão. Devido à histórica pressão por ocupação de setores com elevado índice 
de valorização da terra urbana, localizados em áreas servidas por infraestrutura e dotadas de investimentos 
públicos em transporte, saneamento e serviços, foram crescentes as pressões pela alteração de parâmetros 
da legislação urbanística, especialmente na direção de investimentos em mobilidade urbana, em locais 
disponíveis à urbanização por preços acessíveis ao mercado (CARDEMAN, 2014). A superposição dessas 
sucessivas alterações, condicionada pela valoração seletiva do solo urbano, pelos processos históricos de 
segregação social e pelo perfil de suporte físico, gerou a conformação de tecidos urbanos em diversos 
estágios de consolidação, no seu perfil horizontal e vertical, em densidade construtiva e verticalização, 
segundo MACEDO et al., 2009. A partir desse contexto, e para o simpósio em tela, propõe-se relacionar a 
configuração dos sistemas de espaços livres públicos e privados e os distintos graus de consolidação dos 
tecidos urbanos da cidade do Rio de Janeiro e das suas bordas metropolitanas, visando posteriormente 
compará-lo a situações observadas em outros municípios brasileiros em contexto similar. 

Tecidos urbanos, centralidades e espaços livres  

Para demonstrar a relação entre suporte físico e morfologia e orientar demais estudos subsequentes, 
desde 2016 fazemos análises na escala da quadra urbana com base nos debates conduzidos pelo 
Laboratório QUAPA-SEL da FAUUSP. Nessas pesquisas nos dedicamos a estudar as características do tecido 
urbano de acordo com as seguintes categorias: Tecidos urbanos consolidados, Tecidos urbanos não 
consolidados, Espaços com densa cobertura arbórea, Espaços com predominância de forrações, 
Centralidades e Espaços livres de uso especial (Figura 1). 

Em relação à classificação dos espaços livres, conforme pesquisas anteriormente desenvolvidas (TÂNGARI 
et al., 2012), foram divididos em três categorias: espaços livres de caráter urbano, públicos e privados, 
espaços livres de caráter ambiental e espaços livres de caráter rural (TÂNGARI, 2017).  A legislação 
urbanística e a situação fundiária nos auxiliaram a propor essa subdivisão. Dentre os espaços livres de 
caráter urbano, públicos e privados, são considerados os espaços passíveis de parcelamento e loteamento 
baseadas na legislação urbanística. Os espaços de caráter ambiental são aqueles restritos a parcelamento e 
loteamento regidos por legislação de proteção ambiental – Unidades de Proteção Integral e de Uso 
Sustentável. Os espaços de caráter rural são aqueles não passíveis de loteamento e parcelamento, 
localizados fora do perímetro urbano. Dentro da delimitação do Município do Rio de Janeiro não são 
encontrados espaços livres de caráter rural, pois o limite administrativo do município está integralmente 
inserido no perímetro urbano. Essa análise é apresentada na Figura 2.  

Almeja-se, a partir dos resultados preliminares e com as questões propostas, contribuir para as políticas 
públicas de planejamento e desenho, assim como para equilíbrio de investimentos a serem realizados no 
âmbito municipal para melhoria dos ambientes e lugares urbanos, voltados às demandas da população. 
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Figura 1. Tecidos urbanos e centralidades 

Fonte: SEL-RJ, 2018 
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Figura 2 - Espaços livres públicos e privados– Rio de Janeiro 
Fonte: SEL-RJ, 2018 
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TRABALHO 04: 
Parque Macambira-Anicuns: a cidade no urbano? 

Cidades contemporâneas subsomem em imensa diversidade de formas, apropriações e políticas. Em certa 
medida, isso ainda se deve a expansões do “urbano” alinhadas ao funcionalismo do racionalismo industrial. 
Ao mesmo tempo em que as tipologias morfológicas tanto podem ser utilizadas em expansões lineares 
quanto em não lineares. Compreendendo o Parque Macambira-Anicuns em Goiânia como expansão urbana 
não linear, questiona-se se esta seria uma disjunção ao formalismo, que assim contribuiria para produção 
da cidade contemporânea.  

DIFICULDADE ONTOLÓGICA: DISJUNÇÕES ENTRE HOMEM E CIDADE 

Um dos atrativos do automóvel para uma “comunidade rarefeita” e relativamente subequipada está no 
fato dela exigir, em essência, poucas instalações especializadas (BANHAN, 2013, p. 65). Por “comunidade 
rarefeita”, poderia se passar também a ideia de “urbano” tal como empregada por Lefebvre (2004), no 
sentido em que corrói o espaço da arte e até mesmo o da razão técnica, mascarando-os em ação política do 
Estado, em espaço político, e redundando-o em “urbano”.  

Porém, esta cesura entre homem e cidade é de difícil reconciliação. A tratadística renascentista capturou a 
época em que as escalas do habitat humano constituíam continuidades e correspondências entre partes e 
todos, edifícios e cidades, homens e instituições, constituindo muito apropriadamente uma ontologia do 
corpo humano como elemento unificador de todas as coisas edificadas.  Autores como Colin Rowe, Rob 
Krier, Aldo Rossi e Jane Jacobs procuraram reconciliar, esta conexão perdida. 

Contudo, urbano e cidade insurgem-se como objetos de escalas e representações indomáveis. Ao 
aparecerem, por exemplo, em figuras de cheios e vazios, esvaziam a relação entre edifícios e contextos 
como mera figura-fundo. No caso brasileiro, esta dificuldade ontológica seria originária mesma do processo 
de modernização da sociedade tradicional que fez prevalecer a unidade arquitetônica como individualidade 
volumétrica, destituindo da identidade arquitetônica a possibilidade do coletivo (MEDRANO e RECAMÁN, 
2013). 

Ao propor um ensino de projeto não derivativo do método funcionalista e decalque deste prolixo objeto – 
onde as palavras e as coisas também estão desconectadas –, Mahfuz (1986) buscou em Anthony Vidler o 
conceito de “terceira tipologia”. Ou, a cidade como “tipo”, em que “o objeto de análise inicial é visto não 
mais como fonte de imagens, mas como um sistema complexo de ordens inter-relacionadas” (p. 65). O que 
esses autores brasileiros têm em comum, é o estabelecimento do liame entre volumetrias, imagéticas e 
interrelações. 

Em estudos derivados de oficinas QUAPA/SEL, também propomos análises críticas a imagética urbana 
(MEDEIROS, 2016a; 2016b; 2017; 2018), ao estabelecermos a abordagem do urbano por seus polos e linhas 
de crescimento, e, nestes, a conformação de seus tipos morfológicos. Concordando com Lefevbre (2013, p. 
150) que o urbanismo expressa uma racionalidade limitada a determinado viés político. Assim, no caso de 
Goiânia, a municipalidade apropria-se de um de seus tipos morfológicos, o parque, para estabelecer 
transformações que subsidiam a temática do consumo da imagem ambientalista, e das políticas de 
sustentabilidade urbana.  
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CONTRAPOSIÇÃO À COMPULSÃO EXPANSIVA DO URBANO:  

Durante o processo de urbanização de Goiânia, se por um lado os tipos morfológicos foram apropriados 
como “cultura de morar”, por outro, o foram na replicação do padrão funcionalista. Desde sua fundação, 
em 1933, rupturas no suporte biofísico e fragmentações no espaço urbano, perpetuaram a ascendência da 
circulação funcionalista. Assim se fez o “urbano” em sua Região Metropolitana (Figura 1), em suas franjas, 
em suas áreas mais dispersas, na “morfologia de arquipélago” de áreas verdes (Figura 2).  

 
Figura 1: Localização da Região Metropolitana de Goiânia 

Fonte: Nascimento e Oliveira (2015). 

 
Figura 2: “morfologia de arquipélago” resultante da expansão urbana em Goiânia 

Fonte: intervenções sobre OLIVEIRA (2005) e Plano Diretor de Goiânia (2007). 
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Contemporaneamente, tais áreas verdes foram transformadas em parques ou bosques podendo ser 
inseridas no contexto de “consumo da paisagem” (HARVEY, 1996; ORTIGOZA, 2010). No Site da Agência 
Municipal de Meio Ambiente (AMMA), podemos observar o destaque que se dá aos parques e bosques, 
totalizando em 192 áreas. Contudo, podemos considerar que o auge de todas as mudanças que se 
intauraram sobre a estrutura tipológica do Sistema de Espaços Livres de Goiânia está consubstaciado no 
Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA). 

O parque linear é a composição de quatro projetos de parques integrados, espacializando o referido 
Programa. A sua amplitude conceitual fundamentalmente ambientalista e sustentável é homóloga à 
amplitude da escala da cidade, abrangendo-a de norte a sul. Assim, consideramos o Macambira-Anicuns 
como epítome de questões epistemológicas. A complexificação do parque como tipologia morfológica, 
ultrapassando a interpretação da cidade como mera figura-fundo tipificaria uma disjunção do 
funcionalismo sobrepondo a cidade no urbano? 

 

Figura 4: Localização dos quatro parques, e abrangência destes integrados, na escala da cidade. 
Fonte: Goiânia (2013) 

Concordemos com Magalhães (2007) que em meio à cidade funcionalista é possivel identificar 
“contrapontos existenciais“. E que tais seriam as disjunções ao funcionalismo. Sobrepostos a pré-
existências ambientais – além dos principais cursos d’água, Córrego Macambira e Ribeirão Anicuns, há seis 
outros córregos que os alimentam (verde na Figura 6) –, da malha urbana como um todo, e históricas – a 
parte norte do parque linear integra-se à pré-existências históricas de Campinas e de bairros antigos de 
Goiânia (cinza na figura 6). 

Esses contrapontos existenciais correspondem à expansão não linear da cidade, onde a composição de suas 
formas se dá por sistemas superpostos: superfícies/linhas/volumes. Considerando essas características do 
projeto aliadas aos contrapontos existenciais, podemos considerar o PUAMA como uma proposta 
“disjuntiva”, porque ao sistema da racionalidade industrial linear, o parque como um tipo morfológico não 
aparece como um “cacoete gráfico”. E, sobrepondo-se ao território existente, contrapõe-se 
existencialmente à compulsão expansiva do urbano. 
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Figura 5: “Contrapontos existenciais” compondo o projeto urbano, com sistemas sobrepostos. 
Fonte: Medeiros (2018) ; Créditos - Goiânia (2013) 

 

 

Figura 6: “Contrapontos existenciais” compondo o projeto urbano. Pré-existências ambientais e históricas. 
Fonte: Medeiros (2018); Créditos - Goiânia (2013)  
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TRABALHO 05: 
PRÁTICAS SOCIAIS NO SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES DE CIDADES PEQUENAS DO 

INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL – ESTUDO DE CACHOEIRA DO SUL 

O Laboratório QUAPÁ analisa a paisagem de capitais e regiões metropolitanas desde 1994. O grupo tem 
trabalhado na realização de mapeamentos das cidades brasileiras, buscando compreender as estruturas da 
forma urbana, a morfologia e a relação com os espaços livres, observando as modificações que ocorrem 
nos territórios urbanos a partir de uma visão crítica. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento das 
cidades brasileiras, o Laboratório QUAPÁ tem procurado expandir a sua análise para cidades médias e 
pequenas.  

O estudo de Cachoeira do Sul que aqui se apresenta faz parte do primeiro material iconográfico das 
práticas sociais desenvolvido pelo laboratório para uma cidade pequena, levantando a importância de se 
contemplarem cidades de pequeno porte em pesquisas da área da paisagem. Para tanto, observam-se as 
características do seu sistema de espaços livres, morfologia urbana e cotidiano das práticas sociais.  

Cachoeira do Sul, surgida nas margens do rio Jacuí pelo desbravamento de aldeamentos indígenas por volta 
de 1750 e por disputas fronteiriças, tem em sua paisagem peculiaridades de um tempo que passa 
lentamente, e que se confronta com um novo período de crescimento urbano (principalmente do setor 
imobiliário, comércio e prestação de serviços) estimulado pela implantação de campus universitários na 
cidade.  

Atualmente o município tem 85.495 habitantes (IBGE, 2017) e um PIB per capita de R$24.778,91. Abriga 
três universidades, que representam cerca de 3% da população do município: A Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA), com cerca de 1.600 acadêmicos nos cursos presenciais de Cachoeira do Sul; a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), com cerca de 300 alunos e a Universidade Federal de Santa Maria 
com cerca de 600 alunos.  

Também sobre a população do município, o Censo de 2010 do IBGE demonstrou a maior presença de 
jovens de 15 a 29 anos (4% eram jovens de 15 a 19 anos, 3,7% de 20 a 24 anos e 3,7% de 25 a 29 anos), 
enquanto que se diminui a presença de adultos de 30 a 39 anos (3,2% de 30 a 34 anos e 2,9% de 35 a 39 
anos). Por outro lado, o município também apresenta 3,6% de adultos de 45 a 49 anos, que também 
formam parte representativa do quadro populacional.  

Esse perfil da população é também visível no cotidiano dos espaços livres da cidade, com grande presença 
de cidadãos jovens e de maior idade nas práticas sociais cotidianas.  

Fazem parte do cotidiano desse município as apropriações de espaços públicos caracterizadas por Magnani 
(1992) como “pedaço”, conceito que surgiu na análise de espaços públicos próximos a residências e 
apropriados pelos moradores como o “seu pedaço” fora de casa. Essa conceituação pode ser exemplificada, 
em Cachoeira do Sul, por práticas dos moradores em observar a rua, como sentando em uma cadeira na 
calçada, ou em abrir a sua garagem residencial para ver e ser visto. Segundo Magnani (1992), para que a 
prática social do usuário seja “do pedaço”, em geral ela é atendida por dois elementos básicos: um de 
ordem espacial, e outro pela rede de relações, como de vínculos comunitários e familiares, que instauram 
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códigos de conduta, demonstrando os que são “do pedaço”, e também os que estão em graus familiares ou 
comunitários, como “colegas” e “chegados” (MAGNANI, 1992).  

Também fazem parte das relações cotidianas de Cachoeira do Sul características culturais apoiadas no 
rural, incentivada pela economia municipal ser hoje fortemente influenciada pelo agronegócio do arroz, 
soja e pecuária, e pela cultura rizícola ter sido a base para o desenvolvimento urbano-industrial do 
município na segunda metade do século XIX, momento em que chegaram imigrantes alemães e italianos na 
Quarta Colônia do RS (SELBACH, 2007).  

No sistema de espaços livres do município há grande importância para ruas e praças, que abrigam grande 
parte das práticas sociais em espaços públicos da cidade. Em Cachoeira do Sul se encontram praças 
históricas, como a Balthazar de Bem, inaugurada em 1799, que abriga o Chateau d’Eau, criado em 1925 
para bombear água para pontos mais altos da cidade, e diversas ruas com calçamento original de 
paralelepípedo ou pedras irregulares, com 89,9% de arborização pública, segundo o IBGE (2010), 
apropriadas de forma muito específica e, muitas vezes, peculiar, pelos usuários do espaço. 

Nesta primeira aproximação de estudos do Laboratório QUAPÁ com cidades de pequeno porte focou-se em 
estudar as práticas sociais nos espaços livres de circulação, apresentando e analisando particularidades do 
cotidiano interiorano do Rio Grande do Sul. Espera-se, com este trabalho, estimular a expansão das análises 
da rede para maior mapeamento da morfologia urbana, sistemas de espaços livres e cotidiano em cidades 
pequenas e médias de todo o Brasil.  
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SAÚDE URBANA E DESIGUALDADES SOCIAIS: NOVAS QUESTÕES PARA O 

PLANEJAMENTO URBANO 

Mais da metade da população da terra está vivendo nas cidades e o mundo está se tornando mais e mais 
urbano. Esse simpósio temático, a partir de uma vasta revisão bibliográfica, considera que o ambiente urbano 
influencia a saúde e os comportamentos humanos, o que indica a necessidade de melhor se entender os 
determinantes da saúde das populações vivendo nas cidades. O ambiente psicossocial, econômico e físico 
nos quais se nasce, cresce, vive e trabalha afetam a saúde e a longevidade tanto quanto o fumo, o exercício 
e a dieta. A atenção individual à saúde não é suficiente para prevenir ou controlar as más condições 
ambientais. O objetivo principal é trazer para o meio dos urbanistas de forma mais enfática o debate sobre o 
tema da saúde pública – abordagens, temáticas e métodos – de forma a pensar em novas preocupações para 
o planejamento urbano. 

Somente em 1993 a Organização Mundial da Saúde (OMS) despertou para a crise na saúde urbana, 
entendendo-a como um desafio, o que resultou em um encontro de pesquisadores da área em Kobe, Japão, 
em 1996. Nessa década iniciaram-se os movimentos das cidades saudáveis, que configuraram uma rede entre 
2000 e 2006. Neste mesmo período é fundada a Sociedade Internacional de Saúde Urbana, contribuindo 
inclusive com a publicação do periódico Journal of Urban Health. No Brasil, por iniciativa dos Cadernos de 
Saúde Pública que coincidiu com o IV Congresso Brasileiro de Epidemiologia, realizado em 2005, cujo lema 
central foi “um olhar sobre a cidade”, foi publicado o Fórum de Saúde Urbana.  

Desde então diferentes pesquisas evidenciam que as cidades que sofrem urbanização de forma mais rápida 
se situam nas nações menos ricas (nessas cidades os processos de rápida urbanização levam ao agravamento 
das condições de saúde das populações mais pobres). Fazendo referência à  Organização Pan Americana de 
Saúde, existem três pontos centrais para uma reflexão sobre o tema: (1) que a urbanização pode acarretar 
danos sociais, econômicos e ambientais de grande impacto e difíceis de mensurar; nesse caso estão por 
exemplo os danos decorrentes da poluição do ar; (2) que os atributos físicos e sociais (contexto) da cidade e 
seus bairros e vizinhanças podem afetar a saúde dos indivíduos; sendo notável a recrudescência de casos de 
tuberculose em favelas do Rio de Janeiro; (3) que a ocorrência dos eventos relacionados à saúde, numa visão 
mais abrangente, estaria associada a atributos dos indivíduos que vivem em determinado “lugar urbano” 
assim como o somatório das propriedades do agregado destes indivíduos (composição), indo mais além de 
seus atributos puramente individuais. Entende-se, portanto, que o ambiente urbano pode trazer benefícios 
ou prejuízos para a saúde dos habitantes da cidade. Esse olhar, do efeito do ambiente sobre a saúde, não tem 
sido muito explorado pelos arquitetos. 

Esse simpósio reúne cinco trabalhos do campo da arquitetura e urbanismo que tratam dessa temática   O 
primeiro deles, evidencia como uma cidade (Belém) apresenta, segundo IBGE, o menor índice de arborização 
urbana entre as capitais de estado. A pesquisa compara dois bairros, um de alto poder aquisitivo e central e 
o outro de baixa renda e periférico. Como resultado, o primeiro apresenta arborização urbana em 39,8% dos 
domicílios e o segundo de 5,3%. O estudo mostra que as área populares se beneficiam menos do que a 
arborização urbana pode aportar na saúde dos habitantes, notadamente em termos de conforto ambiental, 
mas também, como apontam estudos recentes de que a melhoria da qualidade do ar nas zonas mais 
arborizadas e a capacidade potencial de reduzir o estresse e de promover a atividade física poderiam ser 
fatores que contribuem para melhoria da saúde. 
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O segundo trabalho discute os possíveis efeitos da inexistência de sistemas adequados de abastecimento de 
água na saúde da população no bairro de Campos Elíseos em Duque de Caxias. Através de pesquisa quali 
quantitativa foi identificado que um número expressivo de moradores recorre à poços para suprir suas 
necessidades de abastecimento, pois a rede de abastecimento no bairro é uma ‘rede seca. Os moradores 
acabam por consumir uma água contaminada, comprometendo a saúde. Vale notar que essa área dispõe de 
abastecimento para o polo petroquímico, que produz considerável carga de poluição atmosférica, o também 
traz consequências negativas em termos de doenças respiratórias. 

O terceiro trabalho relaciona dados urbanísticos, ambientais e indicadores sintéticos de Saúde Pública, 
estabelecendo comparações e discussões entre a morfologia do assentamento, o registro de precariedade 
da moradia e a síntese dos indicadores epidemiológicos da Região Metropolitana de Belém. Pressupondo a 
validade da assertiva de que a drenagem pode ser abordada como método de ordenamento territorial e 
síntese da qualidade ambiental urbana, analisam-se as distribuições territoriais de óbitos e internações, os 
percentuais de domicílios e pessoas em áreas de moradia precária e parâmetros indicadores de 
desempenho urbanístico-ambiental para construir perfis adicionais de caracterização da precariedade da 
urbanização e dos assentamentos nos sete municípios metropolitanos. 

A quarta apresentação abordará questões metodológicas de abordagens de tipos distintos de bancos de 
dados para se determinar o índice de “caminhabilidade”. São três os tipos de dados utilizados para 
caracterização da caminhabilidade: dados subjetivos, de percepção do ambiente, dados objetivos de 
observação sistemática e dados objetivos baseados em Sistema de Informação Geográfica. Os resultados de 
análise de concordância entre os dados são conflitantes de um estudo para o outro, concluindo-se que na 
investigação da associação entre características do ambiente construído com a prática de atividades físicas 
deve-se utilizar os dois tipos de dados (objetivos e subjetivos). 

O quinto trabalho objetiva contribuir com a reflexão teórico-metodológica acerca da incorporação dos 
princípios de saúde urbana e os determinantes sociais da saúde nos processos de planejamento e na 
definição de estratégias de intervenção em assentamentos precários a partir da análise da colônia Juliano 
Moreira e seu entorno, situada no Rio de Janeiro, no entorno da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A 
hipótese é que a apropriação dos determinantes socioambientais da saúde e das evidências dos impactos 
em saúde podem contribuir para fortalecer a luta política pela equidade e justiça social nas cidades.   
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TRABALHO 01: 
Territórios de baixa renda e o planejamento urbano em Belém: a desigualdade na 

distribuição do plantio de árvores 

A arborização urbana reduz o número de patologias de origem cardiovascular e metabólica, como 
hipertensão e obesidade entre os moradores das cidades. Segundo artigo da revista Scentific Reports, ter 
uma média de 10 árvores em um quarteirão melhora a percepção da saúde de forma comparável a um 
aumento na renda pessoal anual de 20 mil dólares (KARDAN, 2015). Há um recente avivamento de interesse 
na importância do espaço verde para sustentar uma vida saudável em áreas urbanas (SHANAHAN et al, 2015) 
(WHO, 2016). 

Planejar a arborização urbana é fundamental para o desenvolvimento urbano e ameniza os prejuízos 
ambientais. Por ser determinante na saúde da população e ter influências diretas no seu bem-estar, vem 
merecendo cada vez mais atenção dos planejadores urbanos, sobretudo tendo em vista os inúmeros 
benefícios que ela proporciona, mas também por conta dos problemas que pode ocasionar para o 
fornecimento de serviços como eletricidade, telefonia, esgoto, dentre outros.  

No Brasil, a arborização urbana ainda recebe atenção de forma muito discrepante nas diversas cidades. De 
acordo com Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Belém, no 
Pará, possui o menor índice de arborização urbana entre as capitais de estado no Brasil (22,4%), enquanto 
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo possuem respectivamente 72,2% e 75,4%. 

As cidades amazônicas de forma geral estão entre as piores neste índice. Belém e Manaus, por exemplo, 
ocupam as duas últimas posições nessa tabela com 22,4% e 25,1% respectivamente, ao passo que Goiânia, 
Campinas e Belo Horizonte são as mais arborizadas, com porcentagens de 89,5%, 88,4% e 83% 
respectivamente. 

É valido ressaltar que Belém ainda é considerada a “Cidade das Mangueiras”, pois possui inúmeras árvores 
centenárias da espécie Mangifera Indica, nativas das florestas do sul e sudeste da Ásia e que comumente 
alcançam os 15m de altura (LUZ, 2014). Essas árvores se encontram dispostas ao longo de algumas ruas e 
chegam a formar quilômetro de túneis verdes com suas folhagens.   

Ora, se a cidade apresenta um índice tão baixo de arborização urbana, e tantas árvores aglomeradas juntas 
a ponto de conferirem à cidade tal apelido, significa que em algum lugar está faltando. A partir dessa 
hipótese inúmeras perguntas surgiram. Estão mesmo faltando árvores pela cidade? Em quais lugares estão 
faltando árvores? Qual o índice bairro a bairro? Quais os bairros com e sem arborização? Quais as políticas 
de estímulo ao plantio de árvores e preservação da vegetação típica local? Essas, dentre outras questões, 
estimularam a análise realizada.  

O objetivo desta pesquisa foi analisar planejamentos discrepantes de arborização urbana de uma cidade da 
Amazônia Brasileira (Belém-PA) e também mapear e quantificar a arborização em relação ao número de lotes 
e a realidade socioeconômica na cidade. 

Estudo descritivo, exploratório e com abordagem quali-quantitativa com base em dados originados a partir 
de imagens do satélite IKONOS ano 2006. Foram quantificadas rua a rua, o número de domicílios e de árvores 
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por domicílio em dois bairros com realidades socioeconômicas e físicas discrepantes entre si da cidade de 
Belém.  

A partir do número de árvores criou-se o índice de arborização, sinalizando a existência de arborização em 
frente a cada lote, através do cálculo do número de árvores dividido pelo número de lotes (residência). Foi 
gerado um valor percentual para este índice e as diferenças percentuais entre os bairros avaliados pelo teste 
qui-quadrado (significância=5%).  

Comparou-se o bairro de Nazaré (central, com alto poder aquisitivo e com inexistência de favelas) com o 
bairro do Guamá (um dos de menor renda média e mais populosos da cidade, com percentual de favelas de 
76% a 100%). No bairro de Nazaré, a proporção total de domicílios com arborização foi de 39,8%, muito 
abaixo da média das capitais brasileiras, e no bairro com menor poder aquisitivo, esse valor foi 5,3%. Do total 
de domicílios sem arborização, 78,2% encontram-se no bairro do Guamá. A diferença entre número de 
árvores por domicílios diferiu significativamente entre os bairros (p = 0,044), ainda que a quantidade de lotes 
por bairro não tenha sido estatisticamente diferente (p=0,116).  

O levantamento e quantificação da arborização urbana realizados em Belém revelou que a cidade possui um 
planejamento, no que se refere ao item adotado, muito aquém do que o município carece. Por se tratar de 
uma cidade com temperaturas elevadas durante o ano inteiro, é essencial, para a saúde dos cidadãos, que 
exista um efetivo planejamento da arborização urbana mais cauteloso e que este se traduza em melhorias 
físicas de fato. 

A pesquisa evidenciou ainda que, além da cidade como um todo carecer de árvores em suas ruas, as que 
existem ainda são muito mal distribuídas e diversificadas, sendo desprezados os locais com população de 
mais baixa renda, o que agrava ainda mais o problema da saúde pública. 

Ao analisar o valor percentual de árvores, em relação a cada lote nos diferentes bairros, percebeu-se 
prevalências superiores no bairro Nazaré quando comparados ao bairro Guamá 

Os achados demostram um cenário de desigualdades sociais e urbanísticas entre os bairros, onde 
características econômicas parecem determinar o grau de arborização das ruas. Isso vai de encontro com o 
planejamento urbano contemporâneo, que tem como um de seus pilares a justiça social, sobretudo se 
analisadas as condições à luz da saúde pública. É fundamental a reflexão sobre as influências socioambientais 
da arborização na saúde urbana.  

REFERÊNCIAS:  

BELÉM. CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. Plano diretor de Belém. Lei 7603 de 13 de janeiro de 1993 

BELÉM. CÃMARA MUNICIPAL DE BELÉM. Plano diretor de Belém. Lei 8233 de 31 de janeiro de 2003 

BELÉM. CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. Plano diretor de Belém. Lei 8655 de 30 de julho de 2008. p.35 

BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Good practices for urban greening. Washington, D.C.: IDB, 
1997 

8133



 

HARVEY D. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p.28 

IBGE. Censo 2010. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010 

KARDAN, O. et. al. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Sci. Rep. 5, 11610; 
doi:10.1038/srep11610 (2015). 

LUZ LM, RODRIGUES JEC. Análise do índice de cobertura vegetal em áreas urbanas: estudo de caso da cidade de Belém-
PA. Boletim Amazônico de Geografia, Belém, n.1, v.01, p.47-53, jan/jun 2014 

MILANO MS; DALCIN E. Arborização de vias públicas. Rio de Janeiro: Fundação Parques e Jardins: Prefeitura do Rio: 
Light, 2000 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). Relatório Mundial da UNESCO: 
Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. Genebra: Organização das Nações Unidas. 1996.40p 

PNUD – Programa das Nações Unidas Para O Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
Disponível em:. Acessado em: 15 de jan./2010 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. Plano Diretor do município de Belém. Lei n. 7.630, de 13 de janeiro de 1993. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. Relatório anual Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Belém, 2006. 

SHANAHAN DF, et al. Toward improved public health outcomes from urban nature. American Journal of Public Health, 
March 2015, vol 105, n 3 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Urban green spaces and health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016. 

WOLCH JR, et al. Urban green space, public health, and environmental justice: the challenge of making cities ‘just green 
enough’. Ladscape Urban Plan, 2014.  

 
 
  

8134



 

TRABALHO 02: 
Moradia e acesso à água em Campos Elíseos, Duque de Caxias: problemas de 

salubridade urbana 

A Constituição da Organização Mundial de Saúde em 1946, da qual o Brasil é um dos países membro, trouxe 
junto uma declaração que define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 
não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é 
possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano.  

Muitos anos mais tarde, a  Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2012 o acesso à água de qualidade e 
instalações sanitárias como um direito humano. Ao mesmo tempo, a Lei 11.445/2007 e decreto de 
regulamentação garantem um conjunto de direitos e estabelecem os princípios da Política Nacional de 
Saneamento Básico – incluindo universalização, igualdade no acesso, controle social dos serviços e direito à 
informação.  

Todavia, na RMRJ, onde os serviços ainda estão longe de ser universalizados, observa-se uma clara 
desigualdade sócio espacial no acesso entre municípios centrais e periféricos e um conflito entre o uso 
industrial e residencial da água, sendo que o uso industrial vem sendo historicamente privilegiado.  

Duque de Caxias, a despeito de possuir a segunda maior arrecadação do estado, motivada pelo polo 
petroquímico que se desenvolveu no entorno da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), possui 
abastecimento de água intermitente em grande parte de seu território e completa ausência de 
abastecimento em determinadas regiões. 

Nesse município, o bairro de Campos Elíseos, segundo o Censo do IBGE chama atenção pelo fraco percentual 
de domicílios atendidos pela rede geral. Também é significativo o número de domicílios abastecidos por poço 
e por outras formas. 

 

Abastecimento de água em Duque de Caxias e no bairro de Campos Elíseos 

  Duque de Caxias Campos Elíseos 

  
Número de 
domicílios % 

Número de 
domicílios % 

Abastecimento pela rede geral  168535 62,43 1279 21,64 

Abastecimento por água de poço ou nascente 
dentro da propriedade  86749 32,14 2074 35,09 
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Abastecimento de água da chuva armazenada 
em cisterna 163 0,06 9 0,15 

Outra forma de abastecimento de água 13898 5,15 2545 43,06 

Total 269944 99,78 5911 99,93 

Fonte: Censo IBGE 2010 

A pesquisa buscou identificar estas outras formas de abastecimento, identificar incidência de doenças de 
veiculação hídrica e avaliar o potencial impacto da inexistência ou precariedade desse serviço urbano 
essencial – abastecimento de água – na saúde da população, partindo de uma hipótese de dupla violação de 
direitos humanos nesse território: à água e à saúde. 

As primeiras visitas de campo ao bairro revelaram uma ocupação formal, com predominância de habitações 
unifamiliares, adequadamente construídas. A densidade média é 4 moradores por domicílio. Parte das ruas 
são pavimentadas, mas ainda existe muitas ruas sem pavimentação. Levantamento realizado pela SEA e pela 
prefeitura mostram que o bairro não possui rede de esgoto, sendo a única rede oficial existente a de 
drenagem, feita pela prefeitura junto com a pavimentação de algumas ruas. Foi observado ainda que  para 
ter acesso à água, parte dos moradores realizam, por conta própria, ligações clandestinas nas adutoras que 
conduzem a água para o polo petroquímico.  O Polo Petroquímico, onde está instalada a REDUC da Petrobrás 
ocupa uma área significativa do bairro. As pesquisa de campo constou da aplicação de 303 em todos os 
setores censitários do bairro. O número de questionários a serem aplicados em cada setor em função do 
número total de domicílios.  

A maioria dos domicílios não tem acesso à água via rede geral da CEDAE, sendo predominante a forma de 
acesso via poço ou ligação na adutora que leva água do sistema Guandu para a Petrobrás. Algumas casas 
combinam as duas alternativas, mas um número expressivo é atendido apenas pela água não tratada da 
adutora Petrobrás. Esta forma de abastecimento acarreta inúmeros problemas: é considerada como furto de 
água, podendo expor os infratores a cortes, pela Petrobrás, e penalidades; a água da adutora da Petrobrás é 
água não tratada, portanto não adequada para consumo humano. 

A outra forma de abastecimento identificada no bairro são os poços. A pesquisa mostrou uma maioria de 
poços são profundos (artesianos), mas também muitos poços rasos (amazonas). Foi relatada pelos 
pesquisadores as dificuldades de alguns moradores de diferenciar os dois tipos. 

A segunda parte da pesquisa, desenvolvida em parceria com equipe da ESNP Fiocruz realizou em 2017 a água 
de 43 poços considerando parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados em 2017. A presença de 
coliformes totais e de Eschirichia coli, os parâmetros que representam riscos à saúde pública, foi detectada 
em mais da metade (57%) dos poços analisados. Verificou-se que dos domicílios entrevistados 58% não filtra 
ou ferve a água consumida. Estes aspectos reforçam o potencial de desenvolvimento de doenças de 
veiculação hídrica no bairro. A análise da qualidade da água foi uma demanda dos moradores de Campos 
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Elíseos. A maior parte dos moradores do bairro (80%) possui renda até 2 salários mínimos e mesmo usando 
água de poços, não realiza análise da água, sendo argumentada confiança na água subterrânea e a 
incapacidade de pagamento dos custos da análise por laboratório especializado. 

Também foi identificado no questionário um percentual elevado de moradores com doenças respiratórias, 
que eles atribuem a poluição do ar gerada pelo polo petroquímico. De fato, diferentes estudos mostram que 
a exposição a substâncias químicas decorrente da poluição do ar ocupa uma posição de destaque nos 
problemas de saúde. A indústria petroquímica é uma das mais importantes produtoras de poluição do ar por 
sustâncias químicas. 

Confirma-se a hipótese levantada nessa sessão de que os riscos decorrentes da insalubridade do meio afetam 
com maior intensidade as populações mais pobres. O caso de Campos Elíseos é emblemático porque a 
população encontra-se exposta a um duplo risco: contaminação da água e poluição do ar. A relação com as 
políticas urbanas é clara: insuficiência de política adequada para abastecimento de água, ausência de uma 
política de uso e ocupação do solo que garanta que a moradia seja construída em áreas com adequada 
salubridade, coibição de atividades que comprometam a qualidade do ar.  
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TRABALHO 03: 
Urbanização, drenagem urbana e condições socioambientais na Região 

Metropolitana de Belém 

A Região Metropolitana de Belém (RMB), no Estado do Pará, tem figurado nas estatísticas oficiais das décadas 
recentes com quase invariáveis posições dentre as mais críticas do país, no que diz respeito a indicadores das 
políticas sociais, infraestruturais e socioeconômicas. A RMB é a 24ª renda dentre as 37 principais Regiões 
Metropolitanas brasileiras, listadas no Censo Demográfico 2010 do IBGE. Em média, as Administrações 
Municipais da RMB exibem, nas Leis Orçamentárias do ano de 2017, 77% de previsão orçamentária oriunda 
de transferências constitucionais, o que demonstra a fragilidade, não apenas institucional, mas operacional, 
para execução de políticas, sociais, urbanas, econômicas ou de quaisquer naturezas. Com economias ao 
mesmo tempo desarticuladas pelo projeto de integração regional da ditadura de 1964 e com baixos níveis 
atuais de formalização, estes municípios do Estado do Pará experimentaram de forma socialmente desigual 
e permanentemente associada à precariedade da moradia a expansão urbana e metropolitana ocorrida no 
Brasil a partir dos anos 1960. Por outro lado, interpretações como as de Trindade Júnior (2000) colocam a 
RMB, também, como um centro de serviços e de relevância político-institucional, como um centro de gestão 
do território, o que, de fato, é coerente com as estratégias de regionalização da ditadura. 

Baseada em uma morfologia inicialmente identificada por Trindade Júnior (op. cit.) como compacta, 
considerando os bairros centrais da capital, Belém, a Região Metropolitana a partir de meados do século XX 
passa a incorporar de modo mais evidente uma morfologia mais espraiada, apresentando áreas vazias, de 
baixa densidade, semi-rurais ou de expansão urbana (LIMA, 2001). A periferia da RMB, a partir daí, passaria 
a abrigar ao menos quatro tipos de assentamentos com diferentes níveis e fatores de precariedade 
habitacional: as baixadas, as ocupações, as ocupações de conversão rural-urbano e os assentamentos 
precários ribeirinhos (PINHEIRO; PONTE; VALENTE; LIMA; PINHEIRO, 2016). Estas formas, com frequência, 
possuem três dimensões comuns, além da óbvia presença de populações pobres e de variados tipos de 
irregularidade fundiária e urbanística: são reflexos de diferentes períodos de modernização do território; 
seriam, até certo ponto, funcionais para a manutenção de baixo custo de reprodução da força de trabalho 
local; possuem relação direta com o fenômeno urbano do alagamento e das terras ocupadas sujeitas à ação 
de marés e das fortes chuvas da região. 

Análise das bacias hidrográficas urbanas, periurbanas e rurais da RMB mostra que suas condições urbanístico-
ambientais tendem a ressaltar a vulnerabilidade socioambiental de populações pobres moradoras (PONTE; 
BRANDÃO, 2015). Com sítio físico eminentemente plano, rede hidrográfica capilarizada e cursos d´água de 
grande porte em torno dos municípios metropolitanos, os sete municípios da RMB1 possuem extensas 
manchas mapeadas como suscetíveis a alagamentos, seja pela variação básica de maré de 4 metros 
(PENTEADO, 1968), pelo relevo plano, pela precariedade e deficiência da infraestrutura urbana ou pela 
frequência e proximidade de seus cursos d´água em relação a seus núcleos e assentamentos.  Embora com 
permeabilidade média geral, entre Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, de 
63% de solo por cada bacia hidrográfica, a RMB apresenta declividade média de sítio de 0,68% na mesma 
mancha de urbanização (PONTE; BRANDÃO, op. cit.) Note-se que, no caso de bacias hidrográficas com 
maiores índices de urbanização, as declividades de sítio permanecem abaixo de 2,0% - nível considerado 
mínimo funcional (MASCARÓ; MASCARÓ; FREITAS, 2008) – e as permeabilidades médias de solo, abaixo de 

                                                           
1 Belém, capital do Estado; Ananindeua; Marituba; Benevides; Santa Bárbara do Pará; Santa Izabel do Pará; Castanhal. 
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25% - o que o célebre Diagrama de Schueler sugere como faixa mínima tolerável para bacias hidrográficas 
urbanas (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2008). A RMB e seu território, adicionalmente, exibem ainda níveis 
altos de incidência de aglomerados subnormais, na classificação de precariedade de moradia definida pelo 
IBGE (2010); 54% da população metropolitana vive em áreas precárias, aglomerados subnormais, enquanto 
52,5% dos domicílios as compõem. As densidades demográficas médias destas áreas são maiores, 
comparativamente àquelas, minoritárias como se pode ver, em que não há registro estatístico oficial de 
precariedade da moradia. 

Nestas áreas, precárias ou subnormais, os indicadores epidemiológicos são ilustrativos. Em média, na década 
de 2010, 12,5% dos óbitos apurados no Sistema Único de Saúde (SUS) foram devidos a doenças infecciosas e 
parasitárias, com destaque para doenças de veiculação hídrica e gestão de resíduos sólidos inexistente ou 
deficiente (BRASIL; PARÁ, 2012). Cerca de 14% médios dos óbitos no SUS, entre os anos analisados, se devem 
a doenças do aparelho respiratório, sobretudo pneumonias infantis. Em torno de 22% de óbitos apurados no 
SUS no início dos anos 2010 eram devidos a eventos de gravidez, parto e puerpério; 12% dos óbitos do mesmo 
período foram causados por lesões, envenenamentos e causas externas – neste último caso, preponderam a 
violência doméstica, de homens contra filhos e companheiras, e acidentes de trânsito, além de homicídios. 
Este fator aponta tendência de elevação. Não há novidade, nos estudos urbanos, nas inferências entre 
assentamentos precários e um padrão, digamos, epidemiológico de mortes e internamentos particularmente 
vinculado à precariedade. Assim, Marituba, o município metropolitano brasileiro com 77% de seus domicílios 
em aglomerados subnormais, maior taxa do país em 2010 (IBGE, 2010), apresentou taxa de mortalidade por 
agressão por disparo ou outra arma (categoria na classificação internacional de doenças, CID-10, X95) que 
representaria 0,10% de sua população em torno de 102 mil habitantes em 2010 (BRASIL; PARÁ, 2012; IBGE, 
2010). Comparativamente, Belém, a capital do Estado e núcleo-sede da RMB, apresentou no mesmo ano um 
percentual de mortalidade de 0,05%, metade daquele registrado no município de Marituba, em que pese 
seus 1,4 milhões de habitantes. 

Este estudo pretende relacionar estes dados, estabelecendo comparações e discussões entre a morfologia 
do assentamento, o registro de precariedade da moradia (pelas categorias aglomerado subnormal e 
assentamento precário) e a síntese dos indicadores epidemiológicos da Região Metropolitana de Belém 
(RMB). Pressupondo a validade da assertiva de que a drenagem pode ser abordada como método de 
ordenamento territorial e síntese da qualidade ambiental urbana contemporânea (SPIRN, 1984), analisam-
se as distribuições territoriais de óbitos e internações, os percentuais de domicílios e pessoas em áreas de 
moradia precária e parâmetros indicadores de desempenho urbanístico-ambiental (declividade de sítio, 
permeabilidade de sítio, extensão vegetada, extensão situada em mancha de alagamento, capilaridade de 
malha viária e parcelamento) para construir perfis adicionais de caracterização da precariedade da 
urbanização e dos assentamentos nos sete municípios metropolitanos, contemporaneamente. 
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TRABALHO 04: 
Caminhabilidade: A diferença entre características objetivas e características 

percebidas 

INTRODUÇÃO 

Características espaciais do ambiente estão relacionadas a inatividade física (WHO, 2016), um dos principais 
fatores de risco para desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (BOOTH; ROBERTS; 
LAYE, 2012). Nas últimas décadas, estudos de saúde urbana investigam a relação entre características do 
ambiente construído e fatores de risco e desfechos de saúde, dentre eles a prática de atividades físicas (AF). 
São 3 os tipos de dados utilizados para caracterização do ambiente físico em termos de caminhabilidade: 
dados subjetivos, dados objetivos de observação sistemática e dados objetivos baseados em Sistema de 
Informação Geográfica (BROWNSON et al., 2009). Destaca-se que o tipo dos dados utilizados pode influenciar 
no resultado final. Estudos apontam a discordância entre dados objetivos coletados para um bairro e dados 
subjetivos de percepção de seus residentes. O objetivo deste estudo é comparar percepção com dados 
objetivos de caminhabilidade no ambiente. 

 

METODOLOGIA 

O município objeto de estudo desta pesquisa é o de Juiz de Fora/Minas Gerais, com população estimada de 
563,769 em 2017 (IBGE, 2017). As áreas selecionadas foram as Regiões Urbanas Esplanada e Vila Furtado de 
Menezes, ambas com Índice de Desenvolvimento Social baixo (DORNELLAS, 2014). Para o cálculo da amostra 
aleatória estratificada por setor censitário, considerou-se 2230 residências nos dois bairros (LIMA, 2016), 
obtendo a amostra final de 120 indivíduos (n=120). 

Para coleta de dados acerca da percepção da caminhabilidade, utilizou-se o questionário Neighborhood 
Environment Walkability Scale (MALAVASI et al., 2007; SAELENS et al., 2003). A ferramenta levanta 
características do ambiente relacionadas a atividade física, com 68 questões agrupadas em 8 construtos: 
Densidade residencial, uso diversificado do solo, acesso ao uso do solo, conectividade de vias, infraestrutura 
para caminhar e pedalar, estética, segurança em relação ao trânsito e contra crimes. 

Para a coleta de dados objetivos utilizou-se a ferramenta Spotlight-Virtual Audit Tool (BETHLEHEM et al., 
2014). Com 29 indicadores, agrupados em 8 categorias, a ferramenta coleta dados objetivos através de 
auditoria virtual. Foram coletados dados do espaço urbano ao redor das residências dos indivíduos a 250 m 
e a 500 m. Além disso, utilizou-se dados coletados na fase anterior da pesquisa (LIMA, 2016), disponibilizados 
pela Prefeitura de Juiz de Fora e do Censo de 2010 (IBGE, 2017). 

As variáveis sociodemográficas coletadas e utilizadas neste estudo foram: idade, sexo, estado civil, raça/cor, 
nível de escolaridade, renda per capta dos indivíduos residentes na casa e se a família possui carro. 

Para o testar a correlação entre os dados de percepção e os dados objetivos foi utilizado o teste Spearman. 
Para comparação entre as diferentes ferramentas utilizadas, os dados objetivos foram agrupados de forma 
a corresponderem às 8 categorias propostas pelo NEWS. Os dados foram testados como um grupo único, 
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separados por Região Urbana e separados por renda. A separação por renda considerou indivíduos com 
renda per capta por domicílio até o 2º tercil como indivíduos de renda baixa, e indivíduos de renda alta seriam 
aqueles classificados no 3º tercil.  

 

RESULTADOS 

Grupo único 

Foram encontradas correlações significativas entre os dados de percepção e dados objetivos a 250 m da 
residência dos indivíduos para estética e segurança contra crime (correlação positiva fraca) e para 
acessibilidade (correlação negativa fraca). Não foram encontradas correlações significativas para os dados a 
500 m das residências.  

Estratificados por Região Urbana 

Ao estratificarmos os dados por regiões urbanas, separando os indivíduos residentes na Esplanada dos 
indivíduos residentes na Vila Furtado de Menezes, não encontramos correlação significativa entre os dados 
de percepção e os dados objetivos a 250 m ou 500 m dos domicílios. 

Estratificados por Renda 

Ao estratificarmos os dados por renda, separando o grupo com renda baixa do grupo com renda alta, 
encontramos correlação significativa entre os dados de percepção e objetivos a 500 m das residências para 
os indivíduos de renda baixa para densidade (correlação positiva fraca), estética (positiva moderada) e 
segurança no trânsito (negativa fraca). Encontramos também correlação significativa entre os dados de 
percepção e os dados objetivos a 250 m para o grupo de indivíduos de baixa renda para estética (positiva 
fraca) e para o grupo de renda alta para estética (positiva moderada) e para acessibilidade (negativa 
moderada). 

 

DISCUSSÃO 

O número baixo de correlações, bem como o fato de serem correlações moderadas ou fracas, é um resultado 
equivalente ao encontrado por outras pesquisas similares (JÁUREGUI et al. 2016; KIRTLAND et al., 2003; 
KOOHSARI et al., 2015).  O fato de ter-se encontrado mais correlações para dados de percepção e dados 
objetivos a 250 m das residências pode ser um indicativo de que as pessoas tem uma percepção mais acurada 
do ambiente mais próximo de suas residências. 

Maior número de correlações foram encontradas por pessoas com renda baixa, resultado conflitante com o 
encontrado por Gebel et al., (2011), na Austrália e por Ball et al., (2008), nos Estados Unidos, porém 
compatível com os resultados encontrados por Jáuregui et al., (2016), no México. Sugere-se que alguns dos 
motivos pelo qual a população de baixa renda teve maior concordância entre sua percepção com dados 
objetivos de alguns aspectos do ambiente pode ser pelo fato de ser uma população com baixo poder 
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aquisitivo, que geralmente utiliza como modo de transporte principalmente o transporte ativo (viagens a pé) 
e transporte público. Além disso, é uma população geralmente mais limitada, em termos de mobilidade, à 
sua vizinhança, utilizando as opções de lazer, comércio e serviço ao redor de sua residência. Estes fatores 
podem ser responsáveis por esta população vivenciar mais o bairro e, por isso, ter uma percepção mais 
acurada do mesmo. 

CONCLUSÃO 

A pesquisa traz evidências de que os dados de percepção não podem ser utilizados como um representante 
das características objetivas do ambiente, sendo necessário a coleta dos dois tipos de dados para a 
compreensão de como o ambiente afeta a saúde da população. Assim, intervenções que visem influenciar a 
percepção das pessoas acerca do ambiente podem ser mais efetivas quando mais próximas das residências 
das pessoas - melhorias a 500 m de distância podem não ser inteiramente percebidas. Deve-se ainda 
considerar outros fatores que possam estar mediando esta relação, como nível de educação e ambiente 
social. 
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TRABALHO 05: 
 Saúde Urbana e assentamentos precários:  a experiência da Fiocruz no Setor 1 

da Colônia Juliano Moreira 

O objetivo do trabalho é contribuir com a reflexão teórico-metodológica acerca da incorporação dos 
princípios da saúde urbana e os determinantes sociais da saúde nos processos de planejamento e na 
definição de estratégias de intervenção em assentamentos precários a partir da apresentação e análise da 
experiência em curso do projeto “Saúde Ambiental e Saúde Urbana na Colônia Juliano Moreira e seu entorno: 
ações integradas para um território saudável e sustentável”.  

O trabalho se insere no contexto do esforço institucional da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), ao lado de 
outras instituições de saúde e universidades públicas, em contribuir com os objetivos e diretrizes da Política 
Nacional de Promoção da Saúde -  PNaPS (BRASIL, 2015) e apoiar a promoção, a avaliação de experiências e 
a investigação de modelagens de ações territorializadas, que busquem contribuir com territórios saudáveis 
e sustentáveis.  

O projeto citado é uma iniciativa do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica 
(PDCFMA), programa da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, que se propõe atuar na promoção 
da saúde com foco na resolutividade de problemas vinculados aos determinantes sócio ambientais da saúde 
do território e ampliar a contribuição institucional na formulação e implementação de políticas públicas de 
saúde. É organizado em dois eixos de atuação – saúde urbana e saúde ambiental – que considera a 
contribuição para a promoção do habitat saudável e o desenvolvimento de ações em biodiversidade e 
saúde.  Conta com equipes multidisciplinares agindo de forma integrada e em articulação com instituições 
públicas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e outras unidades Fiocruz.  

O foco de atuação do projeto são as 220 famílias residentes no Setor 1 da Colônia Juliano Moreira, que situa-
se na borda do Maciço da Pedra Branca, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do município do 
Rio de Janeiro. Além de o diagnóstico territorial apresentar uma acentuada vulnerabilidade socioambiental 
das famílias, as demandas por terra para habitação e pela preservação do bioma remanescente florestal e 
sua área de amortecimento revelam situações de conflito na fronteira entre parque e cidade, desafio 
específico enfrentado neste território. 

O Projeto atual, aprovado em 2017 e iniciado em janeiro de 2018, dá continuidade a outros projetos 
desenvolvidos desde 2007. Entre as ações que estão sendo realizadas de Saúde Urbana cabe registrar que a 
Fiocruz, desde que recebeu a área da União em 2003, apoia a regularização fundiária e urbanística 
sustentável, diretriz que se orienta pelo direito social à moradia digna, consagrado pela Constituição Federal 
de 1988 e pelo Estatuto da Cidade (2001), em ação interinstitucional junto à Superintendência de Patrimônio 
da União (SPU) e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ), processo que contou com a elaboração de 
diagnósticos, planos e projetos, construídos de forma participativa e com aprovação dos órgãos citados e de 
concessionárias de serviços públicos.  

Todos os projetos desenvolvidos e o acordo realizado quando do Programa de Aceleração do Crescimento 
na modalidade de Urbanização de Assentamentos Precários (PAC Colônia), do Governo Federal, realizado 
entre 2008 e 2016, permitiriam a realização de obras de urbanização e construção de unidades residenciais, 
na própria comunidade, para as famílias que estavam localizadas em área de risco geológico-geotécnico e 
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em faixa marginal do rio que atravessa as comunidades ou cuja residência não oferecesse condições seguras 
e adequadas para seus moradores. Entretanto, ao final de 2016, o projeto PAC Colônia foi encerrado sem 
que os investimentos nos assentamentos residenciais do Setor 1 tivessem sido realizados.   

Diante do quadro de desinvestimento na requalificação urbana do território pelos órgãos competentes no 
âmbito do PAC Colônia, e a responsabilidade da Fiocruz em promover, dentro de suas possibilidades, um 
território saudável e sustentável, foram implementadas estratégias buscando fortalecer o engajamento das 
comunidades em soluções territorializadas concretas, identificadas junto aos moradores, nas questões 
socioambientais que afetam o território e sua luta por direitos e pelas políticas públicas, de forma coerente 
com os planos e projetos já realizados.  

O projeto prevê assim a promoção de um habitat saudável por meio da assistência técnica integrada em 
melhorias habitacionais, na adoção de tecnologias sociais voltadas ao saneamento ambiental e no apoio a 
quintais produtivos agroecológicos, vinculados a políticas públicas de soberania e segurança alimentar e 
nutricional. O acompanhamento e execução de obras necessárias, sejam estas de edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação, são orientadas de forma multidisciplinar, considerando 
conhecimentos das áreas social e ambiental, de arquitetura, urbanismo e engenharia.  

Todas as ações desenvolvidas buscam partir das demandas do território envolvendo a participação ativa dos 
grupos populares na identificação de aspectos prioritários a serem considerados frente à problemática 
socioambiental. O compartilhamento de saberes assim é realizado considerando uma agenda de direitos, a 
correlação entre a aplicação prática e a articulação em redes sociais bem como sua interação com as políticas 
públicas.  

A apropriação dos determinantes socioambientais da saúde e das evidências dos impactos em saúde como 
orientadores da formulação, monitoramento e avaliação da política urbana podem assim contribuir para 
fortalecer a luta política pela equidade e justiça social nas cidades. Segundo Braveman (2011), as iniquidades 
em saúde e seus determinantes são os parâmetros para a avaliação de equidade em saúde, que pode ser 
também tratada como justiça social em saúde.  

O desafio que se impõe e se busca enfrentar apresenta como contexto a combinação de crise social e 
ambiental urbana, em um quadro de exclusão social associado ao aumento da desigualdade e impactos 
ambientais crescentes, apontando para um cenário de alta vulnerabilidade socioambiental concentrada nas 
populações mais pobres (UN-Habitat, 2011). Esses assentamentos humanos precários representam uma 
agenda prioritária, portanto, no tema pobreza urbana e desigualdade. 
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TERRITÓRIOS	EDUCATIVOS	NO	DIÁLOGO	ENTRE	ARQUITETURA,	CIDADE	
E	INFÂNCIA:	SOCIABILIDADE	E	CIDADANIA	NO	ESPAÇO	PÚBLICO.	

O	Simpósio	Temático	aqui	proposto	visa	discutir	as	relações	entre	arquitetura,	cidade,	educação	e	infância.	
Constituir	 um	 fórum	 interdisciplinar	 para	 debater	 a	 complexidade,	 a	 diversidade	 e	 as	 contradições	
existentes	 no	 coletivo	 arquitetura-urbanismo	 e	 educação	 parece	 ser	 um	 caminho	 necessário	 frente	 à	
necessidade	de	construção	da	sociabilidade	e	cidadania	no	espaço	público.		

A	palavra	crise	virou	moeda	de	troca	no	cotidiano,	crise	de	representatividade,	de	identidade,	de	demanda,	
de	 ideologias,	 de	 necessidades,	 entre	 inúmeras	 outras.	 E	 diante	 desse	 contexto	 de	 incertezas,	 o	modelo	
conservador	 da	 educação	 tem	 enfrentado	 críticas	 contundentes	 em	 relação	 às	 práticas	 pedagógicas,	 às	
formas	 de	 gestão,	 à	 descontinuidade	 das	 políticas	 públicas,	 além	 da	 própria	 função	 social	 da	 escola	 na	
contemporaneidade.	 O	 estudante	 de	 hoje	 não	 consegue	 mais	 se	 ver	 inserido	 dentro	 de	 um	 sistema	
educacional	 que	 é	 o	 reflexo	 de	 uma	 gestão	 claramente	 hierárquica	 e	 autoritária.	 Baixos	 níveis	 de	
aprendizagem,	altos	 índices	de	distorção	 idade-série,	 abandono	e	evasão	 fazem	parte	do	atual	 cenário	a	
que	crianças	e	adolescentes	são	submetidos.	Para	a	grande	maioria,	a	escola	não	é	atraente.	A	vivência	dos	
alunos,	como	sujeitos	de	aprendizagem,	não	é	valorizada.	Falta	conexão	entre	um	projeto	de	vida,	as	suas	
realidades	e	o	que	se	aprende	nas	salas	de	aula.		

No	Brasil	o	estigma	da	descontinuidade	das	políticas	educacionais	ainda	assombra	o	desenvolvimento	da	
educação.	Com	uma	grave	crise	política	e	econômica	se	desenrolando	no	nosso	país	nos	últimos	tempos,	os	
programas	educacionais	ao	nível	nacional,	estadual	e	municipal,	vêm	sofrendo	grandes	cortes	de	verba,	o	
que	 tem	 comprometido	 a	 continuidade	 de	 alguns	 programas	 educacionais.	 Aliado	 à	 crise	 política	 e	
econômica,	 a	 falta	 de	 um	 canal	 de	 diálogo	 construtivo	 entre	 a	 sociedade	 civil	 e	 as	 instituições	 tem	
contribuído	com	as	diversas	formas	de	manifestações	contra	o	sistema.	

Esse	contexto	de	crise	nos	alerta	para	a	necessidade	de	inventar	e	reinventar	uma	possibilidade	inovadora	
ou	renovadora	de	organização	social	das	cidades,	dos	espaços	livres	e	consequentemente	da	educação	e	da	
instituição	escolar.	É	nesse	panorama	que	entrelaçamos	os	temas	arquitetura,	cidade,	educação	e	infância,	
ao	reconhecer	que	as	crianças	e	os	 jovens	da	contemporaneidade	não	conseguem	se	ver	mais	dentro	de	
uma	 lógica	 educativa	 convencional	 e	 autoritária.	 Para	 enfrentar	 essa	 complexidade	 e	 conservadorismo,	
uma	 das	 principais	 premissas	 do	 conceito	 dos	Territórios	 Educativos	é	 ultrapassar	 os	muros	 escolares	 e	
espalhar	 no	 exterior	 o	momentum	 da	 Escola	 intramuros,	 trazer	 o	 olhar	 da	 comunidade	 para	 dentro	 do	
ambiente	educativo	e	vice-versa.	Reconhecemos	o	conceito	de	território	como	uma	“construção	social	que	
se	manifesta	sobre	uma	base	física,	através	de	múltiplas	apropriações,	individuais	e	coletivas,	delimitando	
marcas	 e	 marcos	 de	 identidade	 cultural”	 (SCHLEE	 et	 al,	 2009).	 Com	 esse	 entendimento,	 o	 território	
educativo	possui	zonas	subjetivas	que	são	construídas	e	delimitadas	pela	qualidade	das	relações	existentes	
(FISCHER,	1994),	e	pelas	ações	individuais	e	coletivas	que	definem	o	grau	de	apropriação	e	pertencimento	
dos	sujeitos	ao	lugar.	Isso	significa	que	o	território	não	se	limita	aos	aspectos	físicos,	mas	inclui	também	os	
simbólicos	e	experienciais.	

Alinhados	 com	Paulo	 Freire	 ao	mencionar	 que	 “a	 leitura	 do	mundo	precede	 a	 leitura	 da	 palavra”,	 nessa	
sessão	pretendemos	debater	a	cidade	como	projeto	educativo	e	um	caminho	possível	para	a	educação	na	
contemporaneidade,	 em	um	movimento	 lícito	 para	 desenclausurar	 os	 estudantes.	 É	 fato,	 porém,	 que	 as	
grandes	 cidades	 brasileiras	 são	 produzidas	 numa	 lógica	 que	 desconsidera	 os	 desejos	 e	 potenciais	 da	
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infância,	 restando-lhes	 apenas	 a	 escola	 como	 espaço	 de	 (con)vivência.	 	 Sob	 essa	 ótica,	 vale	 também	 o	
alerta	 de	Mayumi	 Souza	 Lima	 (1995)	 ao	 afirmar	 ser	 impossível	 discutir	 políticas	 educacionais	 em	 áreas	
urbanas	 sem	 inserir	 a	 questão	 do	 debate	 urgente	 sobre	 a	 cidade,	 sobre	 o	 território	 onde	 a	 escola	 está	
inserida.	E	diante	dessa	constatação,	a	escola	precisa	ser	 reinventada	no	mesmo	compasso	que	a	cidade	
também	precisa	 ser	 reinventada;	é	necessário	desnaturalizar	 lugares,	 saberes	e	práticas	que	acabam	por	
aprisionar	conceitos	sobre	um	modelo	de	educar.	

Para	 que	 essa	 rede	 complexa	 aconteça	 de	 fato	 é	 preciso	 dar	 visibilidade	 às	 potencialidades	 locais	 e	
reconhecer	as	fragilidades	das	comunidades.	Dar	conta	da	memória	e	da	história	local,	das	relações	com	o	
ambiente	natural	e	construído,	dos	movimentos	sociais,	ou	seja,	entender	o	contexto	de	forma	a	resgatar	a	
autoestima	 e	 a	 vocação	 do	 bairro,	 incentivando	 a	 noção	 de	 pertencimento	 e	 a	 apropriação	 dos	 espaços	
pelos	sujeitos.	É	necessário	 reafirmar	que	o	conhecimento	adquirido	na	escola	não	esgota	o	conjunto	de	
saberes	necessários	para	a	construção	da	cidadania	e	a	participação	na	sociedade.	Conforme	a	reflexão	de	
Moll	 (2015),	 “acolher	 a	 cidade	 com	 seus	 territórios	 implica	 identificar	 e	 articular	 espaços,	 instituições,	
políticas	públicas,	 iniciativas	cidadãs,	movimentos	sociais	e,	além	disso,	acolher	os	saberes	construídos	na	
trajetória	histórica	dos	grupos	sociais	que	habitam	as	cidades,	saberes	convertidos	em	práticas	cotidianas,	
tradições	culturais	com	seus	conceitos,	especulações,	modos	de	pensamento”.	

No	trabalho	01,	as	autoras	discorrem	sobre	a	relação	entre	escola,	 infância	e	espaços	 livres,	e	a	partir	de	
uma	 abordagem	 multimétodos,	 verificam	 a	 percepção	 das	 crianças	 e	 suas	 apropriações	 cotidianas	 ao	
experienciar	o	 território	 e	os	percursos	 casa-escola-casa	 realizados.	 	Os	 autores	do	 trabalho	02	analisam	
processos	infantis	de	inserção	e	participação	na	cena	social,	a	partir	da	análise	da	presença	e	da	circulação	
de	crianças	por	espaços	públicos	e	equipamentos	sociais	em	uma	região	de	Belo	Horizonte.	No	trabalho	03,	
é	apresentada	uma	reflexão	sobre	a	aplicação	de	instrumentos	para	a	escuta	das	crianças,	com	o	objetivo	
de	 reconstruir	 memórias	 do	 bairro	 e	 da	 cidade,	 reconhecendo	 lugares,	 apreensões,	 interesses,	 gostos,	
medos	e	outros	sentimentos	ligados	às	dimensões	material	e	imaterial	do	urbano.	Os	autores	do	trabalho	
04	 discutem	 o	 ensino	 de	 projeto	 –	 arquitetônico,	 urbanístico	 e	 paisagístico	 -	 através	 do	 método	
desenvolvido	para	a	disciplina	de	Projeto	de	Arquitetura	III	(PAIII)	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	
da	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (FAU-UFRJ),	 vinculado	 ao	 conceito	 de	 Territórios	 Educativos.	
Finalmente,	no	trabalho	5,	a	autora	discorre	sobre	os	estudos	e	as	experiências	desenvolvidas	no	Campo	
das	 Vertentes/	Minas	 Gerais,	 nos	 últimos	 anos,	 e	 que	 contribuem	 para	 o	 entendimento	 das	 realidades	
urbanas	 desse	 contexto,	 seja	 em	 práticas	 educativas,	 quanto	 dos	 equipamentos	 e	 espaços	 públicos	
escolares.	
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TRABALHO	01:	
O	reconhecimento	do	extramuros	escolar:	uma	observação	sobre	os	espaços	livres	

pelo	olhar	das	crianças	

Este	 trabalho	 discute	 o	 espaço	 da	 criança	 na	 cidade	 e	 a	 busca	 pela	 autonomia	 em	 suas	 apropriações	
cotidianas.	A	partir	da	representação	da	imagem	da	escola	e	seu	entorno	pela	criança	verifica-se	quais	os	
valores	 e	 símbolos	 presentes	 em	 seu	 imaginário,	 ao	 realizarem	 o	 percurso	 casa-escola-casa.	 A	
infraestrutura	escolar	e	urbana	assume	grande	importância	no	debate	em	torno	da	função	social	da	escola;	
os	 tempos	 e	 espaços	 da	 escola	 na	 atualidade,	 sua	 relação	 com	 o	 território	 e	 as	 especificidades	 destas	
infraestruturas	são	condicionantes	da	qualidade	da	educação	formal	e	não	formal.		

Em	áreas	de	baixa	 renda,	a	escola	pública	se	 torna	um	marco	dentro	da	paisagem	urbana;	um	 lugar	que	
transmite	confiança,	mesmo	cercado	de	violência	e	criminalidade.	Sendo	assim,	sua	função	de	centralidade	
possibilita	atividades	sociais,	culturais	e	esportivas	para	a	comunidade.	Essa	centralidade	pode	ainda	ativar	
a	formação	de	territórios	educativos	a	partir	da	apropriação	de	outros	espaços	que	ultrapassam	os	limites	
dos	 seus	muros.	A	 cidade	poderia	 ser	 considerada	uma	macro-escola,	 devido	 à	 importância	dos	 espaços	
livres	 públicos	 na	 formação	 cidadã	 das	 crianças.	 Contudo,	 a	 criação	 de	 espaços	 com	 possibilidades	
recreativas	e	áreas	verdes	na	cidade,	de	forma	compensatória,	gera	uma	massa	de	futuros	adultos	que	não	
vão	valorizar	a	cidade	que	viveram	(HERTZBERGER,	2008,	p.211-213).		

A	 autonomia	 infantil	 nas	 áreas	 residenciais	 periféricas	 ou	 de	 baixa	 renda	 é	 mais	 latente,	 seja	 no	
deslocamento	 ou	 ao	 modificar	 os	 espaços.	 Entretanto,	 importante	 considerar	 que	 as	 crianças	 menores	
possuem	uma	restrição	na	apreensão	espacial,	pelo	fato	de	não	conseguirem	visualizar	grandes	paisagens,	
vistas	 de	 cima	 (TUAN,	 1983,	 p.29-30).	 Desta	 forma,	 ao	 percorrerem	 um	 trajeto,	 enfrentam	 um	 grande	
desafio	–	o	domínio	do	espaço,	entre	reconhecer	e	fixar	o	caminho	e	o	medo	do	desconhecido.		

A	escola	analisada	encontra-se	no	alto	do	morro	das	Pitangueiras	-	Ilha	do	Governador,	localizada	na	zona	
norte	do	Rio	de	Janeiro	(Figura	01),	caracterizado	por	relevo	acidentado	e	por	contrastar	com	as	casas	de	
alto	padrão,	ruas	arborizadas	e	praças	e	a	comunidade	conhecida	como	Boogie	Woogie1,	de	onde	provém	a	
maioria	das	crianças	participantes	desta	pesquisa.	A	partir	disso,	questionam-se:	Como	os	alunos	percebem	
os	espaços	extramuros	da	escola?		E	como	é	o	percurso	casa-escola-casa?	A	que	territórios	as	crianças	têm	
direito,	têm	acesso?	

A	pesquisa	adotou	uma	avaliação	multimétodos,	sob	a	ótica	da	Abordagem	Experiencial	(ALCÂNTARA	et	al,	
2006),	com	aplicação	de	mapa	mental,	mapa	visual	e	observação	direta.	As	atividades	foram	realizadas	com	
19	crianças,	de	09	a	10	anos,	do	Ensino	Fundamental.	Verificou-se	que:	os	meninos	se	impõem	e	inibem	as	
meninas;	os	alunos	fazem	deslocamentos	distintos:	carro	x	van	x	peatonal	e	isso	influencia	na	percepção	de	
tempo	e	de	paisagem;	alguns	meninos	reconhecem	melhor	o	ambiente	urbano	e	a	compreensão	da	escala	
mais	próxima	da	escola.	

																																																													
1	A	área	aproximada	da	comunidade	é	de	139	mil	m2		
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Figura	01a	(acima	à	esquerda)	-	Localização	da	Ilha	do	Governador	no	Rio	de	Janeiro.	Figura	01b	(acima	à	direita)	-	Zoneamento	de	bairros	na	
Ilha	do	Governador	e	circulo	amarelo	destacando	bairro	de	Pitangueiras.	

Fonte:	Instituto	Municipal	Pereira	Passos,	2007	(adaptado	pelos	autores	2017).	
	

Figura	01c	(inferior)	Vista	aérea	do	Bairro	Pitangueiras	e	localização	da	escola	e	dos	elementos	de	referência	nas	proximidades.	Fonte:	Google	
Earth	adaptado	pelos	autores	2017.	

Foi	possível	observar	que	as	crianças	se	preocupam	em	identificar	a	escola,	seja	na	colocação	da	placa	de	
identificação	da	instituição	ou	na	representação	de	materiais	de	revestimento	-	como	o	desenho	de	tijolos	
aparentes,	de	pequenos	orifícios	de	drenagem	e	das	grades	(Figuras	02	e	03).		
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Figura	02	-	Fachada	da	escola	

	Fonte:	Autores,	2017.	

	
Figura	03	-	Mapa	Mental	da	escola	realizado	por	criança.Fonte:	

Autores,	2017.	

Elementos	que,	muitas	vezes,	não	são	percebidos	pelos	adultos,	como	detalhes	na	fachada	ou	nas	calçadas	
e	 edificações	 em	 frente	 à	 escola	 foram	 representados	 pelas	 crianças	 como	 elementos	 importantes	 na	
percepção	do	ambiente.	Este	 fato	se	atribui	à	própria	escala	da	criança,	com	campo	visual	mais	baixo	do	
que	dos	adultos.	

A	 escola	 pode	 ser	 compreendida	 como	 o	 principal	 destino	 dos	 fluxos	 da	 maioria	 das	 crianças	 que	 se	
deslocam	de	forma	autônoma.	Compreendendo	que	esse	percurso	vem	repleto	de	apropriações	diversas,	
como	a	adaptação	de	calçadas,	ruas	e	espaços	residuais	em	geral,	espaços	de	recreação	e	sociabilização.	O	
registro	desses	através	das	fotos	aéreas	revelou	a	vivência	das	crianças,	não	só	no	entorno	da	escola,	mas	
no	 ambiente	habitacional.	 Assim,	 o	 trajeto	 realizado	mostra	 uma	 relação	de	 confiança	 estabelecida	 com	
pessoas	que	conhecem	no	caminho.		

Outro	destaque	é	o	terreno	da	escola	não	murado,	como	grande	espaço	livre	lindeiro,	porém	subutilizado	
(Figura	04a).	Assim	como,	a	praça	ao	lado	desta,	que	possui	playground	(Figura	04b),	identificado	como	um	
ponto	de	parada	frequente.		
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Figura	4a	(à	esquerda	inferior)	foto	de	terreno	atrás	da	escola.		Figura	04b	(à	direita	inferior)	Parquinho	da	pracinha	ao	lado	da	
escola.	Fonte:	Autores,	2017.	

A	 experiência	 realizada	 com	 as	 crianças	 mostrou	 uma	 identificação	 de	 valores	 e	 símbolos	 (objetivos	 e	
subjetivos)	 encontrados	 no	 trajeto	 da	 escola	 -	 casa	 -	 escola.	 Em	 que	 a	 representação	 gráfica	 e	 falada	
durante	a	aplicação	dos	instrumentos,	deixam	claro	que	as	crianças,	constroem	uma	demarcação	territorial	
(de	apropriação	do	espaço)	por	uma	questão	de	necessidade	de	uso.	Cabe	verificar	se	nas	políticas	públicas	
voltadas	para	a	infância	são	considerados	os	usos	dos	espaços-de-vida	das	crianças	na	cidade.		
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TRABALHO	02	
Infância,	espaço	público	e	escola2	

Este	 trabalho	 analisa	 processos	 infantis	 de	 inserção	 e	 participação	 na	 cena	 social,	 a	 partir	 da	 análise	 da	
presença	e	da	circulação	de	crianças	por	espaços	públicos	e	equipamentos	sociais	em	uma	região	de	Belo	
Horizonte.	 Examina-se	 aqui,	 a	 partir	 de	 uma	 perspectiva	 interdisciplinar,	 como	 as	 crianças,	 em	 sua	 ação	
coletiva,	apropriam-se,	reinventam	e	interpretam	a	cultura	adulta,	os	espaços	destinados	a	elas	-	tais	como	
a	escola	-	e	os	espaços	públicos	vistos	como	inadequados,	tal	como	a	rua.		

Pretende-se	trazer	à	tona	elementos	de	dois	estudos	de	caso,	que	tendo	como	referência	as	perspectivas	
estruturais	 e	 interpretativas	 da	 sociologia	 da	 infância,	 operando-se	 com	 os	 conceitos	 de	 “agência”,	 e	
infância	 como	 “categoria	 estrutural”,	 com	 trabalhos	 no	 campo	 da	 antropologia	 da	 criança,	 com	 a	
socioantropologia	urbana	e	com	o	planejamento	urbano.		

As	pesquisas	aqui	apresentadas	focam	no	mesmo	grupo	social	-	as	crianças	moradoras	do	Santa	Lúcia,	uma	
das	 regiões	 mais	 desiguais	 do	 município	 de	 Belo	 Horizonte	 -	 e	 adotam	 recortes	 socioespaciais	
complementares,	uma	vez	que	partiram	de	contextos	distintos:	educação	escolar	e	espaço	público.		

O	primeiro	estudo	de	caso3	é	uma	etnografia	multiespacializada	de	cotidianos	infantis,	com	crianças	de	seis	
a	oito	anos	de	idade,	em	escola	pública,	a	qual	oferece	o	Programa	Escola	Integrada	–	PEI4.	Esse	programa	
amplia	 a	 jornada	 escolar	 para	 nove	 horas	 diárias,	 com	a	 oferta	 de	 atividades	 de	 esporte,	 arte,	 cultura	 e	
acompanhamento	 pedagógico,	 e	 possui	 parcerias	 com	 espaços	 comunitários	 e	 culturais.	 Deste	 trabalho	
emergem	 as	 reflexões	 acerca	 da	 necessidade	 de	 compreensão	 da	 infância	 como	 foco	 da	 política	 social	
numa	 perspectiva	 intersetorial.	 Além	 disto,	 é	 dada	 visibilidade	 aos	 processos	 de	 institucionalização	 da	
infância	a	partir	de	uma	escola	de	tempo	 integral	que	 lança	mão	dos	espaços/equipamentos	públicos	do	
bairro	na	perspectiva	de	territórios	educativos.		

O	 segundo5	 procurou	 formas	 de	 observar,	 conhecer	 e	mapear	 o	 espaço	 público	 urbano	 através	 de	 uma	
etnografia	com	crianças	nos	arredores	do	Parque	da	Barragem	Santa	Lúcia,	localizado	entre	o	Aglomerado	
Santa	Lúcia	e	alguns	Bairros	de	classe	média	alta	–	uma	fronteira	urbana.	Foi	possível	observar,	portanto,	a	
presença	(ou	a	ausência)	e	a	circulação	de	crianças	de	distintos	grupos	sociais	neste	contexto.		

Ao	 considerar	que	os	espaços	e	 seus	usos	 se	distinguem	de	acordo	com	a	 inserção	 social	dos	 sujeitos,	 a	
discussão	se	aproxima	das	análises	sobre	a	desigualdade	e	segregação	socioespacial.	Aborda	os	modos	de	
vida	de	crianças	urbanas	e	como	são	materializados	nos	espaços.	O	mapa	a	seguir	representa	a	presença	de	

																																																													
2	 Este	 texto	 é	 um	 recorte	 do	 artigo	 de	mesmo	 nome	 publicado	 no	 livro	Do	 espaço	 escolar	 ao	 território	 educativo:	 o	 lugar	 da	
arquitetura	na	conversa	da	Escola	de	Educação	Integral	com	a	cidade,	organizado	por	Giselle	Arteiro	Nielsen	Azevedo,	Vera	Regina	
Tângari	e	Paulo	Afonso	Rheingantz,	2016.		
3	CARVALHO,	Levindo	Diniz.	Educação	(em	tempo)	integral	na	infância:	ser	aluno	e	ser	criança	em	um	território	de	vulnerabilidade.	
Tese	(Doutorado).	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais.	Programa	de	Pós-graduação	da	Faculdade	de	Educação.	Belo	Horizonte,	
2013.	
4	 Criado	 em	 2006	 o	 programa,	 em	 2013,	 estava	 implementado	 em	 133	 escolas	 e	 atendia	 32.000	 crianças	 da	 Cidade	 de	 Belo	
Horizonte,	Brasil.	Dados	os	limites	desse	texto,	não	serão	apresentados	seu	histórico	e	dinâmica	detalhada	do	atendimento.		
5	LANSKY,	Samy.	Na	cidade	com	crianças:	uma	etno-grafia	espacializada.	Tese	(Doutorado).	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais.	
Programa	de	Pós-graduação	da	Faculdade	de	Educação.	Belo	Horizonte,	2012.	
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grupos	 culturais,	 as	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 e	 os	 equipamentos	 públicos	 sociais	 no	 território	
pesquisado:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1	‒	Concentração	de	renda,	crianças,	escolas,	instituições	de	assistência	social,	organizações	da	sociedade	civil,	grupos	culturais,	áreas	
verdes.	Fonte:	Lansky	(2012)	e	Carvalho	(2013).	
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O	 mapa	 evidencia	 a	 desproporcionalidade	 da	 distribuição	 de	 renda,	 que	 tem	 direta	 relação	 com	 os	
problemas	 sociais	 vividos	 pelas	 crianças	 mais	 e	 menos	 favorecidas.	 Para	 Qvortup	 (2005)	 essas	
desigualdades	 têm	 também	 efeitos	 distintos	 entre	 as	 diferentes	 gerações	 (adultos/crianças)	 e	 entre	 as	
crianças	 de	 diferentes	 grupos	 sociais.	 Assim,	 dentro	 de	 uma	mesma	 cidade	 e	 amparadas	 pelas	mesmas	
legislações	e	políticas,	as	crianças	da	cidade	não	têm	acesso	aos	mesmos	direitos.	Estruturalmente,	o	que	
se	levanta	aqui	é	que	muitas	crianças	desse	território	não	são	acolhidas	com	eficácia	pelas	políticas.	Além	
disto,	a	leitura	do	mapa	evidencia	a	ideia	de	que	a	proximidade	não	significa	acessibilidade.		Ainda	que	as	
regiões	 mais	 centrais	 da	 cidade	 apresentem	 mais	 equipamentos	 e	 infraestrutura	 urbana,	 o	 fato	 do	
Aglomerado	 estar	 próximo	 a	 essa	 região	 não	 garante,	 necessariamente,	 a	 proteção	 social	 ou	 o	 acesso	 a	
equipamentos	públicos	pelas	crianças.			

Em	consonância	com	CENPEC	(2011a),	acredita-se	que	as	propostas	de	intervenção	e	as	políticas	públicas	
voltadas	para	as	crianças	precisam	reconhecer	e	fortalecer	os	conhecimentos	e	os	esforços	educativos	das	
pessoas	e	 instituições	que	atuam	nos	territórios	vulneráveis,	uma	vez	que	o	direito	à	educação	não	pode	
estar	desarticulado	dos	outros	direitos	sociais	dessas	crianças.		

A	atenção	que	as	relações	entre	a	cidade,	a	escola	e	a	criança	têm	recebido	nas	últimas	décadas	por	parte	
de	pesquisadores	e	profissionais	oriundos	de	diversos	campos	expressa	a	complexidade	e	a	emergência	da	
compreensão	 de	 suas	 dinâmicas	 na	 sociedade	 contemporânea	 que	 diferem	 bastante	 de	 um	 contexto	 a	
outro	 e	 reitera	 a	 condição	 urbana	 da	 criança	 -	 um	 dos	 grupos	 que	mais	 sofrem	 com	 a	 desigualdade,	 a	
violência	e	com	a	segregação	socioespacial.		
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TRABALHO	03	
Instrumentos	da	arquitetura	e	urbanismo	para	a	escuta	das	crianças	na	

identificação	de	novos	territórios	educativos	

Este	 trabalho	 discute	 a	 aplicação	 de	 instrumentos	 adaptados	 da	 percepção	 ambiental	 e	 da	 avaliação	 do	
ambiente	construído,	oriundos	da	Arquitetura	e	Urbanismo,	com	o	pretexto	de	escutar	as	crianças	de	06	a	
10	 anos,	 no	 âmbito	 de	 projetos	 de	 extensão	 universitária	 e	 de	 pesquisas	 de	 tese	 implementados	 pelos	
autores.	A	intenção	destes	projetos	tem	sido	a	de	levar	as	crianças	a	reconstruir	memórias	do	bairro	e	da	
cidade	 onde	 moram,	 reconhecendo	 os	 lugares,	 e	 narrando	 pelo	 estímulo	 dos	 instrumentos,	 suas	
apreensões,	 interesses,	 gostos,	 medos,	 encantos	 e	 outros	 sentimentos	 ligados	 às	 dimensões	 material	 e	
imaterial	do	urbano.	Estas	ferramentas	têm	um	sentido	educativo,	pois	ao	permitir	a	reflexão	nas	crianças,	
colaboram	 na	 sua	 formação	 integral,	 e	 se	 somam	 a	 iniciativas	 que	 vem	 procurando	 incorporar	 novos	
territórios	educativos,	superando	a	perspectiva	que	coloca	na	escola	o	espaço-tempo	da	aprendizagem	por	
excelência.	

Neste	sentido,	a	experiência	que	o	Grupo	Ambiente	Educação	–	GAE	acumula	em	termos	de	pesquisa	no	
campo	 da	 arquitetura	 escolar	 tem	 se	 somado	 a	 experiências	 de	 outros	 grupos	 de	 pesquisa	 também	 da	
FAU/PROARQ/UFRJ	que	tratam	dos	espaços	livres	(SEL)	e	da	qualidade	do	lugar	(PROLUGAR)	na	tentativa	de	
identificar,	 pela	 percepção	 das	 crianças,	 possibilidades	 que	 muitas	 vezes	 lhes	 vem	 sendo	 negadas,	 de	
aprendizado	 pela/com	 a	 cidade.	 É	 por	 isto	 que,	 para	 o	 GAE,	 os	 territórios	 educativos	 são	 também	 um	
conceito	 em	 construção,	 pois	 vem	 sendo	 revisitado	 pela	 aplicação	 destes	 instrumentos	 e	 pela	 discussão	
teórica	 que	 disto	 resulta.	 Da	 experiência	 e	 cotidiano	 dos	 atores	 depende	 como	 os	 territórios	 vão	 sendo	
construídos,	 modificados	 e	 ressignificados,	 tendo	 um	 caráter	 ativo	 e	 dinâmico	 e	 que	 promove	 efeitos	
educativos	para	além	dos	muros	da	escola	(AZEVEDO	et	al.	2016).	

Desde	 o	 início,	 o	 desafio	 metodológico	 era	 escutar	 as	 vozes	 das	 crianças	 de	 uma	 maneira	 que	 tanto	 o	
estímulo	 a	 elas	 como	 a	 interpretação	 de	 suas	 falas	 não	 acentuasse	 o	 antagonismo	 entre	 o	 mundo	 dos	
adultos	e	da	 infância.	Como	nos	alerta	Garcia	 (2015),	dar-lhes	voz	é	permitir	que	possam	 intervir	em	seu	
meio	e	gerar	conhecimento	social,	 sendo	uma	 tarefa	não	só	da	escola,	mas	da	comunidade,	dos	espaços	
sociais,	culturais	e	políticos,	todos	cooperando	para	a	sua	escuta.	Contudo,	mesmo	que	fossem	utilizados	de	
diários	de	campo,	gravação	de	áudios,	vídeos	e	fotos	durante	a	aplicação	dos	instrumentos,	o	processo	de	
compreensão	demandava	uma	habilidade	que	foi	se	aprimorando	ao	longo	do	tempo,	em	que	os	envolvidos	
foram	abarcando	a	complexidade	de	expressão	das	crianças.	

Azevedo	(2012)	em	estudos	que	se	referem	ao	espaço	escolar,	e	que	podem	ser	replicados	para	os	demais	
territórios	 educativos,	 aponta	 que	 as	 pesquisas	 com	 as	 crianças	 devam	 adotar	 uma	 “abordagem	
multimétodos”.	Por	 isto,	os	 instrumentos	da	percepção	ambiental	e	da	avaliação	do	ambiente	construído	
descritos	em	Rheingantz	et	al.	 (2009)	 foram	adaptados	em	oficinas	de	maneira	a	 se	adequar	ao	universo	
infantil	e	escolar.		

No	 caso	 do	Walkthrough,	 a	 atividade	 foi	 realizada	 com	 um	 percurso	 errante	 (Figura	 1)	 pelo	 bairro	 por	
diferentes	 direções,	 em	 que	 as	 próprias	 crianças	 eram	 guias,	 evitando	 a	 condução	 “adultocêntrica”.	 Ao	
longo	dos	percursos,	questões	eram	postas	para	as	crianças,	como:	aonde	brincavam,	do	que	brincavam,	se	
andavam	sozinhas,	que	espaços	já	conheciam,	se	sabiam	o	que	funcionava,	qual	espaço	o	bairro	destinava	
às	 crianças,	 quais	 perigos	 existiam	 para	 sua	 circulação,	 entre	 outros,	 o	 que	 “detonava”	 outras	 questões	
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nesta	 entrevista-percurso,	 utilizada	 para	 rápida	 compreensão	 dos	 aspectos	 positivos	 e	 negativos	 do	
ambiente	em	análise	(RHEINGANTZ	et	al.,	2009).			

Também	após	o	percurso	foram	propostos	registros	por	parte	das	crianças	na	forma	de	desenhos	e	frases	
que	remetem	ao	instrumento	Poema	dos	Desejos	que	para	Rheingantz	et	al.	(2009)	é	hábil	em	capturar	a	
espontaneidade	dos	participantes	e	revelador	de	suas	expectativas.		

A	 Seleção	visual,	 que	é	 indicada	para	apreender	os	 valores	e	 significados	dos	participantes	a	 respeito	do	
ambiente,	demonstrando	por	meio	da	simbologia	e	do	imaginário	as	representações	sociais	(RHEINGANTZ	
et	al.,	 2009)	 foi	 adaptada	na	 forma	de	um	 Jogo	da	memória	 (Figura	2),	no	qual	uma	seleção	de	 fotos	de	
equipamentos	 e	 lugares	 do	 bairro	 e	 da	 cidade	 eram	dispostos	 para	 as	 crianças	 para	 que	 indicassem	 seu	
reconhecimento	e	o	funcionamento	atribuído.		

A	oficina	Baguncidade	 (Figura	3)	 foi	adaptada	do	Mapeamento	visual,	o	qual	permite	avaliar	a	percepção	
quanto	à	apropriação	e	demarcação	dos	territórios	(RHEINGANTZ	et	al.,	2009).	Nela,	um	mapa	do	bairro	foi	
disponibilizado	 aos	 grupos	 de	 crianças	 para	 que	 pudessem	 alocar	 com	 tarjetas	 simbólicas	 equipamentos	
que	 fossem	 destinados	 ao	 uso	 das	 crianças	 no	 bairro,	 o	 que	 também	 permitiu	 avaliar	 seu	 grau	 de	
compreensão	da	linguagem	cartográfica.		

Outro	recurso	adaptado	do	Poema	dos	Desejos	e	da	Seleção	visual	foi	a	Maquete	afetiva	(Figura	4),	em	que	
as	crianças	foram	demandadas	a	executarem	em	um	modelo	com	sucatas	e	outros	materiais	uma	proposta	
para	um	terreno	baldio	em	que	figurasse	um	equipamento	para	elas.	Em	outra	escala,	foi	feita	também	uma	
maquete	 simbólica	do	bairro	 inteiro	 (Figura	5	e	6),	 em	que	as	 crianças	precisavam	propor	equipamentos	
igualmente	 na	 forma	 de	modelos,	 contudo,	 inspiradas	 por	 projetos	 reais	 de	 arquitetura	 que	 lhes	 foram	
sumariamente	apresentados	como	referências	visuais.	Todos	estes	 instrumentos,	obviamente,	 serviam	de	
pretexto,	 para	 que	 durante	 sua	 aplicação/realização	 as	 crianças	 fossem	 sendo	 indagadas	 sobre	 seus	
interesses,	receios,	expectativas	e	graus	de	apropriação	do	bairro	e	da	cidade.		

	 	
	

Figura	01	-	Walkthrough		
Foto	dos	autores	

	
Figura	02	-	Seleção	visual	-	Jogo	da	Memória	

Foto	dos	autores	
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Figura	3	-	Mapeamento	Visual	–	Baguncidade	
Foto	dos	autores	

	
Figura	4	–	Poema	dos	Desejos	–	Maquete	afetiva	

Foto	dos	autores	

	

	 	

Figura	5	–	Poema	dos	Desejos/Seleção	Visual	–	Maquete	Afetiva		
Foto	dos	autores	

Figura	6	-	Poema	dos	Desejos/Seleção	Visual	–	Maquete	Afetiva	
Foto	dos	autores	

	

Entre	os	destaques	da	aplicação,	ressalta-se	a	percepção	bastante	aguçada	das	crianças	sobre	seu	ambiente	
urbano,	 sobre	 as	 responsabilidades	 dos	 entes	 públicos,	 sobre	 o	 funcionamento	 do	 bairro	 e	 da	 cidade	 e	
sobre	o	 cerceamento	por	parte	da	violência	que	ocorre	ao	uso	dos	espaços	públicos,	principalmente	por	
elas.	Também	se	demonstrou	um	grau	de	elasticidade	de	ocupação	cotidiana	bastante	restrito	ao	bairro	e	a	
dificuldade	de	se	usar	outros	territórios	da	cidade	pelo	custo	envolvido	em	atividades	com	ônus	ou	por	não	
fazerem	parte	do	habitus	familiar.			
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TRABALHO	04	
Escalas	e	conflitos:	entrelace	entre	educação	e	arquitetura	no	ensino	de	projeto	

Esta	exposição	não	enxerga	a	crise	como	uma	impossibilidade	de	ação,	mas	sim	como	uma	perturbação	no	
momento	atual	que	abre	caminho	para	uma	revisão	na	forma	de	atuação	e	a	exploração	de	novas	praticas	
como	 educadores	 e	 profissionais	 de	 arquitetura.	 Este	 trabalho	 propõe	 discutir	 o	 ensino	 de	 projeto	 –
arquitectónico,	urbanístico	e	paisajístico-	através	do	método	desenvolvido	para	a	disciplina	de	Projeto	de	
Arquitetura	 III	 (PAIII)	 dentro	 do	 curso	 de	 graduação	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	
Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (FAU-UFRJ)	 vinculado	 ao	 conceito	 de	 Territórios	 Educativos6.	
Partindo	 de	 uma	 visão	 freiriana	 da	 pedagogia	 da	 autonomia	 visando	 uma	 construção	 crítica	 e	 politica,	
somadas	 à	 necessidade	 atual	 do	 educar-se	 como	 uma	 adaptação	 simultânea	 ao	 ritmo	 da	 mudança	 e	 a	
velocidade	do	dinamismo	social	(Tejada,	2000)	este	trabalho	questiona	a	postura	do	educador	de	projeto.		

Nesse	contexto	a	prática	do	ensino	de	arquitetura	e	projeto	necessita	uma	revisão	que	busque	a	autonomia	
do	 aluno	 e	 a	 sua	 aproximação	 com	 seu	 momento	 histórico.	 A	 metodologia	 busca	 atender	 os	 eixos	
apresentados	previamente	através	da	aproximação	dos	estudantes	com	a	realidade	local	em	suas	múltiplas	
camadas	 e	 a	 aplicação	de	uma	dinâmica	de	 trabalho	dentro	de	 sala	 aula	 na	qual	 as	 decisões	 de	projeto	
(escolha	de	programa,	terreno,	implantações,	etc.)	são	tomadas	coletivamente	buscando	uma	participação	
critica.	 E	 assim	 que	 a	 disciplina	 de	 PAIII	 adota	 uma	 postura	 contextualista	 que	 assume	 a	 inserção	 da	
Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	Urbanismo	 em	uma	 realidade	 sócio-histórica	 no	 território	 do	 Rio	 de	 Janeiro	
(Figura	1).	Desta	forma,	se	busca	educar	para	o	projetar	considerando	os	conflitos	presentes	nas	dinâmicas	
sociais	 na	 cidade,	 tais	 como	 violência	 urbana,	 alta	 desigualdade	 social	 e	 a	 falta	 de	 infraestrutura	 em	
mobilidade,	saúde,	educação	e	lazer.	

	
Figura	1	-	Áreas	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro	trabalhadas	na	disciplina	de	PAIII	desde	2015	até	2018.		Fonte:	Daniel	Mendonça,	grupo	GAE.	

																																																													
6	 Objeto	 de	 estudo	 dos	 grupos	 de	 pesquisa	 Grupo	 Ambiente	 Educação	 (GAE),	 Sistemas	 de	 Espaços	 Livres	 (SEL-RJ)	 e	 ProLugar,	
coordenados	 pelos	 professores	 Giselle	 Azevedo,	 Vera	 Tângari	 e	 Paulo	 Alfonso	 Rheingantz,	 vinculados	 ao	 Programa	 de	 Pós-
Graduação	 em	 Arquitetura	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (PROARQ/	
FAU/UFRJ).	
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A	 disciplina	 de	 Projeto	 Arquitetônico	 III	 adota	 a	 concepção	 dialética,	 que	 considera	 o	 conhecimento	 um	
processo	de	transformação	da	realidade,	que	se	dá	em	três	etapas:	parte	da	prática	(sincretização),	teoriza	
sobre	essa	prática	(análise)	e	volta	para	a	prática	para	transformá-la	(síntese)	(Tângari,	Flandes,	2017).		Na	
etapa	 de	 levantamento	 são	 usadas	 as	 seguintes	 táticas	 de	 análise:	 à	 deriva,	 camadas,	 jogo	 e	 rizoma	
(Corner,	 1999)	 as	 quais	 estão	 associadas	 aos	 diferentes	 aspectos	 históricos,	 morfológicos,	 funcionais	 e	
paisagísticos	do	 território.	 	Cada	uma	delas	 traz	olhares	e	abordagens	diferentes	do	 lugar	o	que	permite	
identificar	 aspectos	 pouco	 reconhecíveis	 em	 um	 diagnóstico	 urbano	 habitual,	 gerando	 narrativas,	
ludicidades	e	sínteses	criticas	(figura	2)	

	
Figura	2	–	Diagnósticos	individuais	do	território	da	Ilha	do	Fundão,	no	Rio	de	Janeiro,	realizados	pelos	alunos	de	PAIII	durante	o	período	2017.2.	

Fonte:	Daniel	Mendonça,	grupo	GAE.	
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O	 conceito	 do	 Território	 Educativo	 reforça	 a	 visão	 de	 diálogo	 entre	 os	 diversos	 agentes	 no	 território	
mudando	o	papel	do	projeto	arquitetônico	enquanto	objeto	 isolado	na	dinâmica	urbana	para	um	objeto	
articulado	 em	 um	 sistema	 ou	 rede	 com	 definições	 próprias	 existentes	 anteriormente	 ao	 projeto.	 Ao	
introduzir	ao	aluno	à	dimensão	do	conceito	e	durante	o	processo	ele	é	provocado	a	agir	de	acordo	a	essa	
solicitação.	 Tal	 abordagem,	 é	 complementada	 pela	 interação	 e	 a	 provocação	 dos	 alunos	 como	 agentes	
críticos	 ao	 longo	 do	 processo	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 para	 ter	 uma	 compreensão	 e	 atuação	 sobre	 a	
realidade	de	forma	sensível	e	responsável.	

Como	parte	do	processo	de	intervenção	em	um	território	busca-se	a	construção	de	um	diálogo	horizontal	e	
multiescalar	de	realidades	tanto	individuais	como	coletivas	através	da	memoria,	experiência	e	projeção.	Na	
aplicação	dessas	atividades	observa-se	desafios,	limitações	e	potencialidades	a	ser	consideradas	que	fazem	
cada	experiência	pedagógica	única,	porém	a	ênfase	dada	em	todas	elas	é	o	processo	do	projeto	e	não	só	o	
produto	 final.	Tal	processo	 inicia	desde	o	primeiro	dia	de	aula	com	exercícios	pouco	aplicados	dentro	da	
área	da	arquitetura,	partindo	da	recuperação	pessoal	de	vivencias.		

A	 metodologia	 da	 disciplina	 causa	 um	 estranhamento	 e	 resistência	 por	 parte	 dos	 alunos,	 devido	 às	
diferencias	havidas	entre	as	metodologias	de	ensino	de	projeto	dentro	da	faculdade	e	a	própria	ansiedade	
dos	 estudantes	 ao	 desconsiderar	 a	 análise	 critica	 como	 parte	 do	 projeto,	 na	 qual	 é	 possível	 visualizar	
diretrizes	 e	 partidos	 de	 desenho.	 Evidencia-se	 também	 a	 falta	 de	 pratica	 na	 tomada	 de	 decisões	 e	 a	
assunção	 das	 consequências	 tanto	 positivas	 como	 negativas.	 No	 final,	 nos	 discentes,	 apesar	 dessa	
reatividade,	 é	 possível	 perceber	 um	 desenvolvimento	 da	 capacidade	 critica	 e	 argumentativa	 diante	
problemáticas	complexas	assim	como	uma	mudança	na	postura	diante	a	responsabilidade	social	atribuída	
aos	arquitetos	e	urbanistas.		

Diante	uma	visão	de	crise	podemos	concluir	que	ao	levar	o	discurso	e	a	prática	do	Território	Educativo	para	
a	sala	de	aula	são	formuladas	novas	maneiras	de	incentivar	os	valores	de	autonomia	e	responsabilidades.	
Enfatizando	a	 importância	do	ensino	na	construção	de	uma	melhora	não	apenas	para	a	conceituação	do	
projeto,	mas	também	como	na	formação	ética	de	futuros	arquitetos	e	urbanistas	visando	a	transformação	
dos	espaços	que	permitem	as	praticas	de	sociabilidade	em	nossas	cidades.		
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TRABALHO	05	
	Território	educativo	corpoespaçotemporal	

	

Os	estudos	e	as	experiências	desenvolvidas	no	Campo	das	Vertentes/	Minas	Gerais,	nos	últimos	anos,	vem	
contribuindo	 para	 o	 entendimento	 das	 realidades	 urbanas	 desse	 contexto,	 seja	 em	 práticas	 educativas,	
quanto	dos	equipamentos	e	espaços	públicos	escolares.	

A	 realidade	 educativa,	 independente	 do	 contexto,	 é	 composta	 por	 diferentes	 corposespaçostempos.	 No	
entanto,	 cada	 contexto	 apresenta	 condições	 e	 conformações	 distintas	 que	 condicionam	 e	 são	
condicionadas	 pelo	modo	 como	 se	 dá	 a	 ênfase	 na	 tríade	 em	 questão,	 destacando	 dela	 aquilo	 que,	 em	
relação	à	 localização,	à	escala	e	a	 intensidade,	ocorrem	com	maior	 frequência,	nos	casos	em	estudo,	em	
cidades	de	médio	e	pequeno	portes.	

Tais	 conformações	 e	 condições	 contribuem	 para	 aquilo	 que	 denomino	 de	 “dissimulações	 virtuais”	 que	
orientam	as	decisões	que	muitas	vezes	ignoram	a	realidade	(r)urbana	em	construção	e	acabam	por	orientar	
descompassos	 e	 desequilíbrios	 na	 relação	 entre	 espaço	 e	 sociedade,	 ou	 seja,	 entre	 seus	 elementos	 e	
componentes.		

A	 questão	 da	 dissimulação	 virtual	 tem	 origem	 nos	 debates	 de	Milton	 Santos	 acerca	 da	 virtualidade	 do	
urbano,	que	mesmo	virtual	permanece	dissimulado,	oculto	em	entendimentos	e	potências.	

Ao	 dizer	 descompasso	 entendo	 que	 a	 incompletude	 esteja	 localizada	 nas	 relações	 entre	 instituições	 e	
instâncias	 sociais	 gestoras	 do	 espaço	 e	 de	 suas	 práticas.	 Ainda	 que	 o	 ponto	 de	 vista	 aqui	 seja	 o	 da	
Arquitetura	e	Urbanismo,	ao	afirmarmos	tais	considerações	o	fazemos	pela	ótica	do	Planejamento	Urbano	
e	 Regional	 com	passagem	pela	 questão	 da	 gestão	 dos	 espaços	 Educativos,	 seja	 deles	 enquanto	 rede	 ou	
como	equipamento	isolado.	

Esse	 olhar	 transversal	 oferece	 alguns	 indícios	 e	 problematizações	 que	 consideramos	 fundantes	 para	 se	
pensar	os	espaços	educativos,	as	práticas	da	educação	integral	e	integrada	e	a	qualidade	e	quantidade	em	
termos	de	projeto	arquitetônico	e	de	manutenção	destes	mesmos	espaços.	

Outro	ponto	a	ser	destacado	diz	de	legislações	e	informações	nem	sempre	conexas,	que	consideradas	como	
distrações	tecnologizadas	e	burocratizadas,	por	vezes	confundem	e	omitem	entendimentos	sobre	o	espaço	
e	os	corpos	-	(r)urbanos	-	que	acabam	sendo	tratados	de	modo	superficial,	banal	e	desfigurados,	com	uma	
mesma	intensidade	e	velocidade,	mesmo	diante	a	lentidão	em	transformações	mais	profundas.		

O	paradoxo	entre	 temporalidades	 lentas	e	 rápidas	 também	 favorece	 confusões	e	omissões	 consideradas	
críticas	no	sentido	de	avanços	epistemológicos	e	espaciais.	Fatores	econômicos	e	financeiros	associados	a	
tais	embaralhamentos	dificultam	também	práticas	espaciais	adequadas	sejam	formais	ou	formativas.	

Pensar	e	atuar	em	realidades	urbanas	e	rurais	requer	um	trabalho	sistêmico	e	constante,	pautando	debates	
e	 práticas	 que	permitam	abordagens	 localizadas	 e	 pontuadas	 por	 problemas	 e	 situações	 próprias.	 Como	
ajustar	 tal	 demanda	 a	uma	 lógica	de	 instabilidades	políticas?	 Seria	 papel	 da	 extensão	universitária	 atuar	
nesta	 lacuna	ou	seria	este	o	papel	da	gestão	e	da	política	pública?	Como	 integrar	ações?	E	a	arquitetura	
escolar?		
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De	 acordo	 com	os	 estudos	 realizados	 verificamos	que,	 dependendo	da	 gestão,	 a	 instância	 responsável	 a	
qual	 se	 recorre	oficialmente	nos	 casos	de	ajustes	 formais	e	 reformas	escolares,	 varia.	Vejo	essa	variação	
como	potencialidade,	desde	que	as	regras	e	debates	sejam	transparentes.	

Entendemos	 que	 é	 preciso	 responder	 adequadamente	 a	 essas	 questões	 considerando	 leis	 gerais	 e	
específicas.	 Enfatizo,	 no	 entanto,	 que	 as	 regras	 das	 metrópoles	 nem	 sempre	 servem	 para	 a	 pequena	 e	
média	escalas.	
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PROTEGIDAS:  IMPASSES  E  DESAFIOS  À  SUSTENTABLIDADE  URBANO  E  

AMBIENTAL  

Este   Simpósio   pretende   ampliar   o   debate   sobre   os   modelos   de   intervenção   para   urbanização   em  
assentamentos  precários   em  áreas   ambientalmente   vulneráveis,   visando   consolidar   e,   ao  mesmo   tempo,  
ampliar  a  rede  de  pesquisadores  que  se  debruçam  sobre  o  tema.    Como  objetivo  específico,  discute-‐se  os  
conceitos  que  envolvem  os  assentamentos  precários  e  suas  relações  com  a  problemática  ambiental,  bem  
como  apresentam-‐se   inovações  nos  campos  teórico  e  prático  que  envolvem  o  planejamento  e  o  projeto,  
tendo  em  vista  o  respeito  às  preexistências  ambientais  e  sociais  e  as  múltiplas  dimensões  que  envolvem  as  
intervenções  em  assentamentos  precários.    

As  pesquisas  serão  discutidas  a  partir  do  entendimento  de  que  a  urbanização  acelerada  e  o  agravamento  das  
desigualdades  socioespaciais  nas  cidades  brasileiras,  em  um  contexto  de  crise  ambiental,  exigem  soluções  
com  abordagens  multidisciplinares  e  inovadoras.  Trata-‐se  de  proteger  os  ecossistemas  e,  ao  mesmo  tempo,  
oferecer  condições  de  habitabilidade  nessas  regiões,  considerando  as  preexistências  físicas  e  sociais.  Neste  
contexto,   emerge   a   necessidade   de   intervenções   que   contribuam   para   a   resiliência   da   população   e   das  
cidades,  de  modo  a  minimizar  os  danos  ambientais,  e  também  valorizar  as  potencialidades  sociais,  ambientais  
e  urbanas.  

As  questões  subjacentes  aos  assentamentos  precários  se  relacionam  aos  valores  intangíveis  que  representam  
no   âmbito   do   desenvolvimento   territorial,   principalmente   quando   tais   ocupações   se   localizam   em   áreas  
ambientalmente   vulneráveis.   A   importância   estratégica   das   intervenções   para   urbanização   destes  
assentamentos  se  evidencia  em  razão  dos  diferentes   impactos   locais  produzidos  no  meio  ambiente,  e  os  
desdobramentos  para  a  cidade.    

Interessa-‐nos   indagar:   Como   andam   as   favelas   no   Brasil,   particularmente   em   áreas  metropolitanas,   com  
destaque   para   os   conflitos   ambientais?   Que   lições   têm   sido   aprendidas   pelos   municípios   quanto   à  
implementação  de   intervenções  para  urbanização  de  assentamentos  precários  em  áreas  ambientalmente  
vulneráveis?  Quais  dimensões  estão   sendo  privilegiadas  nos  projetos  de   intervenção:  urbana,   ambiental,  
econômica,  social  ou  político  institucional?    

No  trabalho  1,  as  autoras  buscam  responder  a  uma  das   indagações  colocadas  por  esse  Simpósio:  “como  
andam   as   favelas   no   Brasil,   particularmente   em   áreas  metropolitanas   e   suas   relações   com   a   fragilidade  
ambiental?”  A  análise  está  apoiada  nos  dados  levantados  pelo  IBGE  e  no  último  Censo  (2010)  que  revela  uma  
situação  de  empobrecimento  no  Brasil  comprovados  pelo  espraiamento  de  moradias  em  favelas,  para  além  
das  metrópoles,  e  que  hoje  estão  presentes  em  cidades  médias  e  pequenas;  pelo  aumento  de  populações  
destituídas  de  infraestrutura  urbana,  principalmente  no  tocante  às  condições  sanitárias;  e  pelo  crescente  
aumento  de  moradias  em  áreas  de  risco.  Particularmente  na  região  metropolitana  de  São  Paulo,  as  moradias  
precárias  localizadas  em  áreas  de  córrego,  represas,  áreas  consideradas  sensíveis  à  ocupação,  carregam  o  
dilema  de  como  resolver  os  impasses  de  forte  cunho  social.  
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O  Trabalho  2  aborda  a  questão  do  aparente  conflito  de  que  as  áreas  verdes  do  Rio  de  Janeiro  consideradas  
áreas  de  preservação  ambiental,  porém,  ocupadas  por  favelas,  acarretam  não  só  a  degradação  ambiental  dos  
lugares  onde  estão   inseridas  devido  à   ausência  de   infraestrutura  e  de   serviços  urbanos  essenciais,   como  
acirram  as  más  condições  de  vida  e  de  habitabilidade  das  populações  que  vivem  nesses  lugares.  A  pesquisa  
que  vem  sendo  realizada  sobre  a  temática  tem  demonstrado  que  apesar  das  precárias  condições  de  moradia,  
não  se  pode  homogeneizar  favela  como  sinônimo  de  degradação  ambiental,  capaz  de  causar  a  destruição  de  
áreas  verdes  da  cidade.  Deve-‐se  considerar  nas  análises  sobre  a  relação  entre  favela  e  área  verde  as  diferenças  
entre  as  próprias  favelas  à  luz  de  fatores  como  localização,  densidade  populacional  e  habitacional,  presença  
de  projetos  e  planos  urbanísticos  e  de  ações   implementadas  por  organismos  da   sociedade.  O  objetivo  é  
contribuir  com  uma  maior  amplitude  no  entendimento  da  representação  e  do  significado  da  moradia  em  
favela.  

O  Trabalho  3   refere-‐se   a  duas  experiências  de  urbanização  de  assentamentos  precários,   sendo  uma  em  
Curitiba   e   outra   em   São   Paulo.   Ambas   as   experiências   foram   implementadas   em   áreas   ambientalmente  
frágeis  com  propósitos  similares,  o  de  vincularem  questões  habitacionais  com  ambientais.  As  ações  públicas  
em   Curitiba   relacionaram   a   preservação   ambiental   da   área   à   urbanização   de   assentamentos   precários  
estimulada  pela  Lei  de  Mananciais  vinculada  às  intervenções  do  PAC  Iraí,  que  resultaram  na  recuperação  de  
rios  e  na  criação  de  parques  com  a  realocação  de  famílias  para  fora  das  áreas  de  inundação.  A  urbanização  
da  favela  do  Sapé  em  SP  foca  na  questão  do  saneamento  ambiental  com  ênfase  no  tratamento  das  águas  
urbanas,  na  regularização  urbanística  e  no  provimento  de  habitações.  O  artigo  indica  os  avanços  e  as  falhas  
de  ambas  as  experiências  no  tocante  à  drenagem  urbana,  o  que  leva  ao  questionamento  da  formulação  das  
políticas  urbanas,  que  parecem  não  conseguir  associar  de  forma  plena  a  moradia  com  o  ambiente  urbano  
onde  se  situam.    

A  partir  da  retomada  de  um  projeto  de  urbanização  em  áreas  vulneráveis  situadas  na  região  metropolitana  
de   São  Paulo,  o  Trabalho  4   discute  a  dimensão  urbanística  empregada  na   intervenção  que   junto   com  as  
dimensões  ambiental,  socioeconômica  e  político-‐institucional  configuram  o  entendimento  teórico  da  noção  
de   sustentabilidade   ambiental   utilizada   na   avaliação   da   urbanização   realizada   na   área   conhecida   como  
Cantinho   do   Céu   localizada   na   represa   Billings.   Sendo   o   objetivo   do   trabalho   a   discussão   da   dimensão  
urbanística  do  projeto  de  urbanização,  este  propõe  a  formulação  de  um  quadro  metodológico  composto  de  
cinco   componentes  que  ao   serem  analisados   revelam  preocupações   teóricas  e  práticas  que   implicam  na  
inclusão  de  elementos  mais  flexíveis  e  menos  absolutos,  a  fim  de  garantir  a  sustentabilidade  da  intervenção.  

O  estudo  de  caso  da  favela  Colina  D’Oeste  em  Osasco,  São  Paulo,  apresentado  no  Trabalho  5,  serviu  de  insumo  
metodológico  para  a  discussão  de  aspectos  concernentes  à  sustentabilidade  entendidos  como  necessários  
para  a  manutenção  de  ações  previstas  nos  projetos  de  urbanização  de  assentamentos  precários.  O  trabalho  
adota  a  mesma  noção  teórica  de  sustentabilidade  empregada  pelo   trabalho  anterior,  em  razão  de  ambos  
fazerem  parte  da  mesma  pesquisa.  A  elaboração  de  uma  matriz  de  análise  fundamentada  pela  conceituação  
teórica  de  sustentabilidade  empregada  pelo  trabalho  ajudou  no  entendimento  da  realidade  social,  objeto  da  
investigação,   ao   revelar   em   cada   dimensão   analisada   da   sustentabilidade   os   alcances   e   os   limites   da  
intervenção  que  impedem  o  projeto  de  atingir  o  seu  objetivo,  o  de  reverter  de  forma  plena  as  condições  de  
vida  e  de  habitabilidade  das  populações  locais.  
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TRABALHO  01:  
Favelas  no  Brasil  e  na  metrópole  de  São  Paulo:  evolução  e  localização    

Esta   comunicação1   pretende   responder   às   indagações   colocadas   no   escopo   do   presente   simpósio:   com  
andam   as   favelas   no   Brasil,   particularmente   em   áreas   metropolitanas,   em   termos   de   quantificação,  
localização  e  relação  com  a  fragilidade  ambiental?  

Foi  usado  como  proxy  de  favela  o  chamado  aglomerado  subnormal  do  Censo  Demográfico.  O  Censo  é  a  única  
fonte  de  abrangência  nacional  e  que  conserva  seu  conceito:  são  agrupamentos  superiores  a  50  unidades  
habitacionais,  em  terrenos  de  terceiros  ou  de  propriedade  desconhecida,  com  moradias  em  geral  precárias  
e  ausência  parcial  de  melhoramentos  públicos.  Em  2010  o  Levantamento  Territorial  avançou  em  relação  à  
identificação  e  levantamento  de  dados  dos  aglomerados  subnormais,  com  identificação  georreferenciada  e  
visitas  de  campo  preparatórias  nos  aglomerados,  levantando  informações  urbanísticas  novas.    

A  questão  das  favelas  assume  hoje  uma  dimensão  histórica  sem  precedentes  na  história  do  Brasil.  Dados  do  
Censo  de  2010  mostram  que  o  número  de  brasileiros  vivendo  nessas  condições  passou  de  6,5  milhões  em  
2000   para   11,4   milhões   em   2010,   distribuídos   em   6.329   aglomerados   em   323   municípios;   88%   desses  
domicílios  estão  concentrados  em  20  grandes  cidades.  Nas  9  áreas  metropolitanas  federais  (Belém,  Fortaleza,  
Recife,   Salvador,   Belo   Horizonte,   Rio   de   Janeiro,   São   Paulo,   Curitiba   e   Porto   Alegre)   moram   8.123.590  
favelados,  71,10%  do  total  de  moradores  em  favela  no  Brasil  em  2010.  Mas  vale  a  pena  notar  que,  embora  a  
favela  seja  principalmente  um  fenômeno  metropolitano,  não  o  é  exclusivamente:  12%  dos  favelados  moram  
em  cidades  entre  500  mil  a  1  milhão  de  habitantes,  e  31%  em  cidades  médias,  de  100  mil  a  500  mil.     O  
fenômeno  espalha-‐se  pelos  núcleos  urbanos  menores.  

A  presença  de  infraestrutura,  sobretudo  a  sanitária,  mostra-‐se  preocupante:  para  os  domicílios  favelados  do  
Brasil  como  um  todo,  apenas  88,34%   tinha   ligação  à  água  potável,  56,33%  ao  esgotamento  sanitário.  Os  
percentuais  piores  alocam-‐se  na  região  Norte,  onde  apenas  59,91%  têm  água  potável  e  18,40%  esgotamento  
sanitário.  No  Nordeste  a  situação,  embora  precária,  é  menos  alarmante:  89,81%  ligam-‐se  à  rede  pública  de  
água  e  49,07%  ao  esgotamento  sanitário.  No  Sudeste  94,59%  dos  domicílios  favelados  usufruem  de  água  
potável  e  72%  de  ligação  à  rede  pública  de  esgoto.  Em  relação  à  coleta  de  lixo,  a  situação  mais  precária  é  
justamente  no  Sudeste,  onde  a  alta  densidade  de  moradias  faveladas  dificulta  a  coleta  por  caminhão:  apenas  
74%  das  moradias  da  favela  têm  o  lixo  coletado  diretamente,  enquanto  que  23%  levam  o  lixo  doméstico  para  
uma   caçamba,   posteriormente   esvaziada.   No   Nordeste   estas   percentagens   atingem   72,63%   e   19,87%,  
respectivamente.  

Para   o   Brasil   como   um   todo,   20,75%   dos   domicílios   favelados   localizam-‐se   em   áreas   com   declividade  
acentuada.  Seriam  áreas  com  perigo  de  deslizamento.  Isto  significa  quase  244  mil  pessoas  em  situação  de  
risco.  Acrescenta-‐se  a  este  risco  de  deslizamento  outros,  como  domicílios  em  aterros  sanitários  (cerca  de  
11,3   mil),   em   margens   de   rios,   lagos   ou   em   palafitas   (12,51%   do   total,   ou   seja,   403   mil   unidades  
habitacionais),  em  faixas  de  domínio,  mangues  ou  em  unidades  de  conservação  (mais  que  11%  do  total  de    
     

                                                                                                                          
1  Esta  comunicação  insere-‐se  na  pesquisa  “Assentamentos  Precários  em  Áreas  Vulneráveis  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo:  as  
Dimensões  da  Sustentabilidade  nas  Intervenções  para  Urbanização”,  liderada  por  Angélica  T.  Benatti  Alvim  (PPGAU/FAU-‐Mackenzie)  
que  conta  com  apoio  do  Fundo  Mackpesquisa.  
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domicílios  em  favelas  em  2010).  Percebe-‐se,  por  estas  informações,  o  alcance  e  a  gravidade  do  problema  
ambiental.  

Na   região   metropolitana   de   São   Paulo   um   dos   problemas   mais   candentes   são   os   domicílios   favelados  
localizados  às  margens  de  córregos,  lagos  e  represas:  ¼  do  total  de  unidades  de  moradia  em  favelas  apresenta  
esta  característica.  Representam  um  total  de  148.808  unidades  em  2010,  em  princípio  em  local  removível.  
Outras  221  mil  estão  em  encostas,  sujeitas  a  deslizamentos.  Quase  2000  situam-‐se  em  áreas  contaminadas,  
sobretudo  na  capital.  Em  faixas  de  domínio,  sobretudo  sob  fios  de  alta  tensão,  tem-‐se  quase  23  mil  casas  
faveladas.  

Percebe-‐se  que  a  ocupação  de  áreas  ambientalmente  frágeis  é  uma  constante  entre  os  pobres  sem-‐terra  da  
metrópole.   As   áreas   ambientalmente   vulneráveis   apresentam-‐se   com   dupla   função,   ora   alternativa   à  
ocupação  urbana  das  populações  de  baixa  renda,  ora  necessárias  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  e  da  
sustentabilidade  da  vida  humana.  Neste  contexto  emerge  a  necessidade  de  intervenções  em  assentamentos  
precários  instalados  nestas  áreas,  que  contribuam  para  a  resiliência  da  população  e  das  cidades  de  modo  a  
minimizar  os  danos  ambientais,  aproveitando  as  potencialidades  ambientais  e  urbanas.    

A   discussão   de   intervenções   em   áreas   frágeis   ambientalmente   coloca   problemas   difíceis:   retira   esta  
população?   Se   esta   for   a   única   opção,   onde   coloca-‐la?   É   possível   intervir   em   área   ocupada   tornando-‐a  
sustentável,  sem  expulsar  a  população  já  lá  enraizada?  Como  garantir  as  matas  ciliares,  tão  importantes  para  
a   reposição   das   águas?   Como  minimizar   o   custo   de   tratamento   das   águas?   Como   balancear   o   interesse  
coletivo  difuso  da  preservação  ambiental  e  a  necessidade  de  garantir  moradia  a  segmentos  populacionais  
populares?  O  adensamento  das  favelas,  que  torna  complicada  a  implantação  de  coleta  de  lixo  e  de  rede  de  
esgoto,  deve  ser  combatido?  

São  questões  a  debater  no  simpósio  proposto,  perante  o  retrato  do  que  está  acontecendo  na  metrópole  
paulista.  
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TRABALHO  02:  
Ocupar  e  preservar  áreas  verdes  no  Rio  de  Janeiro:  um  debate  em  curso  

O   objetivo   do   trabalho   é   estimular   o   debate   a   partir   das   considerações   aqui   apresentadas   sobre   dois  
processos   aparentemente   contraditórios,   a   saber:   preservar   e   ocupar   áreas   verdes   da   cidade   do   Rio   de  
Janeiro  protegidas  por   leis   ambientais,   destacando  que  a  ocupação   se   refere   à   assentamentos  precários  
destituídos,  ou  quase  inexistentes,  de  infraestrutura  urbana.  As  questões  a  serem  debatidas  são  fruto  da  
pesquisa   que   se   realiza   no   âmbito   do   Programa   de   Pós-‐Graduação   em   Urbanismo   desde   2015   com   o  
mapeamento   de   áreas   verdes   da   cidade   ocupadas   e   submetidas   à   legislação   ambiental,   cujo   objetivo   é  
localizar  os  assentamentos  precários  existentes  nessas  áreas  e  a  partir  daí  analisar  a  relação  entre  os  dois  
movimentos,  o  ocupar  e  o  preservar.  

Como   forma   de   organização   do   trabalho   tomou-‐se   como   referência   espacial   os   bairros   considerados  
unidades   de   análise,   onde   identificou-‐se   a   presença   de   moradias   informais,   denominadas   favelas,  
convivendo,   lado   a   lado,   com   as  moradias   formais.  A   partir   da   constatação   selecionou-‐se   num  primeiro  
momento  dois  bairros  Leme  e  Bangu  localizados  em  regiões  distintas  (zona  sul  e  zona  norte)  que  serviram  de  
pré-‐teste  para  a  formulação  de  uma  metodologia  de  análise.  

O  estudo  reuniu  dados  históricos,  econômicos,  socioambientais  e   jurídico-‐políticos  sobre  ambas  as  áreas  
selecionadas.  Um  dos  levantamentos  mais  importante  foi  a  legislação  ambiental  existente  para  a  proteção  
das  áreas,  o  que  junto  com  a  localização  das  moradias  permitiu  a  construção  de  um  mapeamento,  ou  seja,  
de   uma   representação   cartográfica   do   crescimento/decréscimo   dos   assentamentos   precários   nas   áreas  
verdes  por  cortes  temporais;  a  implementação  de  planos,  projetos  e  ações  decorrentes  de  políticas  públicas  
empregados  nesses  bairros  e  complementadas  por  visitas  à  área  de  estudo  para  registros  fotográficos.  

Este   conjunto   de   informações   permitiu   a   formulação   de   um   conhecimento   da   realidade   empírica,   que  
contribuiu  para  o  questionamento  das  potencialidades  e  fragilidades  dos  bairros  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  
no  tocante  à  relação  entre  ocupação  por  moradias  informais  e  a  preservação  de  áreas  verdes  sob  a  égide  da  
lei  ambiental.  Portanto,  os  dois  bairros  investigados  forneceram  os  subsídios  empíricos  que,  analisados  à  luz  
de  referenciais  teóricos,  resultaram  na  construção  de  uma  metodologia  de  análise  que  poderá  ser  aplicada  
em   outros   bairros   da   cidade   do   Rio   de   Janeiro   que   apresentam   a   mesma   problemática:   ocupação   por  
moradias  informais  e  preservação  de  áreas  verdes.  

Os   resultados   esperados   com   a   formulação   dessa   metodologia   é   que   poderemos   acompanhar:   1-‐   o  
crescimento/expansão/redução  da  ocupação  por  moradias  informais  em  áreas  verdes  protegidas  por  lei,  ao  
longo  dos  anos,   representada  através  da  cartografia;  2-‐  a  situação  ambiental  dessas  áreas  em  termos  de  
preservação/degradação   pela   investigação   das   leis   ambientais   existentes   quanto   ao   monitoramento   e  
fiscalização;   3   –   o   nível   de  melhoria/deterioração   das   áreas   concernentes   à   infraestrutura   urbana   e   aos  
indicadores  sociais  por  meio  de  levantamento  dos  investimentos  públicos  implementados  e,  4-‐  a  presença  
de  investimentos  oriundos  de  ações  não  governamentais.  

Os  métodos  qualitativo  e  quantitativo  empregados  na  pesquisa  permitem  traçar,  assim,  um  diagnóstico  da  
real   situação   das   áreas   verdes   ocupadas   por   moradias   na   cidade   do   Rio   de   Janeiro,   e   fornecem   as  
coordenadas  para  futuras  atualizações.  
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O  pressuposto  que  norteia  a  pesquisa  é  a  de  que  favela  situada  em  morro  e  a  preservação  de  área  verde  
podem  não  ser  fatores  tão  incompatíveis  como  atribuído,  em  geral,  pela  ótica  da  sociedade  e  pela  ação  do  
poder  público.  Por  se   tratarem  de  áreas  da  cidade  densamente  urbanizadas  os  movimentos  de  ocupar  e  
preservar,   aparentemente   distintos,   passam   a   ter   uma   estreita   relação,   cujos   desdobramentos   incidem  
diretamente   sobre   as   áreas   de   proteção   ambiental,   gerando   interpretações  muitas   vezes   destituídas   de  
fundamentação   ou   até  mesmo   de   comprovação   de   que   ocupação   informal   é   a  maior   responsável   pela  
deterioração  de  áreas  de  preservação  ambiental.  

O  resultado  esperado  por  esse  trabalho  por  meio  do  debate  proposto  consiste  justamente  na  expectativa  de  
que  ele  seja  capaz  de   fornecer  mais   insumos  teóricos  e  práticos,  acrescentados  aos   já  alimentados  pelas  
análises  de  realidades  sociais  concretas,  que  podem  contribuir  com  a  ampliação  do  conhecimento  sobre  a  
realidade   das   favelas,   as   quais   mesmo   apesar   das   más   condições   de   vida   em   termos   ambientais   e   de  
habitabilidade,  ainda  assim,  o  nível  de  deterioração  das  áreas  verdes  não  pode  ser  considerado  exatamente  
igual,   pois   vai   depender   das   condições   contextuais   onde   a   favela   está   inserida.   Em   outras   palavras,   a  
tendência  que  se  observa  nos  estudos  sobre  favela,  em  geral,  que  dadas  as  condições  precárias  de  existência  
material  e  a  falta  ou  inexistência  de  infraestrutura  urbana,  levam  a  que  os  lugares  onde  elas  existem  sejam  
lugares  generalizados  como  ambientalmente  degradados  e  por  consequência  causadores  do  aumento  ainda  
maior  da  deterioração  de  áreas  verdes  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  
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TRABALHO  03:  
O  Tratamento  das  APPs  em  Urbanização  de  Assentamentos  Precários:  Experiências  

nas  Metrópoles  de  Curitiba  e  São  Paulo  

O   presente   trabalho2   trata   de   duas   experiências   de   urbanização   de   assentamentos   precários   em   áreas  
ambientalmente  frágeis  nas  metrópoles  de  Curitiba  e  de  São  Paulo.  Em  Curitiba,  com  o  tratamento  das  áreas  
de  preservação  associado  à  urbanização  do  assentamento  e  em  São  Paulo  no  saneamento  ambiental,  com  
obras  de  retificação  do  curso  de  córregos  e  implementação  de  parques  lineares  e  áreas  de  lazer,  associado  à  
regularização  urbanística  e  provisão  habitacional.    

O  PAC  IRAÍ  NA  METRÓPOLE  DE  CURITIBA  

Na  década  de  1990,  a  favelização  expande-‐se  para  a  franja  leste  da  metrópole  de  Curitiba,  concentrando-‐se  
em  terras  com  baixo  valor  no  mercado  formal  devido  às  restrições  ambientais.  A  partir  da  Lei  de  Mananciais  
de  1998,  começa  a  alterar  a  visão  de  que  tais  áreas  deveriam  ser  altamente  restritivas  à  ocupação,  é  quando  
se  passa  para  uma  visão  mais  flexível,  que  busca  equilibrar  funções  urbanas  e  ambientais.    

Com  as  ações  públicas  do  PAC,  implementadas  pela  Companhia  de  Habitação  de  Paraná,  tem-‐se  um  divisor  
entre  a  antiga  e  recorrente  prática  de  remoção  de  ocupações  precárias  em  fundos  de  vale  e  mananciais  e  a  
introdução   de   ações   de   intervenção   urbanística   e   ambiental   articulada   a   recuperação   de   áreas  
ambientalmente  frágeis  degradadas  por  ocupação  irregular  precária.    

Estas  ações  públicas  articularam  os  instrumentos  da  Lei  de  Mananciais  às  intervenções  do  PAC  Iraí,  município  
de   Pinhais,   valorizando   a   restituição   da   área   física   do   leito  maior   dos   Rios  Atuba   e   Palmital,   a   partir   da  
realocação  para  conjuntos  habitacionais  das  747   famílias   residentes  nas  áreas  de  risco  de   inundação.  Ao  
adotar  como  parâmetro  as  áreas  de  risco  de   inundação  do  Plano  Diretor  de  Drenagem  ao   invés  da   faixa  
mínima  de  APP  prevista  pela  legislação  federal,  a  intervenção  restituiu  à  agenda  ambiental,  faixas  ciliares  que  
variam  dos  30m  aos  300m  de   largura  no  Rio  Palmital.   E  no   caso  do  Rio  Atuba,  que  apresentava  menos  
incidência   de   inundações   e   maior   grau   de   consolidação   do   tecido   urbano,   restituiu   faixas   ciliares   que  
apresentam  em  média  50m  de  largura.  

As   faixas   ciliares   recém-‐restituídas   as   suas   funções  ecológicas,   passam  a   integrar  o   conjunto  de  parques  
lineares  da  Área  de  Interesse  Especial  Regional  do  Iguaçu,  instrumento  oriundo  da  Lei  de  Mananciais  voltado  
a  requalificação  das  funções  ecológicas  das  planícies  fluviais  do  Rio  Iguaçu  e  principais  afluentes  na  RMC.    

De  acordo  com  Prestes  (2018),  a  implantação  de  obras  de  infraestrutura  que  articulam  funções  de  lazer  e  
drenagem  -‐  espaços  públicos  para  as  comunidades  locais  e  espaços  de  dissipação  de  cheias  para  franja  leste  
–  os  parques  lineares  do  Rio  Atuba  e  Palmital  aproximam  escala  municipal  e  metropolitana,  além  das  agendas  
urbano  e  ambiental.  No  entanto,  a  autora  salienta,  como  fundante,  que  tais  áreas  sejam  apropriadas  pela  
população,   garantindo   vitalidade   aos   espaços   ribeirinhos,   de   forma   a   evitar   que   o   ciclo   de   degradação  
ambiental  seja  reiniciado  nas  APPs.     

                                                                                                                          
2  Os  estudos  são  resultados  da  pesquisa  “Intervenções  Urbanas  Contemporâneas  em  Cidades  da  América  Latina”  sediada  no  NAPPLAC  
Núcleo   de   Apoio   à   Pesquisa:   Produção   e   Linguagem   do   Ambiente   Construído   da   Faculdade   de   Arquitetura   e   Urbanismo   da  
Universidade  de  São  Paulo.  
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Preconizado  no  plano  do  PAC  Iraí,  a  recomposição  da  cobertura  vegetal  da  APP  é  motivo  de  impasse  entre  
projeto  e  execução,  pois  o  plantio  das  mudas  não  foi  acordado  no  Convênio  entre  proponente  -‐  Governo  
Estadual-‐   e   Prefeitura.   Apesar   deste   descompasso,   os   parques   lineares   somam   aspectos   positivos,   ao  
aumentar   as   áreas   de   infiltração   na  microbacia   e   o   controle   urbano   sobre   áreas   de   grande   fragilidade  
ambiental.    

URBANIZAÇÃO  DA  FAVELA  DO  SAPÉ  

A  principal  característica  físico-‐urbanística  da  Favela  do  Sapé  é  sua  conformação  de  ocupação  ao  longo  do  
Córrego  do  Sapé,  eixo  estruturador  da  ocupação  e  elemento  definidor  da  urbanização  da  Favela  do  Sapé,  ou  
seja,  ação  pública  de  urbanização  de  favela  determinada  pelo  componente  ambiental.  

As   características   infraestruturais   da   Favela   do   Sapé,   antes   da   intervenção,   correspondia   ao   padrão   da  
maioria  das  favelas  paulistas  -‐  saneamento  básico,  instalações  elétricas  e  hidros  sanitárias  precárias  ou  quase  
inexistentes,  bem  como  prevalência  de  precariedade  da  moradia.  A  ocupação  das  áreas  de  planície  fluvial  
provocava   eventos   constantes   de   inundação   e   alagamentos,   com   riscos   à   saúde   pela   contaminação   do  
lançamento  direto  dos  efluentes  sanitários  no  Córrego  do  Sapé  e  perdas  patrimoniais  de  bens  dos  moradores.  

Por  estas  características,  mesmo  antes  da  urbanização  da  favela  do  Sapé,  o  córrego  do  Sapé  já  tinha  sido  
objeto  de  programas  ambientais,  o  Córrego  Limpo  (2007)  com  a  retificação  de  suas  margens  e  100  Parques  
(2008)  com  a  reserva  de  área  para  ser  implantado  parque  linear  de  fundos  de  vale.    

Quando  chega  a  urbanização  (2010)  o  ponto  de  partida  organizador  do  projeto  foi  a  canalização  do  córrego  
e  a  delimitação  de  uma  faixa  “non  aedificandi”  de  1,5  vez  a  largura  do  canal  que  formou  um  parque  linear  
longitudinal  ao  longo  do  córrego  do  Sapé,  complementarmente  com  a  consolidação  de  áreas  de  moradia  e  
remoção   de   moradias   para   provisão   de   novas   moradias,   com   redesenho   de   parte   do   sistema   viário,  
implantação   de   infraestrutura   e   de   áreas   livres   de   lazer   transversalmente   ao   córrego   (parcialmente  
implantada).    

No  projeto  de  urbanização,  a  decisão  para  drenagem  foi  a  do  sistema  convencional  de  macrodrenagem,  obras  
de  porte  que  artificializam  o  regime  hídrico  natural  para  utilizar  os  cursos  d’água  como  rede  de  escoamento  
rápido,   com   forte   impacto   no   balanço   hídrico   natural   das   bacias   (BRANDÃO,   2018),   confirmando   a  
prevalência  da  cultura  técnica  paulista  de  projetos  de  macrodrenagem  no  município  de  São  Paulo.    

Embora  urbanização  da  Favela  do  Sapé  e  a  recuperação  ambiental  do  córrego  do  Sapé  se  mostrem  adequadas  
as  condições  programáticas  e  projetuais,  cabe  perguntar  porque  estas  intervenções  na  escala  da  bacia  ou  
microbacia,   não   alcançam   respostas   adequadas   de  micro   drenagem?  O   grande   desafio   que   fica   é   como  
equacionar  as  soluções  ambientais  às  urbanas  e  habitacionais.    

CONSIDERAÇÕES  

Embora  com  distintas  soluções  na  drenagem,  ambas  as  intervenções  adotam  parques  lineares  aos  cursos  
d´água.   Uma   abordagem   que   por   si   só,   representa   um   avanço   se   comparada   aos   antigos  modelos   que  
desconsideravam   tais   elementos   nos   projetos   urbanísticos,   ou   quando   o   consideravam,   adotavam   o  
tratamento  convencional  baseado  no  tamponamento  do  curso  d´água  e  implantação  de  ruas  nos  fundos  de  
vale.  
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TRABALHO  04:  
Revisitando  o  Cantinho  do  Céu:  a  Dimensão  Urbanística  da  Sustentabilidade  

No  âmbito  da  pesquisa  intitulada  Assentamentos  Precários  em  Áreas  Vulneráveis  na  Região  Metropolitana  
de   São   Paulo:   as   Dimensões   da   Sustentabilidade   nas   Intervenções   para   Urbanização3,   propõe–se   o  
desenvolvimento  de  um  quadro  de  análise  que  busca  aferir  o  grau  de  contribuição  de  tais  intervenções  para  
a  sustentabilidade  ambiental  entendida  por  meio  de  quatro  dimensões  distintas:  ambiental,  socioeconômica,  
urbanística  e  político-‐institucional.  O  objetivo  desta  comunicação  é  apresentar  e  discutir  o  quadro  de  análise  
específico  da  dimensão  urbanística  aplicado  ao  Cantinho  do  Céu,  revisitando  o  projeto  implantado  em  2012.  
Ressaltamos  que  as  demais  dimensões  e  suas  articulações  são   imprescindíveis  para  a  construção  de  uma  
metodologia  abrangente  para  a  análise  de  projetos  de  intervenção  de  urbanização.  

O  ASSENTAMENTO  CANTINHO  DO  CÉU  

A  intervenção  de  urbanização  na  área  que  ficou  conhecida  como  Cantinho  do  Céu  –  na  região  da  represa  
Billings,  Zona  Sul  do  município  de  São  Paulo,  distrito  do  Grajaú  –  um  conglomerado  formado  pelas  áreas  
Cantinho  do  Céu,  Jardim  Gaivotas  e  Parque  Residencial  dos  Lagos,  conjuga  situações  fundiárias  e  de  ocupação  
distintas:  parcelamentos  irregulares  e  ocupação  desordenada  e  espontânea  –  a  típica  favela  –    e  conta,  com  
aproximadamente  43  mil  habitantes,  11  mil  famílias  em  uma  área  de  154  hectares,  com  densidade  de  279  
hab.  /  ha  (FRANÇA  e  BARDA,  2012).  

A   intervenção   constituiu-‐se   basicamente   da   implantação   de   redes   de   infraestrutura   de   saneamento,  
drenagem,  sistema  viário  e  pavimentação  e  contenção  de  áreas  de  risco  geológico  e  geotécnico.  Foi  definido  
e   planejado   em   conjunto   entre   a   Prefeitura   de   São   Paulo,   por  meio   de   sua   Secretaria   de  Habitação   e   a  
Promotoria  Pública,  como  alternativa  a  uma  ação  civil  de  desocupação  da  área.  

A  obrigatoriedade  de  remoção  de  um  grande  conjunto  de  domicílios  às  margens  da  represa  transformou-‐se  
na  oportunidade  para  o  projeto  de  implantação  de  um  parque  linear  de  aproximadamente  7km  de  extensão,  
que  foi  subdividido  em  seis  trechos  com  caraterísticas  distintas  de  relevo,  hidrografia,  vegetação  e  acessos.  

O  trecho  de  projeto   implantado  até  o  momento   (2018)   tem  cerca  de  1,5  km  de  extensão  que  constitui  o  
Parque  Linear  Cantinho  do  Céu4.  O  projeto  urbanístico  e  paisagístico  foi  desenvolvido  pelo  escritório  Boldarini  
Arquitetura   e   Urbanismo   e,   conforme   Alvim   (2011),   pode   ser   compreendido   como   paradigmático   na  
urbanização  de  assentamentos  precários.  

Segundo  Boldarini  (2013),  o  fio  condutor  do  projeto  de  urbanização  do  Cantinho  do  Céu  foi  o  espaço  público  
e   coletivo   e   sua   fundamental   importância   para   população   local   e   para   a   cidade,   como   elemento   de  
transformação  efetiva  da  precariedade  socioespacial  até  então  conformada.  Ainda  segundo  Boldarini  (2013)  
o  espaço  público  –  ruas,  vielas,  praças,  parques  –  é  entendido  como  um  conjunto  de  elementos  capazes  de  
dar  suporte  às  mais  diversas  manifestações  coletivas  cotidianas  e  sua  valorização  resgata  o  sentimento  de  
pertencimento  à  cidade.     

                                                                                                                          
3   A   pesquisa   liderada   pela   Prof.   Dra.   Angélica   Benatti   Alvim   no   âmbito   do   PPGAU/FAU-‐Mackenzie   conta   com   apoio   do   Fundo  
Mackpesquisa.  
4  O  Parque  do  Cantinho  do  Céu  foi  criado  e  denominado  por  meio  do  Decreto  Municipal  Nº  53.380,  de  24  de  agosto  de  2012.  
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QUADRO   DE   ANÁLISE   DA   DIMENSÃO   URBANÍSTICA   EM   PROJETOS   DE   URBANIZAÇÃO   DE  
ASSENTAMENTOS  PRECÁRIOS  

O   quadro   de   análise   proposto   para   a   dimensão   urbanística   apresenta   5   elementos   e   seus   respectivos  
componentes  que  buscam  apreender  a  lógica  subjacente  às  intervenções  em  áreas  precárias,  a  saber:  
a)   Habitação.  
b)   Espaços  Públicos.  
c)   Transporte/  Acessibilidade.  
d)   Infraestrutura  urbana  e  de  saneamento.  
e)   Equipamentos  comunitários.  

A  cada  um  dos  elementos  corresponde  a  um  conjunto  de  componentes  que  podem  ou  não  estar  presentes  
no  projeto,  e  que  definem  a  intervenção  e  suas  intenções  primárias,  conforme  o  quadro  a  seguir.  

  
Figura  1:  Quadro  -‐  Elementos,  componentes  e  perguntas-‐chave  para  a  dimensão  urbanística  em  intervenções  de  urbanização  de  assentamentos  

precários  
Fonte:  Elaboração  dos  autores  (2018)       
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A   aplicação   deste   quadro   de   análise   ao   caso   específico   do   projeto   da   área   Cantinho   do   Céu,   revela  
preocupações  teórico  conceituais  e  práticas  que  implicam  o  seguinte:  

a) a  factibilidade  de  medidas  de  referência  universais  para  cada  um  dos  componentes;

b) a   relevância   de   valores   absolutos   para   cada   componente   no   que   se   refere   à   sua   contribuição   para   a
sustentabilidade;

c) o   entendimento   do   componente   no   contexto   sustentável   reflete-‐se   diretamente   nas   medidas   de
referência  e,  portanto,  na  leitura  dos  resultados  a  serem  revelados  pelo  quadro  de  análise;

d) a  necessidade  de  incorporar  medidas  de  qualidade  para  soluções  adotadas  como  por  exemplo  tipo  de
pavimentação,   métodos   de   afastamento   e   de   tratamento   de   esgotos   e   medidas   complementares   para
atendimento  de  serviços  públicos  como  transporte  e  iluminação.

No  caso  específico  do  projeto  do  Cantinho  do  Céu,  foram  executadas  diversas  ações  que  ampliam  a  qualidade  
do  ambiente  urbano,  tendo  como  ponto  de  partida  o  território  frágil  da  área  de  proteção  aos  mananciais  
como,  entre  outros:  

• a  manutenção  e  a  reconstituição  de  espécies  vegetais  nativas  e  articulação  das  vias  principais  de  acesso  à
área  residencial;

• a  manutenção  e  ampliação  da  permeabilidade  do  solo  com  a  escolha  de  pavimentação  adequada,  levando
em  conta  o   tipo  de   tráfego  de   cada  área,  pisos  permeáveis  nas   áreas  de  pedestre  e   intertravado  para   a
circulação  de  automóveis;

• soluções  como  a  drenagem  das  águas  pluviais  para  o  centro  das  ruas  evitando  que  a  água  entrasse  nas
casas  em  momentos  de  grande  volume  de  chuvas.

A  partir  da  aplicação  desse  quadro  de  análise  ao  caso  do  Cantinho  do  Céu,  em  sua  dimensão  urbanística,  
entende-‐se   necessário   incluir   elementos   que   mensurem   e   revelem   soluções   técnicas   apropriadas   e  
inovadoras  especialmente  no  que  tange  à  sustentabilidade  das  intervenções.  A  valorização  das  soluções  e  da  
qualidade  em  detrimento  dos  números  absolutos  é,  ao  nosso  ver,  o  caminho  para  a  formulação  de  um  quadro  
abrangente  de  análise  capaz  de  apontar  os  valores  sustentáveis  de  intervenções  análogas.  
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TRABALHO  05:  
As  dimensões  da  sustentabilidade  nos  projetos  de  urbanização  de  assentamentos  
precários:  o  caso  do  Colinas  D’Oeste  em  Osasco,  SP.  

Em   um   contexto   de   crise   ambiental,   a   sustentabilidade   de   áreas   ambientalmente   vulneráveis   versus   a  
ocupação   urbana   é   uma   equação   de   difícil   solução.   Entende-‐se   que   intervenções   em   assentamentos  
precários,   especialmente   aqueles   situados   em   áreas   vulneráveis,   devem   partir   de   uma   visão   sistêmica  
tratando  simultaneamente  de  aspectos  ligados  à  melhoria  da  qualidade  do  ambiente  natural,  do  conjunto  
construído,  e  de  vida  da  população  moradora,  sem  perder  de  vista  o  arcabouço  legal,  as  escalas  espaciais  e  
suas  relações  com  as  políticas  públicas.    

Fruto   de   pesquisa   em   andamento5,   esta   comunicação   discute   algumas   dimensões   da   sustentabilidade  
previstas  nos  projetos  de  urbanização  de  assentamentos  precários,   tendo   como  estudo  de   caso  a   favela  
Colinas  D’Oeste  em  Osasco,  SP.  

METODOLOGIA  

Na  pesquisa  em  questão,  a  metodologia  de  análise  de  projetos  de  urbanização  de  assentamentos  precários  
situados   em   áreas   com   vulnerabilidade   ambiental   considerou   quatro   dimensões   da   sustentabilidade,  
desdobrando-‐as  em  componentes  correlatos,  a  saber:    

1. POLÍTICO-‐INSTITUCIONAL:   componentes   derivados   das   políticas   públicas   e   estruturas   administrativas
essenciais   à   implementação   do   projeto   de   urbanização   –   marcos   legais;   Instrumentos;   estruturas
administrativas;  instâncias  de  participação  e  financiamento.

2. URBANÍSTICA:  componentes  fundamentais  à  manutenção  da  habitabilidade  do  local:  habitação;  espaços
públicos;  transporte/  acessibilidade;  infraestrutura  urbana  e  de  saneamento;  equipamentos  comunitários.

3. AMBIENTAL:   componentes   fundamentais   à   recuperação   ambiental   –   água,   vegetação;   solo   e   resíduos
sólidos.

4. SOCIOECONÔMICA:   componentes   fundamentais   à   dinâmicas   cotidianas   e   socioeconômicas   das
populações,   incluindo   a   participação   social   –   características   da   população   atendida;   atividades   sociais;
atividades  econômicas  e  participação  popular.

Uma  matriz  foi  elaborada,  onde  o  conjunto  de  componentes  indicados  foram  desdobrados  em  elementos  que  
buscam   apreender   a   lógica   subjacente   às   intervenções   em   assentamentos   precários.   Tais  
componentes/elementos  podem  estar  ou  não  presentes  nos  projetos  analisados.    

5  A  pesquisa  “Assentamentos  Precários  em  Áreas  Vulneráveis  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo:  as  Dimensões  da  
Sustentabilidade  nas  Intervenções  para  Urbanização”,  liderada  por  Angélica  T.  Benatti  Alvim  (PPGAU/FAU-‐Mackenzie)  
conta  com  apoio  do  Fundo  Mackpesquisa.  Faz  parte  das  reflexões  no  âmbito  da  bolsa  CNPQ-‐PQ  da  pesquisadora  líder.    
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FAVELA  COLINAS  D’OESTE:  AS  DIMENSÕES  DA  SUSTENTABILIDADE  NO  PROJETO  DE  URBANIZAÇÃO    

O  município  de  Osasco  (oeste  da  RMSP),  com  666.740  habitantes  (IBGE,  2010),  implementou,  entre  os  anos  
de   2005   e   2016,   importante   política   habitacional,   com   destaque   para   o   Programa   Bairro   Novo.   Este   se  
desdobrou  em  um  conjunto  de  programas  e   ações   relacionados  às  diversas   tipologias  de  assentamentos  
precários  da  cidade,  com  vistas  à  urbanização  parcial  ou  integral,  à  recuperação  ambiental,  à  regularização  
urbanística  e  fundiária  entre  outros  (RUBIO,  2017).  

A   favela  Colinas  D’Oeste,   localizada  na  Zona  Norte,  sub-‐bacia  do  Braço  Morto  do  Rio  Tiete,   foi  objeto  de  
intervenção  do  Programa  Bairro  Novo.  Distante  aproximadamente  7  Km  do  centro,  possui  cerca  de  30ha  de  
área  e  2.641  famílias  que  em  2005  estavam  instaladas  sobre  cursos  d’água  e  encostas,  configurando  uma  
situação  de  extrema  precariedade  ambiental.    

Síntese  dos  resultados  da  aplicação  da  metodologia:  

Dimensão  político-‐institucional:  a  intervenção  é  parte  da  política  habitacional  de  Osasco,  o  Programa  Bairro  
Novo,  cujo  componente  central  é  o  subprograma  de  Urbanização  Integral.  Este  além  de  articular  os  demais  
programas,  estabeleceu  um  conjunto  de  instrumentos  e  ações  organizadas  para  regularização  urbanística,  
ambiental,  fundiária  e  para  integração  deste  assentamento  à  cidade  formal.  Os  recursos  financeiros  foram  
provenientes   do   PAC   I   modalidade   Melhoria   das   Condições   de   Habitabilidade,   Ações   Integradas   de  
Urbanização  de  Assentamentos  Precários  do  Governo  Federal.  Foram  previstas  instâncias  de  participação,  
entre  elas  o  Fórum  de  Representantes.  No  entanto,  alterações  na  estrutura  política  e  administrativa  de  Osasco  
ocorridas  a  partir  de  2012  dificultaram  o  controle  e  por  vezes  colaboraram  para  a  reocupação  das  áreas  de  
risco  de  APPs,  bem  como  a  descaraterização  das  intervenções.  

Dimensão  urbanística:  o  projeto  previu  infraestrutura  de  saneamento  básico,  a  reconfiguração  do  sistema  
viário   e   de   circulação,   construção   de   402   novas   moradias,   implantação   de   equipamentos   públicos   de  
educação   e   saúde.   No   entanto,   dada   a   complexidade   física   e   social   da   favela   e   aos   entraves   político-‐
institucionais  ocorridos  ao  longo  do  processo,  a  implementação  destes  componentes  foi  parcial.    

Dimensão   Ambiental:   foram   executadas   obras   para   a   erradicação   das   áreas   de   risco   geotécnico   e   de  
inundação   com   a   canalização   e   tamponamento   de   um   dos   cursos   d’água   da   favela.   Para   a   recuperação  
ambiental  do  conjunto  foi  prevista  a  implantação  do  Parque  Ecológico  Bonança,  com  a  preservação  de  área  
de  mata  existente  em  fase  de  regeneração,  a  recuperação  de  um  trecho  do  curso  d’água  ainda  natural,  e  a  
oferta  de  espaço  público  à  população,  implantadas  em  parte.  A  opção  de  tamponar  o  curso  d’agua  justificou-‐
se  pela  necessidade  da  produção  de  unidades  habitacionais  para  o  reassentamento  das  famílias  removidas  
para  a  execução  das  obras.  Na  atualidade,  observa-‐se  o  adensamento  das  áreas  de  risco,  a  ocupação  das  
APPs,  e  de  parte  do  Parque.  

Dimensão  Socioeconômica:  o  projeto  atendeu  diretamente  2641  famílias;  220  famílias  foram  removidas  até  
2009,  para  a  execução  das  obras,  sendo  200  alocadas  em  unidades  construídas  até  2014,  as  demais  seguiam  
em  Bolsa  Aluguel  até  2016.  A  Secretaria  de  Desenvolvimento,  Trabalho  e  Inclusão  (SDTI)  por  meio  do  Portal  
do   Trabalhadores   auxiliou   na   contratação   dos   moradores   para   as   obras   de   urbanização.   A   participação  
popular   aconteceu   principalmente   no   início   das   atividades,   na   etapa   de   identificação   da   população  
beneficiada.    
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Nas  etapas  seguintes,  elaboração  do  projeto  e  implementação  das  obras,  esta  não  ocorreu  de  modo  efetivo,  
uma  vez  que  haviam  prazos  incompatíveis  entre  o  Ministério  da  Cidades  e  o  trabalho  de  acompanhamento  
social  que  apoiava  as  ações  de  urbanização  e  participação.    

CONSIDERAÇÕES  

A   favela   Colinas   D’Oeste   faz   parte   de   importante   política   pública,   com   urbanização   integral   prevista,   e  
recursos  financeiros  vultuosos  comprometidos.    A  intervenção  teve  como  princípio  oferecer  aos  moradores  
o direito   à   cidade   (LEFEBVRE,   2001;   HARVEY,   2014),   uma   vez   que   o   objetivo   do   projeto   era   implantar
infraestrutura  urbana,  equipamentos  e  serviços  públicos,  e   também  inserir  os  moradores  no  processo  de
qualificação  do  lugar.

No   entanto,   a   avaliação   realizada   indicou   que   alterações   em   aspectos   da   dimensão   político-‐institucional  
interferiram   na   implementação   completa   do   projeto,   prejudicando,   consequentemente,   as   demais  
dimensões.  

Por  fim,  ao  aprofundar  a  discussão  teórico-‐conceitual  sobre  as  dimensões  da  sustentabilidade,  identificando-‐
as  nas  intervenções  para  a  urbanização  em  assentamentos  precários,  busca-‐se  contribuir  para  a  melhoria  da  
formulação  dos  programas  e  projetos  voltados  para  urbanização  de  assentamentos  precários.  
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A DISPUTA DOS LUGARES: INVESTIMENTOS EM TURISMO, PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO E CONFLITO TERRITORIAL NO LITORAL POTIGUAR 

THE DISPUTE OF THE PLACES: INVESTMENTS IN TOURISM, PRODUCTION OF THE SPACE AND 
TERRITORIAL CONFLICT IN THE COASTAL POTIGUAR 

LA DISPUTA DE LOS LUGARES: INVERSIONES EN TURISMO, PRODUCCIÓN DEL ESPACIO Y 
CONFLICTO TERRITORIAL EN EL LITORAL POTIGUAR 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A capacidade de responder as demandas do sistema capitalista tem definido a produtividade espacial (Santos, 2009) 
dos lugares na economia globalizada. No ano de 2010 os municípios de Touros e São Miguel do Gostoso, situados na 
área de expansão dos investimentos em turismo no litoral Leste potiguar, passaram a discordar sobre a demarcação de 
limites territoriais definidos no processo emancipatório desse último, ocorrido em 1993. O objetivo da pesquisa é 
relacionar o conflito territorial envolvendo São Miguel do Gostoso e Touros e o processo de expansão dos investimentos 
em turismo nos municípios. Com procedimentos qualitativo de coleta e análise de dados , identificou-se que em São 
Miguel do Gostoso os esportes náuticos, as ações de infraestrutura pública e a crescente abertura de empresas 
relacionadas ao turismo situadas das praias da Xepa, do Cardeiro, e principalmente da Ponta do Santo Cristo qualificam 
o espaço com a perspectiva da produtividade espacial, configurando-se como espaços diferenciados dentro do
município, sendo o real motivo do conflito entre os municípios.
PALAVRAS-CHAVE: turismo; espaço; conflito.

ABSTRACT: 
The capacity to respond to the demands of the capitalism has defined the spatial productivity (Santos, 2009) of places in 
the globalized economy. In 2010, the municipalities of Touros and São Miguel do Gostoso, located around expansion of 
investments in tourism in the Eastern littoral of Potiguar, began to disagree on the demarcation of territorial limits 
defined in the emancipatory process of the latter, in 1993. The objective of the research is to relate the territorial conflict 
involving São Miguel do Gostoso and Touros and the process of expansion of investments in tourism in the municipalities. 
With qualitative data collection and analysis procedures, it was identified that in São Miguel do Gostoso the nautical 
sports, actions of public infrastructure and the increasing opening of companies is related to tourism located on the 
beaches of Xepa, Cardeiro, and mainly Ponta do Santo Cristo qualify the space with the perspective of spatial 
productivity, configuring themselves as differentiated spaces within the municipality, being the real reason for the 
conflict between the municipalities. 
KEYWORDS: tourism; space; conflict.   

RESUMEN: 
La capacidad de responder las demandas del sistema capitalista ha definido la productividad espacial (Santos, 2009) de 
los lugares en la economía globalizada. En el año 2010 los municipios de Toros y São Miguel do Gostoso, situados en el 
área de expansión de las inversiones en turismo en el litoral Este potiguar, pasaron a discrepar sobre la demarcación de 
límites territoriales definidos en el proceso emancipatorio de ese último, ocurrido en 1993. El objetivo de la investigación 
es relacionar el conflicto territorial involucrando a São Miguel do Gostoso y Toros y el proceso de expansión de las 
inversiones en turismo en los municipios. Con procedimientos cualitativos de recolección y análisis de datos, se identificó 
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que en São Miguel do Gostoso los deportes náuticos, las acciones de infraestructura pública y la creciente apertura de 
empresas relacionadas al turismo situadas de las playas de la Xepa, del Cardeiro, y principalmente de la Punta del Santo 
Cristo, califican el espacio con la perspectiva de la productividad espacial, configurándose como espacios diferenciados 
dentro del municipio, siendo el verdadero motivo del conflicto entre los municipios.PALABRAS-CLAVE: directrices, 
sumisión, artículo, modelo, arquitectura. 
PALABRAS-CLAVE: turismo; espacio; conflicto 
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INTRODUÇÃO 

A atividade turística tem sido um dos vetores da divisão territorial do trabalho (MOLINA, 1991), 
fundamentalmente nos países em desenvolvimento, como demonstram os dados disponibilizados pela OMT 
(2017). Tal processo torna-se mais evidente a partir da década de 1970 com transformações no sistema 
capitalista (SOJA, 1993; HARVEY, 2002; SANTOS, 2009), repercutindo nas dimensões política, econômica, 
sociais e culturais e provocando novas configurações da produção e do consumo, resultantes da 
reestruturação produtiva. Em termos espaciais, tais mudanças incidem no território através da densificação 
do meio técnico (SANTOS, 2009), da compressão espaço temporal, cujo resultado é o aumento da 
seletividade espacial dos investimentos no âmbito do espaço globalizado. Nesse sentido, alerta-se para 
produtividade espacial, definida pela capacidade que cada lugar tem de responder aos investimentos 
realizados. Daí deriva a guerra entre os lugares, uma vez que tendem a se especializar em função de suas 
características naturais, condições técnicas e das normas necessárias à segurança e rentabilidade dos capitais 
(SANTOS, 2009).  

No ano de 2010, em meio a consolidação dos investimentos públicos que dotaram (e dotam) o sistema 
turístico potiguar de melhores condições competitivas no cenário global (FONSECA, 2005; FONSECA; SANTOS 
JUNIOR & OLIVEIRA, 2016), os municípios de Touros e São Miguel do Gostoso, situados na área de expansão 
do turismo no litoral Leste potiguar, passaram a discordar sobre a demarcação de limites territoriais definidos 
no processo emancipatório desse último, ocorrido em 1993. (Figura 1). As divergências avançam para um 
quadro de conflito frente as negativas de acordos, cobrança de impostos empreendidas por gestores e 
articulações políticas para frustrar mudanças de leis.  

Assim, o objetivo da pesquisa é relacionar o conflito territorial envolvendo São Miguel do Gostoso e Touros 
e o processo de expansão dos investimentos em turismo nos municípios. A pertinência da pesquisa mostra-
se por seu caráter aplicado, uma vez que a desinformação da população e a descontinuidade das ações 
públicas em busca de soluções tem acarretado prejuízos financeiros e administrativos à São Miguel do 
Gostoso (destinação turística emergente), afetando a capacidade de gestão do território e reverberando nas 
condições de reprodução social dos habitantes. 

A pesquisa é qualitativa e recorreu a fontes documentais e de campo. Os documentos analisados são ligados 

a prestação de contas públicas sobre investimentos voltados ao turismo. A pesquisa de campo, envolveu 

observação sistemática e a entrevistas individuais e semiestruturadas (GIL, 2010; DENCKER, 1998).  Foram 

visitados 190 empreendimentos de prestação de serviços turísticos, sendo 162 em São Miguel do Gostoso e 

28 em Touros, envolvendo todo o universo em questão. As visitas contaram com apoio de formulário para 

registrar informações referentes a atrativos, oferta de serviços, geração de postos de trabalho, capacidade 

de atendimento, localização do empreendimento, entre outras. Por seu turno, foram aplicadas 24 entrevistas 

junto às lideranças comunitárias, gestores públicos (prefeitos, vereadores e secretários), empresários e 

técnicos envolvidos com os eventos de demarcação e busca de soluções. Sobre os dados coletados, foi 

realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2009) que permitisse produzir inferências que atendam ao objetivo 

da pesquisa. 
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Figura 1: Delimitação da área de estudo  
Fonte: COSTA, 2018 

INVESTIMENTOS EM TURISMO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO POTIGUAR 

Os dados da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2017) ratificam a importância do setor turístico no 

contexto da economia globalizada quando se acentuam estratégias para perpetuar a ordem da acumulação 

através da reestruturação produtiva (SOJA, 1993) com a criação de novas mercadorias associadas a 

exploração de novos mercados, deixando claro que um novo regime de acumulação está em curso (HARVEY, 
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2002). Verifica-se que a expansão a partir da década de 1970 envolve fluxos para a Ásia, África e Oriente 

Médio, configurando-se com as novas áreas de destino dos turistas.  

Os destinos turísticos, exigem arranjos espaciais para que se adquiram as condições de concorrer num 

mercado globalizado. Em tal circunstância, ocorre uma reorganização do espaço através de novas 

infraestruturas de acesso, adequação de equipamentos urbanos, instalação de empresas ligadas à hotelaria 

e demais serviços turísticos, bem como são realizadas as devidas políticas regulatórias, promocionais e de 

financiamento, por exemplo. 

Em meados da década de 1990 a Região Nordeste passou a apresentar mais claramente os contornos 

característicos dos processos típicos da globalização. Para o incentivo ao Turismo o Estado proveu as 

mudanças técnicas sobre os territórios, que consequentemente materializando e funcionalizam o espaço 

para a atividade. Através do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE o 

Estado supriu as fragilidades do sistema turístico regional no que tange à infraestrutura, bem como à 

manutenção dos atrativos, elementos fundamentais para despertar o interesse dos visitantes. O que estava 

em curso era a busca pela produtividade espacial, para Santos (2009) algo relacionado com a capacidade que 

cada lugar tem de responder aos investimentos realizados. 

O PRODETUR/NE destinou US$ 670 milhões, dos quais, pouco mais de US$ 87,3 milhões foram destinados ao 

RN e aplicados, prioritariamente em obras voltadas à fluidez territorial (estradas e aeroporto), refletindo “a 

racionalidade determinante da produção de espaço da circulação” (Dantas, 2010, p. 40) que marca a política 

na região.  

Entre os anos de 2011 e 2014 o PAC-2 seguiu a mesma lógica, destinando, para a construção de rodovias, 

portos e aeroportos o maior percentual de recursos (Tabela 2). Dentre os investimentos realizados no Rio 

Grande do Norte, destaque-se o valor de R$ 731,14 milhões para a construção do Aeroporto Internacional 

Governador Aluízio Alves, situado no município de São Gonçalo do Amarante (COMITÊ GESTOR DO PAC, 

2014). 

 

Componente Valores (em R$ Milhões) 

Rodovias 672,06 

Portos 165,03 

Aeroporto 731,14 

Equipamentos 125,32 

Total 1.693,55 

Tabela 2 - Investimentos do PAC-2 no eixo de transporte no RN. 

Fonte: Comitê Gestor do PAC, 2014.  
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Este aeroporto possibilitou a ampliação das operações de passageiros e cargas para o estado, ao mesmo 

tempo em que, pela sua localização, passou a favorecer o deslocamento de visitantes para as cidades que 

estão situadas ao norte de Natal, como por exemplo, São Miguel do Gostoso e Touros.  

INVESTIMENTOS EM TURISMO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E TOUROS (RN) 

A praia é o espaço de circulação e vivência turística e os ventos à beira mar o principal elemento de 

atratividade no município de São Miguel do Gostoso. A incidência de fortes ventos torna o local privilegiado 

para o kitesurf e o windsurf, práticas esportivas que têm atraído visitantes de origem nacional e internacional 

(Figura 2). Nas áreas em litígio com Touros, as praias da Xepa, do Cardeiro e de Santo Cristo, há a maior 

presença esportista náutica e praticantes das atividades de aventura como passeios off road à beira mar, 

trilhas ecológicas e trakking, entre outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Práticas esportivas no litoral de São Miguel do Gostoso. 
Fonte: Site Tripadvisor 

Em São Miguel do Gostoso as ações executadas pela administração municipal transformaram o espaço 

urbano em função da atividade turística. As obras ocorreram via convênios com o Governo Federal, 

especialmente através do Ministério do Turismo, cujos objetivos declarados eram o fomento do setor (Tabela 

3). 

Ação 
Ano de 

conclusão 
Investimento 

(R$) 
Situado em 

área de litígio 

Implantação de sinalização turística. 1998 20.869,47 Sim 

Construção de terminal turístico na Praia da Xepa. 2000 149.678,07 Sim 

Melhoria da infraestrutura urbana da orla. 2005 335.724,66 Sim 

Construção de pórtico de entrada no município. 2007 105.699,22 Sim 
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Urbanização do pórtico da entrada da cidade. 2008 107.159,66 Sim 

Urbanização e construção de praça. 2010 159.457,94 NI 

Urbanização da orla marítima 2010 86.111,12 NI 

Urbanização da Avenida dos Arrecifes – Etapas I a VI Em execução 2.756.519,67 Sim 

Sinalização e box de informações turísticas. Em execução 250.000,00 Sim 

Pavimentação de acesso à Praia do Maceió Em execução 250.000,00 Não 

Construção de praça na Praia do Maceió Em execução 320.000,00 Não 

TOTAL  3.822.088,73  

Tabela 3 - Ações de infraestrutura urbana voltadas para o turismo em São Miguel do Gostoso. 

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal, 2017. 

 

Destaque-se para a Urbanização da Avenida dos Arrecifes, que é a continuação da RN 221, via de acesso que 

faz a ligação do município de Touros a São Miguel do Gostoso, no qual o crescimento urbano é condicionado 

pelo turismo através dos investimentos capitaneados para a atividade; por outro lado, essa urbanização 

também é condição para a instalação dos empreendimentos turísticos, dada em função da centralidade que 

a avenida adquiriu na organização espacial de São Miguel do Gostoso. Com isso, das 163 empresas de serviços 

turísticos identificadas na pesquisa de campo em São Miguel do Gostoso, 65 delas, correspondendo a 40% 

do total, estão situadas ao longo desse logradouro.  

Na análise do conjunto de dados da infraestrutura turística identificou-se uma crescente presença de 

prestadores de serviços turísticos em São Miguel do Gostoso. Destacam-se os equipamentos de serviços de 

hospedagem, oferta de alimentação e empresas destinadas aos praticantes de esportes náuticos. O 

crescimento ocorre em torno das praias da Xepa, Cardeiro e Santo Cristo (Tabela 4).  

 

Tipo de empresas Em São Miguel 
do Gostoso 

Área de disputa  Área de disputa (%) 

Hospedagem 76 50 66% 

Alimentação 71 44 63% 

Esportes Náuticos 8 7 88% 

Passeios, locações e 
informações turísticas 

8 3 38% 

TOTAL 163 105 64% 

Tabela 4 - Composição das empresas turísticas em São Miguel do Gostoso em relação à área de litígio 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Por situar-se no litoral, o município de Touros também possui em suas praias importantes referências 

turísticas. Entre os 40 quilômetros de litoral está a praia de Perobas, eleita em 2003 como a mais bonita do 

Brasil pelo Guia Quatro Rodas, da Editora Abril, importante publicação turística de circulação nacional 

(Dantas, 2004). A Praia está inserida em roteiros turísticos de empresas sediadas em Natal, onde barcos 

credenciados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA realizam passeios 

aos recifes de corais inseridos no domínio da Área de Proteção Ambiental Recifes de Corais – APARC para 

realização de mergulho recreativo em parte dos 136.344 hectares da Unidade de Conservação. O tempo de 

permanência nos corais dura em torno de quatro horas, portanto, trata-se de excursões e não geram 

hospedagens na cidade. Fato este que justifica uma infraestrutura de serviços turísticos restrita a poucos 

meios de hospedagem (14) e estabelecimentos de alimentação (13). 

No que concerne aos investimentos públicos de fomento ao turismo, os gestores de Touros 

reconhecem as fragilidades na infraestrutura urbana enquanto uma condição de instalação dos projetos 

privados. Com somente um único convênio efetivado junto ao Ministério no ano de 2001 os gestores 

mostram-se pouco imbuídos no desenvolvimento do turismo nos últimos anos. Porém, a abertura do Resort 

Vila Galé numa área de 4,5 mil hectares, com investimento português de R$ 100 milhões e previsão de 

geração de 400 empregos diretos utilizados nas 446 unidades habitacionais é apontada como um marco para 

a estruturação da oferta de serviços turísticos, a geração de empregos e a arrecadação.  

CONFLITO TERRITORIAL NO LITORAL POTIGUAR 

A partir do ano de 2010 os municípios de São Miguel do Gostoso e de Touros passam a discordar dos limites 

territoriais impostos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Devido a frustração da 

contagem de habitantes no Censo Populacional daquele ano, São Miguel do Gostoso acumulou prejuízos 

referentes a perda de repasses federais. Some-se a isso o fato de a assistências dos habitantes em áreas 

questionadas serem realizadas, efetivamente por esse município.  

Através dos dados coletados, constatou-se que os limites municipais idealizados para São Miguel do Gostoso 

no ano de 1993, quando ocorre sua emancipação política em relação a Touros, não foram considerados pelo 

IBGE. Com a informatização do processo censitário (introdução de SIG) a base cartográfica da época foi 

considerada pelo órgão, gerando a incongruência constatada em 2010. 

Após duas gestões municipais (2009-2012 e 2013-2016) os esforços da gestão de São Miguel do Gostoso em 

redimensionar o perímetro do município não logrou êxito. As constantes negativas dos gestores de Touros, 

as tentativas de cobrança de impostos e as articulações políticas para impedir avanços no campo legislativo 

consolidaram o caráter conflitivo que a questão assumiu nos últimos anos. Entre as fontes consultadas, há a 

compreensão de que à medida que o tempo passava, o fator econômico tende a adquirir centralidade. Tal 

avaliação apoia-se na certeza de que os investimentos públicos e privados em turismo acabam por fortalecer 

o interesse de Touros sobre a área em litígio, que pelo exposto, tornou-se importante referência para as

atividades.
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Sobre tal situação, um dos representantes de ONG afirma: 

Acho que o turismo é o que fortalece o conflito, porque o nome São Miguel do Gostoso 
acabou sendo muito divulgado. [...] É tanto que as pessoas que estão vendendo lotes, que 
tem pousadas, mesmo após o limite, estando dentro dos limites de Touros, fazem sua 
propaganda como sendo São Miguel do Gostoso. (REPRESENTANTE DE ONG, 2017) 

Através das entrevistas fica claro que a área em litígio adquire valor diferenciado de outras por ser onde se 

concentram os investimentos em turismo. Ligado a esta valorização é atribuída a persistência do impasse 

dos limites municipais de São Miguel do Gostoso. É partidário dessa opinião um dos ex-prefeitos imbuído 

numa solução, apontando que esse foi o real motivo que impediu qualquer acordo: 

Se Touros quisesse o acordo teria feito, o que houve foi o interesse em se beneficiar dessa 
área. É a área mais valorizada de São Miguel do Gostoso, é a área nobre. Aquela região do 
Santo Cristo é valorizada tanto no lado da praia como do outro lado. Usavam a desculpa 
política, mas tudo isso tem a ver. (EX-PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, 2017) 

Corrobora com essa opinião o presidente da Casa Legislativa de São Miguel do Gostoso, 

Penso que o olhar do ex-prefeito de Touros era sobre a expansão turística. Que o município 
cresceu e se desenvolveu principalmente nessa área que fica em “Touros”. Muitos 
investimentos em pousadas, escolas de kitesurf, tudo isso é nessa área, tanto que o prefeito 
de Touros cresceu o olho. O interesse sobre o financeiro pesou. (PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, 2017) 

As colocações acima foram ratificadas pelo atual gestor de Touros, que impôs como condição para um acordo 

manter o domínio desse município sobre a Praia da Ponta do Santo Cristo. Uma posição que vai de encontro 

àquela expressa no projeto emancipatório e que exigiria de São Miguel do Gostoso abrir mão desse setor 

frente à tal condição.  

Frente aos problemas de perda de arrecadação e gastos públicos na área de litígio, foi necessário que São 

Miguel do Gostoso recuasse a linha demarcatória pensada para o limite Leste do Município. Segundo o 

prefeito de São Miguel do Gostoso, dividir com Touros, a praia da Ponta do Santo Cristo, foi condição 

fundamental para um consenso: 

O interesse de Touros é na Ponta do Santo Cristo, é a porção de terra que tem mais valor e 
para eles também é fundamental. Fazer parte da Ponta do Santo Cristo. Se eu manter como 
estava eles vão perdem a Ponta do Santo Cristo, se recuar eles fazem parte. Da forma que 
estamos propondo, a Ponta fica sendo a Divisa. Com o acordo para recuar o limite abrimos 
mão dessa área. (PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, 2017) 

A porção litorânea ao qual o acordo se refere não possui nenhuma construção, nenhuma rua, trata-se de 
uma faixa litorânea formada por dunas e sua vegetação. No entanto, ao manter de terras próximas aos locais 
de maior interesse dos investimentos de São Miguel do Gostoso desperta a administração de Touros espera 
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gozar de vantagem vantagens competitivas na atração de investimentos internacionais frente ao quadro de 
leve recuperação econômica internacional. 

Cabe destacar ainda que a reconfiguração dos limites municipais encaminhados à irá retirar de Touros áreas 
e comunidades rurais em que não houve qualquer reivindicação no acordo firmado, reforçando o processo 
de interesse nas áreas mais dinâmica do território, fruto dos investimentos em turismo e da valorização 
territorial verificada. 

CONCLUSÃO 

Na dotação de objetos e ações necessárias à composição do destino de turismo, proporcionada pela iniciativa 

privada ou pelo poder público, o espaço adquire novas feições. Esta ideia orienta a discussão através da 

capacidade que o turismo possui de requalificar os espaços em que se instala.  

Em São Miguel do Gostoso, os investimentos realizados e a abertura de empreendimentos tornam as praias 

da Xepa, Cardeiro e principalmente, Ponta do Santo Cristo, espaços diferenciados do seu território, uma vez 

que os investimentos se configuram como ativos incorporados a terra, no qual se buscam extrair diversas 

formas de renda. A atividade turística atribui ao território um valor adicional pela capacidade de gerar capital. 

Trata-se de uma relação espaço-valor-sociedade fundamental para a compreensão do jogo de interesse ao 

qual território analisado se sujeita, de forma conflitiva. As áreas litorâneas valorizadas para a oferta de lazer 

e turismo acirram a disputa territorial entre os lugares inserindo-se na lógica da produtividade espacial do 

turismo. 

A disputa territorial que envolveu Touros e São Miguel do Gostoso está, portanto, relacionado ao incremento 

do turismo ocorrido nas últimas duas décadas, conclusão que foi ratificada pela condição para um acordo foi 

que terras na Praia da Ponta do Santo Cristo e adjacências, idealizadas para São Miguel do Gostoso no 

processo emancipatório, se mantiveram sobre o domínio de Touros. 
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PARQUES LINEARES AO LONGO DE CORPOS HÍDRICOS URBANOS: 
CONFLITOS E POSSIBILIDADES – O CASO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ, 

DF 

LINEAR PARKS THROUGH URBAN WATER BODIES: CONFLICTS AND POSSIBILITIES - THE CASE OF 
THE SHORE OF LAGO PARANOÁ, DF 

PARQUES LINEALES AL LARGO DE CUERPOS HÍDRICOS URBANOS: CONFLICTOS Y POSIBILIDADES - 
EL CASO DE LA ORILLA DEL LAGO PARANOA, DF 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A pesquisa inicia-se com a revisão de conceitos relacionados à “paisagem” e ao “espaço”, tendo como foco de estudo 
um tipo especial de espaço livre público conhecido como “parque linear”. Os parques lineares são equipamentos que 
abrigam a biodiversidade local, buscando conciliar a problemática ambiental aos usos antrópicos, utilizando-se de um 
paisagismo baseado em preceitos ecológicos. O objeto desta pesquisa, os espaços livres públicos ao longo da orla do 
Lago Paranoá, no Distrito Federal, apresentam divergências de expectativas de uso, entre a população que habita as 
margens do lago e que acredita ter o direito de privatizá-la versus o restante da população brasiliense, que muitas se 
vezes se sente marginalizada e periférica, e que deseja utilizar estes locais como uma grande área de lazer. Têm-se como 
objetivo geral a investigação dos conflitos que impedem a liberação das margens do Lago Paranoá, propondo a 
construção de um método de planejamento para parques lineares, capazes de diminuir a situação de degradação na 
orla do lago. Percebe-se que esses conflitos se refletem na legislação ambiental, que prediz uma faixa de preservação 
permanente ao longo da orla (as APPs), e na legislação urbanística, que reconhece a área como terra pública e de uso 
comum a todos. Brasília, uma cidade projetada, não foge dos problemas de violência urbana existentes nas grandes 
capitais do país, como falta de espaços de lazer para a população periférica, escalada de crimes assim como muitos 
problemas ambientais. O processo de desocupação das APPs das margens do Lago Paranoá (ocupada há décadas pelas 
cercas e muros de edificações residenciais der alta renda) envolve questões ambientais, sociais, assim como de respeito 
à concepção de Brasília como cidade projetada. A desocupação da orla deverá ser acompanhada de novas intervenções 
paisagísticas. Porém existe uma lacuna grande na literatura sobre planejamento ecológico para margens de rios e lagos. 
Esta pesquisa procura estudar a possibilidade de um novo cenário paisagístico a partir da liberação das margens do Lago 
Paranoá, criando recomendações e alocando valores ambientais e antrópicos, na verificação da possibilidade de 
implantação de um grande espaço livre público ao longo da orla.  
 

PALAVRAS-CHAVE: paisagem, sistema de espaços livres, parques lineares, orla do Lago Paranoá. 

ABSTRACT: 
The research begins with the review of concepts related to "landscape" and "space", focusing on a special type of public 
space known as "linear park". Linear parks are equipment that shelter local biodiversity, seeking to reconcile the 
environmental problem with anthropic uses, using a landscaping based on ecological precepts. The object of this research 
is the public spaces along the shore of Lake Paranoa, in the Federal District. The place presents divergences of 
expectations of use among the population that lives on the banks of the lake and who believes they have the right to 
privatize it versus the rest of the population of the city, many of whom feel marginalized and peripheral, and who wish 
to use it as a large leisure area. The general objective is to investigate the conflicts that prevent the liberation of the 
banks of Lake Paranoa, proposing the construction of a planning method for linear parks, capable of reducing the 
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degradation situation on the lake's shore. These conflicts reflect in environmental legislation, which predicts a permanent 
preservation belt along the waterfront (APPs), and in urban planning legislation, which recognizes the area as a public 
land and common to all. Brasília, a projected city, does not escape the problems of urban violence existing in the great 
capitals of the country, as lack of leisure spaces for the peripheral population, escalation of crimes as well as many 
environmental problems. The process of vacating the APPs on the banks of Lake Paranoa (occupied decades ago by the 
fences and walls of high-income residential buildings) involves environmental and social issues, as well as respect for the 
conception of Brasilia as a designed city. The restoration of the shore should follows new landscape interventions. 
However, there is a big gap in the literature on ecological planning for riverbanks and lakes. It bases on the formulation 
of Ecological Support Maps to assist in the planning process of new free spaces. This research tries to study the possibility 
of a new landscape scenario from the liberation of the banks of Lake Paranoa, creating recommendations and allocating 
environmental and anthropic values, verifying the possibility of implantation of a great public free space along the 
border. 

KEYWORDS: landscape, free spaces system, linear parks, Lake Paranoa borders.  

RESUMEN: 
La investigación se inicia con la revisión de conceptos relacionados con el "paisaje" y el "espacio", teniendo como foco 
de estudio un tipo especial de espacio libre público conocido como "parque lineal". Los parques lineales son equipos que 
albergan la biodiversidad local, buscando conciliar la problemática ambiental a los usos antrópicos, utilizando un 
paisajismo basado en preceptos ecológicos. El objeto de esta investigación, los espacios libres públicos a lo largo de la 
orilla del Lago Paranoa, en el Distrito Federal, presentan divergencias de expectativas de uso, entre la población que 
mora las márgenes del lago y que cree tener el derecho de privatizarla frente al resto de la población brasiliense, que 
muchas veces se siente marginada y periférica, y que desea utilizar estos locales como una gran área de ocio. Se tiene 
como objetivo general la investigación de los conflictos que impiden la liberación de los márgenes del Lago Paranoa, 
proponiendo la construcción de un método de planificación para parques lineales, capaces de disminuir la situación de 
degradación en la orilla del lago. Se percibe que esos conflictos se reflejan en la legislación ambiental, que predice una 
franja de preservación permanente a lo largo de la orilla (las APPs), y en la legislación urbanística, que reconoce el área 
como tierra pública y de uso común a todos. Brasilia, una ciudad proyectada, no huye de los problemas de violencia 
urbana existentes en las grandes capitales del país, como falta de espacios de ocio para la población periférica, escalada 
de crímenes así como muchos problemas ambientales. El proceso de desocupación de las APP de las márgenes del Lago 
Paranoa (ocupada hace décadas por las cercas y muros de edificaciones residenciales de alta renta) involucra cuestiones 
ambientales, sociales, así como de respeto a la concepción de Brasilia como ciudad proyectada. La desocupación de la 
orilla deberá ir acompañada de nuevas intervenciones paisajísticas. Pero existe una laguna grande en la literatura sobre 
planificación ecológica para márgenes de ríos y lagos. Esta investigación busca estudiar la posibilidad de un nuevo 
escenario paisajístico a partir de la liberación de los márgenes del Lago Paranoa, creando recomendaciones y asignando 
valores ambientales y antrópicos, en la verificación de la posibilidad de implantación de un gran espacio libre público a 
lo largo de la orilla. 

PALABRAS-CLAVE: paisaje, sistema de espacios libres, parques lineales, borde del Lago Paranoa.
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INTRODUÇÃO: 

Atualmente as “urbes” brasileiras precisam como nunca de novas intervenções paisagísticas, dado o 
aumento da população, a falta de espaços de lazer, o aumento das taxas de consumo do solo, as constantes 
crises no abastecimento hídrico e a degradação de rios urbanos. E é na inovação que se destacam as novas 
ações, com a consolidação da recuperação das margens de rios, da utilização de novas tecnologias “verdes”, 
da preocupação ambiental e a requalificação de partes significativas das áreas centrais. Conforme Macedo 
(2012): 

A escassez de espaços alternativos para lazer nas cidades brasileiras se torna uma realidade, 
na medida em que são ocupados os fundos de vale por vias, os campos de várzeas por 
loteamentos, os riachos e rios se tornam poluídos por esgoto e lixo, e as lagoas urbanas 
correm risco de desaparecer (MACEDO, 2012, p.145). 

Brasília, uma cidade projetada, não foge dos problemas descritos anteriormente, à medida que nos 
deparamos recentemente com registros de inundações em vários pontos da cidade e com a constatação de 
assoreamento do Lago, que a cada ano vem perdendo parte de seu espelho d’água. Novas formas de uso 
foram recentemente implementadas para as águas do lago, com a captação para o consumo humano, o que 
aumenta o quadro de conflitos. Adiciona-se a isto os problemas de violência urbana com a escalada do número de 

crimes na cidade, aumentando a percepção de insegurança da população em relação aos espaços livres. 

Através de um estudo de campo ao longo das margens do Lago Paranoá, esta pesquisa, fruto de uma pesquisa 
individual sobre orlas urbanas (Universidade Federal do Tocantins), procurou diagnosticar a degradação da 
paisagem nas Áreas de Preservação Permanente deste lago.  

Como forma de mitigar muitos problemas, na última década, um grande número de pesquisas científicas 
relacionadas ao tema específico dos parques lineares começaram a ser desenvolvidas, acreditando-se que 
eles possam servir como um novo mecanismo de união entre a conservação de elementos naturais e as 
expectativas humanas de entretenimento. Nesse caso, parte-se da hipótese de que esses espaços livres 
poderiam servir como um instrumento criativo e viável para uma possível melhoria de conflitos entre o uso 
humano e o meio ambiente no contexto urbano. 

GRANDES TEMAS CONEXOS: A PAISAGEM E O ESPAÇO LIVRE: 

A pesquisa inicia-se com a revisão de conceitos relacionados à “paisagem” e ao “espaço”, tendo como foco 
de estudo um tipo especial de espaço livre público conhecido como “parque linear”.  O conceito de paisagem 
é fundamental para se entender o mundo que nos envolve. Há poucas décadas o termo paisagem tinha 
conotações estáticas. A paisagem era entendida apenas como o que abarca a visão, como se fosse uma 
fotografia, já o espaço era considerado como algo vazio, que precisava ser preenchido. 

A paisagem é mais que a extensão de um território que o olhar alcança em um lance ou o conjunto de 
componentes de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar (Houaiss, 2001), definições estas 
comumente encontradas nos dicionários de língua portuguesa. Como afirma Meneguetti, Rego e Pellegrino 
(2005), a paisagem é uma construção social, que dá visibilidade local aos eventos, com caráter distintivo pela 
sucessão de eventos no tempo e no espaço. Segundo a autora, a paisagem é parte de um processo e expressa 
um produto de relações que se dão no espaço, revelando o entrelaçamento das dualidades. 
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No Brasil, uma das primeiras teóricas a pesquisar mais profundamente os conceitos da paisagem foi a 
arquiteta Miranda Magnoli (1982). Essa autora estudou profundamente as diferentes abordagens do 
conceito paisagem, em suas variáveis temporais, percepções, escalas e níveis de antropização. Percebe-se 
que o contexto da paisagem é complexo e dinâmico, englobando várias dimensões.  Para Macedo (1999), a 
paisagem é a expressão morfológica das diferentes formas de ocupação e consequente transformação do 
ambiente em um determinado tempo. Além da dimensão visível, portanto, a paisagem também é marcada 
pelo sistema e ações, não somente abrigando os eventos resultantes dos sistemas de ações, mas também os 
qualificando. 

A paisagem pode ser considerada como um produto e como um sistema. Como um produto 
porque resulta de um processo social de ocupação e de gestão de determinado território. 
Como um sistema, na medida em que a partir de qualquer ação sobre ela impressa, com 
certeza, haverá reação correspondente, que equivale ao surgimento de uma alteração 
morfológica parcial ou total (MACEDO,1999, p. 11). 

Resumindo os conceitos acima, Meneguetti (2007) define paisagem como “uma construção social que dá 
visibilidade local aos eventos, com caráter distintivo pela sucessão de eventos no tempo e no espaço. A 
paisagem é parte de um processo e expressa um produto de relações que se dão no espaço, revelando o 
entrelaçamento de dualidades”. 

A justificativa para a realização do estudo sobre espaço vem da necessidade de aprofundar sua análise crítica, 
pois ainda é comum seu entendimento como “algo vazio”, “vácuo”, “estático” e “sem articulação”.  O termo 
“espaço” possui diversos significados, de acordo com o campo de conhecimento, não sendo objeto de estudo 
apenas da arquitetura e do urbanismo, mas também de outras áreas como: geografia, filosofia, psicologia, 
sociologia, entre outras. O espaço geográfico, ao qual as cidades estão inseridas, possui grande destaque na 
obra de Milton Santos (2008) quando este o define como “um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 
quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2008, p.39). Percebe-se que Santos (2008) considera o 
espaço como uma totalidade na medida em que afirma que este é um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações. 

Os arquitetos e urbanistas também consideram o espaço como uma totalidade, porém, como afirma Hijioka 
et al. (2007), o olhar do arquiteto induz a uma fragmentação dessa totalidade em subespaços e à sua 
consequente adjetivação e/ou especificação (espaço urbano, espaço livre, espaço verde, etc.). O conceito 
“espaços livres de edificação” foi abordado inicialmente no Brasil, a partir da década de 1970, principalmente 
por Magnoli (1982), que define os espaços livres urbanos como os espaços livres de edificação: quintais, 
jardins públicos ou privados, ruas, avenidas, praças, parques, rios, florestas, mangues e praias urbanas, ou 
simples vazios urbanos. 

Segundo Meneguetti, Rego e Beloto (2009), os espaços livres tendem a ser aqueles de maior vulnerabilidade 
no espaço urbano, visto serem constantemente interpretados como espaços ainda livres de edificação, ou 
seja, no aguardo de algum outro tipo de ocupação. Muitas vezes negligenciados pela gestão da cidade, 
tornam-se alvo da cobiça imobiliária e da submissão a outros sistemas, como o da circulação urbana, 
sucumbindo, muitas vezes, por falta de valorização de seus papéis determinantes. 
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Os espaços livres que podem oferecer lucro, incremento comercial e especulação imobiliária nos lotes do 
entorno onde eles estão inseridos. Serpa (2004) relata que no mundo atual e no Brasil a palavra de ordem é 
investir em espaços livres públicos “visíveis”, em áreas centrais, turísticas e com parcerias com a iniciativa 
privada. Conforme Serpa (2004), esses espaços são projetados por paisagistas de “grife do mercado 
imobiliário”, tornando-se importante instrumento de valorização fundiária. 

Serpa (2004) também analisa questões de acessibilidade em espaços livres, que não é somente física, mas 
também simbólica, ou seja, um espaço livre pode não haver muros, cercas ou barreiras materiais, mas mesmo 
assim pode favorecer um determinado tipo de público e afugentar outro. Segundo Serpa (2004): 

A apropriação social dos espaços públicos urbanos tem implicações que ultrapassam o 
design físico das ruas, praças, parques, largos, shoppings e prédios públicos. Se é certo que 
o adjetivo “público” diz respeito a uma acessibilidade generalizada e irrestrita, um espaço 
acessível a todos deve significar, por outro lado, algo mais do que o simples acesso físico 
dos espaços “abertos” de uso coletivo (SERPA 2004, p.22).  

Atualmente o dinamismo existente nesses conceitos reflete também a velocidade de informação e 
globalização do mundo em que vivemos, onde o grande capital e o mercado ditam as regras sobre o 
planejamento das cidades e dos espaços livres. Uma das maiores críticas atuais ao planejamento dos espaços 
livres é a sua falta de engajamento social e ambiental, em detrimento de ações que apenas favorecem a 
circulação de trocas comerciais e produtos. Então quais qualidades devem nortear a criação de espaços livres 
na cidade contemporânea?  

OS PARQUES LINEARES NA ATUALIDADE: 

Os parques lineares estão se tornando ferramentas importantes para o planejamento de espaços livres 
urbanos e criação de políticas públicas voltadas à busca de uma melhor qualidade de vida para a população. 
Eles podem estar conectados a córregos, rios e lagos, podendo providenciar a restauração de terrenos 
alagados, a prevenção de enchentes em áreas densamente construídas, condução e condicionamento das 
águas pluviais e também como uma rede de caminhos vegetados para as pessoas e para a fauna nativa. 

Em termos teóricos, há uma clara tendência à utilização da Ecologia da Paisagem em projetos de parques 
lineares. Do ponto de vista histórico, há clara proximidade de criação de caminhos ao longo de rios, propostas 
já utilizadas empiricamente por Frederick Law Olmsted. Como referencial para se entender as principais 
diretrizes para o planejamento de parques lineares, tomaremos como referência os estudos da Ecologia da 
Paisagem, dentre os quais, principalmente conceitos o conceito de “corredor” (Forman e Godron,1986; 
Forman, 1995) e dos “corredores verdes” (Smith e Hellmund,1993; Ahern,1995; Tan, 2006).  

Várias metodologias têm sido desenvolvidas para conceber corredores verdes eficazes. Sensoriamento 
remoto, Sistema de Informação Geográfica (SIG) e quantificação da fauna, flora, ambiente físico e 
perturbação antrópica são amplamente utilizados em análises baseadas em realizações de mapas temáticos. 
As pesquisas envolvendo a análise ambiental de uma área de estudo, em que são identificados vários 
condicionantes e realizados uma sobreposição de informações, ficaram conhecidos como “Abordagem da 
Adequação da Paisagem” (Landscape Suitability Approach) e têm forte tradição com planejamento 
ambiental. 
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Os avanços nos estudos da ecologia da paisagem aprofundaram o conhecimento a respeito das relações de 
equilíbrio dinâmico em ecossistemas fluviais. Forman e Godron (1986) criaram um princípio baseado em 
conceitos espaciais para a criação de paisagens sustentáveis, em que diferentes usos do solo podem ser 
criados, porém devem-se manter corredores e pequenas manchas de natureza por meio das áreas a serem 
desenvolvidas. Entre esses padrões indispensáveis estão: 

1) Manutenção de grandes manchas de vegetação original;

2) Corredores suficientemente largos de vegetação ao longo dos principais cursos d’água;

3) Manutenção do contato entre as grandes manchas para o fluxo de espécies-chave;

4) Manutenção de fragmentos naturais heterogêneos no meio das áreas construídas. A
manutenção de corredores ao longo dos principais cursos d’água constitui rotas de dispersão de
espécies e protege o solo dos processos erosivos (FORMAN e GODRON, 1986 apud NDUBISI, 2002
p. 184).

Um dos primeiros estudiosos a conceituar os corredores verdes foi Ahern (1995), na metade da década de 
1990. Ele faz uma contribuição importante, na medida em que suas definições se adequam ao planejamento 
de parques lineares urbanos. A característica principal desses espaços, segundo Ahern, é a sua linearidade e 
que a rede formada pelos seus caminhos deve criar vínculos e conexões espaciais em várias escalas. Também 
são espaços predominantemente multifuncionais e que os objetivos devem levar em conta as questões 
ambientais e econômicas. 

Morfologicamente, portanto, os parques lineares caracterizam-se pela pequena dimensão no sentido da 
largura em relação ao seu comprimento. Segundo Macedo (2012), a finalidade de um parque linear está 
sempre centrada no aproveitamento formal e conservação de um corpo d’água ou de remanescentes de 
matas nativas, sendo que esses elementos sempre balizam morfologicamente o logradouro. Sua 
configuração espacial estende-se pelo equivalente a muitas quadras e corta áreas significativas do tecido 
urbano. Ainda segundo esse autor, eles tornaram-se comuns recentemente no Brasil, levando ao surgimento 
de inúmeros espaços livres públicos, ou ao menos à criação de estoques de terras para a criação de futuros 
parques. Conforme Macedo (2012): 

Os parques lineares, típicos dos anos 2000, caracterizam-se pelo apelo conservacionista 
dos seus princípios geradores, que condicionam a sua existência, a princípio, à proteção 
de corpos d’água, em especial pequenos rios e riachos (MACEDO, 2012, 164). 

Analisando parques lineares recentemente projetados ao redor do mundo, Tan (2006) relata que em muitas 
cidades esses espaços incialmente planejados para recreação, interação social, preservação cultural e 
histórica têm se adaptado para acomodar usos adicionais como proteção dos habitats, proteção a inundações 
e regulação do clima, figuras 01 e 02. 
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Figura 1: Parques lineares multifuncionais projetados em Singapura. 
Fonte: Tan (2006, p.60)

 Figura 2: Parques lineares multifuncionais projetados em Singapura. 
Fonte: Tan (2006, p.60) 

Portanto, o parque linear vem obtendo visibilidade recentemente, porém não existe ainda uma classificação 
exclusiva que abarque todas as suas complexidades funcionais. No intuito de classificar este tipo de espaço 
livre, foi realizado uma classificação mais abrangente, intitulada “Nova proposta para a Classificação de 
Parques Lineares”, como pode ser visto no Quadro 1.  

NOVA PROPOSTA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE PARQUES LINEARES 

PARQUES 

LINEARES 

TIPOS 

01) Renaturalização de cursos d’água canalizados ou enterrados por infraestruturas
urbanas (ruas, autoestradas, viadutos);

02) Recuperação da vegetação nativa degradada ao longo de corpos d'água
degradados;

03) Recuperação do solo das margens ao longo de corpos d'água degradados;

04) Recuperação de zonas portuárias;

05) Renovação urbana de áreas centrais;

06) Conexão de biomas ou manchas de vegetação fragmentados;

8210



PARQUES 

LINEARES 

07) Evitar enchentes, facilitar o escoamento das águas pluviais;

08) Criação de Trilhas recreativas;

09) Criação de Rotas cênicas;

10) Criação de Rotas históricas;

11) Criação de uma rede de parques lineares de abrangência regional;

12) Promoção do Lazer em orlas Marítimas;

13) Promoção do Lazer em orlas Fluviais;

14) Promoção do Lazer em orlas lacustres (reservatórios naturais);

15) Promoção do Lazer em orlas lacustres (reservatórios artificiais);

16) Requalificação de antigas linhas de trens;

17) Requalificação do entorno ao longo de estradas e autoestradas;

18) Multifuncionais (englobam várias das funções mencionadas).

Quadro 1: nova proposta para a classificação de parques lineares  
Fonte: Medeiros (2016, p.101).  

A investigação realizada sobre as diferentes categorias de sistema de espaços livres ajuda a compreender o 

estado da arte atual, na medida em que existe uma grande complexidade de projetos de parques lineares 

sendo atualmente realizados em diversos países do mundo. 

O LAGO PARANOÁ E SUA PAISAGEM BUCÓLICA: 

Fonseca (2001) relata que como um dos condicionantes do projeto urbanístico, o Lago Paranoá passou a ser 
considerado como o maior patrimônio ambiental da escala bucólica da cidade. Entre as capitais nacionais 
com represas urbanas e grande quantidade de espaços abertos equipados, destaca-se Brasília, que tem em 
seu lago uma referência muito marcante na paisagem. No entanto, conforme Cidade (2010), a organização 
espacial das grandes cidades brasileiras tende a refletir-se em segregação e em uma distribuição desigual de 
equipamentos urbanos e de acesso a amenidades. 

 As importantes funções ambientais desempenhadas pelas margens dos cursos d’água justificam o seu 
enquadramento em uma categoria que precisa ser preservada, conhecida como “Área de Preservação 
Permanente” pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). Segundo Mello (2008), o conceito de APP 
carregava inicialmente o princípio da intangibilidade, ou seja, a proibição de uso e ocupação humana. Esse 
princípio, segundo a autora, chocava-se com usos urbanos tradicionais, inclusive com a “atração” que as orlas 
aquáticas sempre exerceram sobre as pessoas. Dessa forma, a desconsideração das especificidades do meio 
urbano seria uma das razões para os conflitos das APPs nas cidades, o que gerava, segundo Mello (2008), um 
paradoxo: 

[...] de um lado, as múltiplas funções urbanísticas e o efeito de atração que os 
corpos d’água exercem sobre as pessoas; de outro, o dispositivo legal que impede 
a ocupação formal das margens dos corpos d’água no Brasil, visando à preservação 
das suas funções ambientais (MELLO, 2008, p.26). 
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O Lago Paranoá, criado à época da construção de Brasília por meio do represamento do Rio Paranoá, conta 
com uma extensão de 37,5km² e profundidade máxima de até 45m, próximo de sua barragem.  O Lago foi 
pensado para cumprir múltiplas funções, dentre as quais: embelezamento da nova capital, amenização do 
clima, navegação e lazer à população. Porém como equilibrar tantas funções com a manutenção dos 
ecossistemas do Distrito Federal? As APPs surgiram com uma proteção jurídica, de forma a assegurar a 
relação sustentável entre o bem-estar da população e a manutenção de uma paisagem natural sadia.  

Vários autores, como Fonseca (2001), Mello (2008), Cidade (2010), Menezes (2010), CLDF (2014), 
identificaram posicionamentos sobre o uso e ocupação irregular das margens do Lago Paranoá. Os estudos 
apontam a existência de leis e políticas públicas responsáveis pela preservação e monitoramento da orla do 
Lago, mas ficam evidentes as suas ineficiências.  

O Lago Paranoá vem sofrendo os impactos das atividades urbanas. Entre os principais problemas ambientais 
está o assoreamento, com a consequente redução do volume d’água armazenada, perda de qualidade da 
água, diminuição da capacidade de geração de energia além de dificuldades à prática de esportes náuticos, 
como verificado nos estudos de Menezes (2010), figuras 03, 04. 

Figura 03: mapa da variação da borda limite do espelho d’água do Lago Paranoá no Braço do Riacho Fundo, no ano de 2009. 
Fonte: adaptado de Menezes (2010, p.110). 
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Figura 04: mapas da variação da borda limite do espelho d’água do Lago Paranoá no Braço do Riacho Fundo e no Braço do Ribeirão Bananal, no 
ano de 2009. Fonte: adaptado de Menezes (2010, p.110). 

O INÍCIO DA DESOCUPAÇÃO DAS MARGENS DO LAGO PARANOÁ – UMA NOVA ERA PARA A ORLA? 

O fácil acesso à cidade deveria ser privilégio de todos, e a ocupação consciente de mais espaços nas 
proximidades do Plano Piloto, em Brasília, com a proposição de projetos urbanos que não agridam o meio 
ambiente, deve ser discutida como uma evolução urbana sadia para a cidade. As margens do Lago Paranoá 
deveriam permanecer intocadas para manter o desenho urbano de Brasília. Lucio Costa confirma esses 
preceitos, quando fala da importância da arborização, da manutenção da vegetação nativa e das extensas 
áreas livres que devem ser mantidas contíguas às áreas edificadas:  

E a intervenção da escala bucólica no ritmo e na harmonia dos espaços urbanos se 
faz sentir na passagem, sem transição, do ocupado para o não ocupado – em lugar 
de muralhas, a cidade se propôs delimitada por áreas livres arborizadas (COSTA, 
1987, p.03).  

A escala bucólica, portanto, tem o sentido de valorização paisagística tanto do conjunto urbano quanto das 
áreas de lazer no campo ou no Lago. No documento Brasília Revisitada, Lucio Costa aponta as características 
buscadas para a Orla do Lago Paranoá:  

O plano piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da barreira edificada ao longo 
da água; a orla do lago se pretendeu de livre acesso a todos, apenas privatizada no 
caso dos clubes. É onde prevalece a escala bucólica. (COSTA, 1987, p.04).  
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Ao longo das décadas, os moradores das margens do Lago Paranoá invadiram e privatizaram área pública, 
aumentando seus lotes e impedindo o livre acesso à orla do Lago. No ano de 2005, a Ação Civil Pública MPDFT 
n.º 2005.01.1.090580-7/2005 condenou o Governo do Distrito Federal a elaborar um Plano de Fiscalização e 
Remoção de construções na APP, um Plano de Recuperação das Áreas Degradadas na APP, um Projeto de 
Zoneamento e um Plano de Manejo da APA do Lago, além de um Plano Diretor Local para os Lagos Sul e 
Norte. Em 25 de agosto de 2011, a Ação transitou em julgado, não cabendo mais recursos que impedissem a 
liberação da orla 

O Governo do Distrito Federal viu-se obrigado, em 2015, a destruir cercas e fechamentos dos lotes à beira 
do Lago e a fazer um plano de manejo para toda a Área de Preservação Permanente, caso contrário, iria 
pagar uma elevada multa diária. O poder público nunca teve vontade política para mudar a realidade 
instituída na orla do Lago. Havia falta de planejamento, de políticas públicas e de fiscalização, no entanto, a 
partir de 2015, todos tiveram que se adequar a uma nova realidade.  

Do ano de 2005 até 2015 ocorreram várias medidas liminares favoráveis à Associação de Moradores do Lago 
Paranoá, entidade que representa os interesses dos moradores do Lago Sul e Norte (Alapa), que alegava que 
a população local não estava sendo ouvida, sendo contrária à desocupação da orla. Essas medidas liminares 
atrasavam invariavelmente qualquer tentativa de se organizar um cronograma de desocupação, frustrando 
a iniciativa do MPDFT. Um acordo só foi fechado entre o MPDFT e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal 
em 2015, prevendo inicialmente a remoção de cercas, muros, grades e outras instalações que estivessem a 
menos de 30m do lago.  

Estudos realizados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF (2015) comprovaram que as invasões 
de áreas públicas na orla do Lago Sul e Lago Norte, que incluem as áreas verdes não edificáveis e Áreas de 
Preservação Permanente, correspondiam à maior invasão de terras públicas no Distrito Federal. Constata-
se, portanto, uma situação de ilegalidade, em que agentes privados ocupam o espaço público, restringindo 
o acesso do resto da população ao local, impedindo sua utilização como área de lazer e contemplação, além 
de trazer danos ao ecossistema. Os conflitos existentes esbarram na dificuldade de se aplicarem leis aos 
moradores da orla, classe dominante da cidade, que nunca tinha sido punida anteriormente pelas invasões. 

No dia 24 de agosto de 2015, com intensa cobertura midiática, os agentes de fiscalização começaram a 
desocupação da orla. Nesse dia inicial, as ações concentraram-se em quatro lotes da Península dos Ministros, 
na SHIS QL 12, Conjunto 8. Além da retirada de cercas e muretas, também foram aterradas piscinas e 
qualquer irregularidade encontradas na faixa de 30m das Áreas de Preservação Permanente, figuras 05 e 06. 

 
Figura 05: primeiro dia de ação, a orla finalmente começa a ser desocupada.  

Fonte: disponível em <correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades>, acesso em agosto de 2015. 
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Figura 061: primeiro dia de ação, a orla finalmente começa a ser desocupada.  

Fonte: disponível em <correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades>, acesso em agosto de 2015. 

Em janeiro de 2016, uma parceria entre a Novacap, o Jardim Botânico de Brasília e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentou uma proposta de zoneamento para a Península dos 
Ministros, com a divisão do espaço em quatro zonas, figura 07. Este projeto não foi detalhado, não sendo 
fruto de um concurso público, revelando uma pressa no governo de implantar os equipamentos de maneira 
mais rápida possível. No entanto, a preparação para um concurso internacional de um “Máster Plan” para a 
orla foi realizado durante o ano de 2017, e será detalhado no próximo item. 

 
Figura 07: Proposta de zoneamento realizado por técnicos do Governo de Brasília para a Península dos Ministros, criticado por não ser fruto de 

um concurso público. 
Fonte: <www.correiobraziliense.com.br>, acesso em janeiro de 2016. 

A ideia é conciliar o uso das APPs do Lago Paranoá com a população, de uma maneira em que haja um 
equilíbrio da vegetação, da qualidade da água e do livre acesso da fauna, de forma similar a que se encontra, 
por exemplo, nos parques lineares. Percebe-se, no entanto, que não se sabe ainda de maneira concreta como 
se dará essa intervenção, quais parâmetros serão usados e se haverá um concurso público para um projeto 
de intervenção paisagística. A população de Brasília mostrou-se animada com as novas possibilidades, o início 
da desocupação da orla foi festejado com um evento popular chamado “Isoporzinho na orla do Povo”, uma 
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espécie de piquenique comunitário realizado no Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, na 
Península dos Ministros, figura 08. 

 
Figura 08: Comemoração do início das ações de desocupação da orla, slogan do evento Isoporzinho: “A festa será de muitos! A orla será de 

todos”.  
Fonte: foto do autor, 2015. 

Em março de 2016, houve uma nova reviravolta judicial. O desembargador Souza Prudente, da 1ª Região do 
Tribunal Regional Federal, suspendeu a desocupação na Orla do Lago Paranoá sob argumentação de que falta 
um plano prévio de prevenção de dano ambiental. O desembargador atendeu ao requerimento de 
moradores que alegam que o governo não tem um planejamento adequado para a área, originando 
depósitos de lixo que propiciam a proliferação de mosquitos. Está claro, no entanto, que as obras estão em 
fase de andamento e que demandarão tempo para serem concluídas. Essas tentativas de desclassificar a ação 
do governo revelam nada mais que o interesse dos moradores locais em voltar à situação em que tinham o 
privilégio de privatizar a orla para seu próprio usufruto. 

UM PARQUE LINEAR AO LONGO DA ORLA DO PARANOÁ COMO SOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

Continuando com a ideia de desobstruir a orla do Lago Paranoá, após sanadas as questões legais que 
colocavam-se como obstáculo, foi apresentado pelo Governo do Distrito Federal um Termo de Referência 
para o Concurso Internacional do Masterplan do Lago Paranoá/Orla Livre, em 2017. Este documento 
apresentava claramente as diretrizes Urbanístico-Paisagísticas, as diretrizes para a mobilidade urbana e os 
princípios e elementos que regem o Plano de Uso e Ocupação da Orla.  

Em ato público realizado em abril de 2018, o projeto do arquiteto Eron Danilo Costin, do escritório Estúdio 
41, de Curitiba, foi anunciado como o vencedor do concurso. A proposta prevê equipamentos de lazer, 
restaurantes e áreas de contemplação para os usuários da orla. Dentre os 22 projetos avaliados pela comissão 
julgadora. O secretário de Gestão do Território e Habitação do GDF, Thiago de Andrade, relatou que a 
viabilidade foi um dos grandes méritos do projeto escolhido, pois não serão necessárias grandes intervenções 
para implementar o que foi proposto, ver figuras 09 e 10.  
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Figura 09: Perspectiva do projeto do Master Plan para uma área da orla do Lago Sul.  
Fonte: Master Plan da Orla do Lago Paranoá, 2018. Disponível para download em <concurso.orlalivre.df.gov.br>, acesso em maio de 2018. 

Figura 10: Perspectiva aérea do projeto do Master Plan para uma área da orla do Lago Sul.  
Fonte: Master Plan da Orla do Lago Paranoá, 2018. Disponível para download em <concurso.orlalivre.df.gov.br>, acesso em maio de 2018. 

A proposta vencedora é simples, leva em consideração a questão ambiental, respeita os pontos constantes 
do Termo de Referência, e tem como síntese as seguintes premissas: 

-Reintegrar ao poder público as áreas não contidas nos lotes oficiais;

-Incrementar a possibilidade de acessos às margens do Lago Paranoá, criando
permeabilidades a partir do tecido existente.

-Interligar as áreas verdes objeto do Masterplan às existentes, constituindo assim um
sistema de espaços livres contínuo e acessível.
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-Recompor as fitofisionomias do bioma cerrado adequadas a cada setor; 

-Manter, sempre que possível, a vegetação existente nas áreas loteadas não oficiais, mesmo 
exóticas, caso estas não sejam prejudiciais às espécies de cerrado.  

-Garantir continuidade dos percursos peatonais e ciclísticos paralelamente à linha d’água.  

-Criação de redes de transporte perimetrais, externas à área da orla, colaborando com a 
circulação viária dos bairros no entorno do lago. 

-Propor um sistema aquaviário de transporte com possibilidade de conexões intermodais; 

-Traçar elementos arquitetônicos com forte identidade geométrica, reforçando a 
caracterização das áreas polo da intervenção, tornando fácil sua leitura e reconhecimento 
pelos visitantes. 

-Construir equipamentos de apoio às atividades ao ar livre, respeitando os afastamentos 
previstos dos corpos d’água (30m), bem como o afastamento preventivo em relação aos 
lotes legalmente constituídos (20m). (BRASÍLIA, 2018, p.01).  

Conforme equipe da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do GDF, a próximo etapa será contratar 
o escritório vencedor para o detalhamento do projeto, previsto para o fim do ano de 2018. A ideia é que a 
população do DF opinará sobre o projeto vencedor por meio de consultas públicas. A expectativa é que a 
licitação para as obras sejam feitas no início de 2019. 

CONCLUSÃO: 

O processo de desocupação da Orla é uma oportunidade única para se pensar em novos cenários 
paisagísticos para a cidade. Acredita-se que este cenário possa incluir a criação de um grande espaço livre 
público englobando toda a orla, fazendo a conexão de vários parques ecológicos, tratado da maneira de um 
grande parque linear, tendo como condição básica o livre acesso, a recuperação do solo e da vegetação nativa 
nas APPs. As batalhas judiciais, como foi visto, são intensas: o governo encontrou dificuldades no processo 
de derrubada dos muros e cercas, além de muitas críticas por parte dos moradores locais, que insistem em 
protocolar ações judiciais a todo momento contra a continuidade da implantação de um projeto de orla livre. 

Ter Brasília como uma cidade verdadeiramente debruçada sobre seu lago é um sonho que nunca esteve tão 
perto de ser alcançado. A capacidade de continuação de programas públicos será fundamental para o sucesso 
das ações de desocupação da orla e o apoio da sociedade é fundamental nesse processo. O tratamento dado 
às margens do Lago Paranoá, portanto, deve ser pensado como um grande parque linear multifuncional, 
conciliando a acomodação das águas em dias de chuvas, biodiversidade e diversos usos de lazer. Poder-se-
ia, por exemplo, percorrer a bacia do Lago Paranoá de Norte a Sul, pela beira d’água, a pé ou de bicicleta, 
através de longas pistas de cooper e ciclovias.  

Para futuras atuações na orla do Lago Paranoá, será necessária a revisão das condições atuais das margens, 
baseada em conceitos ecológicos que respeitem as Áreas de Preservação Permanente e as sensibilidades 
ambientais do lago. Também será importante a fiscalização e a implementação, por parte do governo, do 
detalhamento do projeto urbano-paisagísticos do Master Plan da Orla do Lago Paranoá, para acabar com as 
alegações da Justiça Federal de que falta um planejamento adequado. 
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Por fim, podemos perceber que um setor privilegiado da sociedade se utiliza de todos os artifícios para 
desclassificar as ações governamentais locais, escondendo o verdadeiro motivo para tal, que é a manutenção 
da privatização da orla, e assim a valorização financeira de seus lotes. A partir de agora, deve haver uma 
maior dedicação para que esses espaços livres sejam finalmente entregues para a população, tanto por parte 
do governo, quanto por parte dos cidadãos, pressionando a opinião pública em favor do início das obras do 
projeto ganhador do concurso público.  
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O CAMPO TÉRMICO URBANO E AS ILHAS DE CALOR EM BRASÍLIA DF 

URBAN THERMAL ENVIRONMENT AND THE HEAT ISLANDS IN BRASÍLIA DF 

EL CAMPO TÉRMICO URBANO Y LAS ISLAS DE CALOR EN BRASÍLIA DF 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A ação do homem no meio urbano, com a impermeabilização do solo, a retirada da cobertura vegetal e com os 
adensamentos das áreas centrais de forma indevida, influencia o campo térmico urbano e causa o fenômeno ilhas de 
calor urbanas – ICU. A questão ambiental urbana tem ênfase neste trabalho, que diferente dos estudos tradicionais de 
ICU, compara entre si áreas urbanas de configurações diferentes. A intenção é identificar as relações entre os tipos de 
materiais de superfície, as temperaturas e a morfologia urbana no processo de formação das ilhas de calor. Para isto, 
as áreas amostrais de Brasília DF, objeto do presente estudo, foram analisadas e comparadas considerando-as cenários 
urbanos provenientes de atividades antrópicas capazes de produzir alterações climáticas. Plano Piloto e Regiões 
Administrativas são uma rede de cidades, cuja peculiar inter-relação configura um processo de urbanização. Interessa-
nos interpretar e mensurar as relações existentes entre os fatores determinantes do processo de formação das ICU em 
Brasília/DF, que está amplamente exposta, segundo os aspectos históricos, geográficos (com destaque ao clima e a 
vegetação) e morfológicos. O estudo do clima urbano compreende uma análise das temperaturas, das trocas térmicas, 
da presença de vegetação em áreas urbanas, da evapotranspiração e da morfologia urbana, levando também em 
consideração o fator W/H/L, os cânions urbanos, o Fator Visão do Céu, a ventilação urbana e os materiais de superfície. 
Em última instância, tal análise culmina no conceito ilhas de calor. Dentre as formas de monitoramento do fenômeno 
ilhas de calor, definiu-se pela utilização de imagens termais provenientes de sensoriamento remoto, o que demanda 
ferramentas de geotecnologia para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, para análise quantitativa, foram definidas 
doze áreas amostrais do DF, segundo a diversidade de traçados e formas de ocupação do solo, além da observação de 
variáveis geográficas, ambientais, urbanísticas e morfológicas. Após o geoprocessamento dos dados das áreas amostrais 
definidas, a análise do campo térmico urbano no DF compõe-se em três frentes: as classificações supervisionadas dos 
materiais de superfície (software Quantum Gis); o fator W/H (largura da caixa da rua / altura dos edifícios), segundo 
uma base teórico numérica; e imagens termais obtidas por satélite, transectos (software ENVI) e imagens da câmera 
termográfica. A primeira frente de análise corresponde à análise dos materiais de revestimentos das superfícies, a 
segunda considera de que maneira as formas construídas afetam o clima local, modificam os fluxos de ar, o transporte 
do calor atmosférico e os saldos de radiação de ondas curtas e longas e a terceira trata da análise sazonal do campo 
térmico urbano. Finalmente, os resultados das três frentes são contrastados, bem como as correlações estatísticas 
entre materiais de superfície, temperaturas e fator W/H. Entre os resultados preliminares, da etapa teórica, temos cerca 
de 2ºC de aumento da temperatura, em Brasília – DF, de 1990 aos dias atuais, sendo que cerca de 1ºC ocorreu do ano 
de 2012 em diante, além da consequente diminuição da umidade e alterações dos índices pluviométricos (Instituto 
Nacional de Meteorologia - INMET). As áreas mais aquecidas incluem não só as regiões mais adensadas, mas também 
áreas de solo exposto ou vegetação rasteira seca, em áreas pouco adensadas ou mesmo não ocupadas. Observamos 
que a presença ou ausência de vegetação diferencia a temperatura de áreas do Plano Piloto em 1ºC e nas áreas das 
Regiões Administrativas vizinhas de 1 a 3ºC. As correlações entre materiais de superfície e temperaturas são fortes e 
ascendentes: no Plano Piloto foram em média de 0,94 em agosto e de 0,90 em fevereiro e nas áreas das Regiões 
Administrativas em média de 0,89 em agosto e de 0,80 em fevereiro. Já para as correlações entre temperaturas e fator 
W/H, os resultados são: 0,94 em agosto e 0,65 em fevereiro. Concluímos que o clima urbano pode ser influenciado 
segundo boas práticas de ocupação do solo, e refletimos que em relação ao campo térmico, a legislação que disciplina 
o uso e ocupação do solo deve ser revisada sob novos paradigmas. 

PALAVRAS-CHAVE: Campo Térmico Urbano, Clima Urbano, Ilhas de Calor Urbanas - ICU, Sensoriamento Remoto.  
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ABSTRACT: 

Human action on the urban environment, such as soil waterproofing, removal of the vegetation coverage and 
densification of the central areas in an inappropriate manner, influences the urban thermal environment and causes the 
urban heat islands (UHI) phenomenon. The urban environmental issue is emphasized in this work that, unlike traditional 
UHI studies, compares urban areas with diverse configurations. The purpose is to identify the relations among the types 
of surface material, the temperatures and the urban morphology in the process of heat islands formation. For this 
purpose, the sample areas of Brasilia- DF, object of the present study, were compared and analyzed, considering them 
as urban scenario deriving from anthropic activities that are likely to generate climate changes. The Pilot Plan and the 
Administrative Regions are a network of cities, whose unique interrelation constitute an urbanization process. Our focus 
is to interpret and measure the relationships that exist among the prevailing factors in the UHI formation process in 
Brasilia/DF, that is widely exposed, according to the historical, geographical (predominantly climate and vegetation) 
and morphological aspects. The study of urban climate entails an analysis of temperatures, heat exchange, the presence 
of vegetation in urban areas, evapotranspiration, urban morphology, taking into consideration the W/H/L factor, the 
urban canyons, the Sky View Factor, the urban ventilation and surface material. Finally, this analysis culminates in the 
heat island concept. Among the ways of monitoring the heat islands phenomenon, thermal images from remote sensing 
were the chosen method, which demands technological tools to carry out the research. Therefore, for the quantitative 
analysis, twelve sample areas in the DF were defined, according to the diversity of layouts and land occupation, by means 
of the observation of the geographical, environmental, urban and morphological variables. After the geoprocessing of 
the data of the defined sample areas, the analysis of the DF urban thermal environment is carried out in three phases: 
the supervised classification of the surface material (Quantum Gis software); the W/H factor (width of the streets / height 
of the buildings), according to a numerical theoretical basis; and thermal satellite images, transects (ENVI software) and 
thermographic camera images. The first phase corresponds to the analyses of the surface material, the second considers 
the way the built environment affects the local climate, through the modification of the air flow, of atmospheric heat 
exchange and of short and long waves radiation and the third concerns the seasonal analysis of the urban thermal 
environment. Finally, the results of the three phases are compared and the statistical correlations among surface 
materials are factored in, along with temperatures and W/H factor. Among the preliminary results of the theoretical 
phase, we could observe an increase in the temperature of 2º C in Brasília - DF, between the decades of 1990 and 2010, 
and an increase of 1ºC from the year 2012 onwards, with a decrease in humidity and rainfall alterations as a direct 
consequence (Instituto Nacional de Metereologia- INMET). The warmer areas include not only the more densely 
populated regions but also areas with exposed soil or dry undergrowth vegetation, in less densely populated areas or 
even in non-occupied ones. We have observed that the presence or absence of vegetation differentiates the temperature 
in the Pilot Plan areas in 1ºC and in the surrounding Administrative Regions, ranging from 1º to 3ºC. The correlations 
between the surface materials and the temperatures are strong and upward: in the Pilot Plan, they showed an average of 
0,94 in August and 0,90 in February, in the Administrative Regions the average was of 0,89 in August and 0,80 in 
February. As for the correlations between temperatures and the W/H factor, the results are: 0,94 in August and 0,65 in 
February. We concluded that the urban climate may be influenced by good land occupation practices and we suggest 
that, with regards to the thermal environment, the legislation that regulates land use and the occupation must be revised 
according to new paradigms. 

KEYWORDS: Thermal Environment, Urban Climate, Urban Heat Islands – UHI, Remote Sensing 
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RESUMEN: 

La acción del hombre en el medio urbano, con la impermeabilización del suelo, la retirada de la cobertura vegetal y con 
los adensamientos de las áreas centrales de forma indebida, influye en el campo térmico urbano y causa el fenómeno 
islas de calor urbanas - ICU. La cuestión ambiental urbana tiene énfasis en este trabajo, que diferente de los estudios 
tradicionales de ICU, compara entre sí áreas urbanas de configuraciones diferentes. La intención es identificar las 
relaciones entre los tipos de materiales de superficie, las temperaturas y la morfología urbana en el proceso de formación 
de las islas de calor. Para ello, las áreas muestrales de Brasilia DF, objeto del presente estudio, fueron analizadas y 
comparadas considerando las escenarios urbanos provenientes de actividades antrópicas capaces de producir cambios 
climáticos. Plan Piloto y Regiones Administrativas son una red de ciudades, cuya peculiar interrelación configura un 
proceso de urbanización. Se interesa interpretar y medir las relaciones existentes entre los factores determinantes del 
proceso de formación de las ICU en Brasilia / DF, que está ampliamente expuesta, según los aspectos históricos, 
geográficos (con destaque al clima y la vegetación) y morfológicos. El estudio del clima urbano comprende un análisis 
de las temperaturas, de los cambios térmicos, de la presencia de vegetación en áreas urbanas, de la evapotranspiración 
y de la morfología urbana, teniendo en cuenta el factor W / H / L, los cañones urbanos, el Factor Visión Cielo, la 
ventilación urbana y los materiales de superficie. En última instancia, tal análisis culmina en el concepto islas de calor. 
Entre las formas de monitoreo del fenómeno islas de calor, se definió por la utilización de imágenes termales 
provenientes de detección remota, lo que demanda herramientas de geotecnología para el desarrollo de la 
investigación. Por lo tanto, para análisis cuantitativo, se definieron doce áreas muestrales del DF, según la diversidad de 
trazados y formas de ocupaciones del suelo, además de la observación de variables, geográficas, ambientales, 
urbanísticas y morfológicas. Después del geoprocesamiento de los datos de las áreas muestrales definidas, el análisis 
del campo térmico urbano en el DF se compone en tres frentes: las clasificaciones supervisadas de los materiales de 
superficie (software Quantum Gis); el factor W / H (ancho de la caja de la calle / altura de los edificios), según una base 
teórica numérica; e imágenes termales obtenidas por satélite, transectos (software ENVI) e imágenes de la cámara 
termográfica. El primer frente de análisis corresponde al análisis de los materiales de revestimientos de las superficies, 
la segunda considera de qué manera las formas construidas afectan el clima local, a través de la modificación de los 
flujos de aire, del transporte del calor atmosférico y de saldos de radiación de ondas cortas y largas y la tercera trata del 
análisis estacional del campo térmico urbano. Finalmente, los resultados de los tres frentes se contrastan, así como las 
correlaciones estadísticas entre los materiales de superficie, las temperaturas y el factor W / H. Entre los resultados 
preliminares, de la etapa teórica, tenemos cerca de 2ºC de aumento de la temperatura, en Brasilia - DF, de 1990 a los 
días actuales, siendo que cerca de 1ºC ocurrió del año 2012 en adelante, además de la consiguiente disminución de la 
humedad y alteraciones de la humedad de los índices pluviométricos (Instituto Nacional de Meteorología - INMET). Las 
áreas más calientes incluyen no sólo las regiones más densas, sino también las áreas de suelo expuesto o vegetación 
rastrera seca, en áreas poco densas o incluso no ocupadas. Observamos que la presencia o ausencia de vegetación 
diferencia la temperatura de áreas del Plan Piloto en 1ºC y en las áreas de las Regiones Administrativas vecinas de 1 a 
3ºC. Las correlaciones entre materiales de superficie y temperaturas son fuertes y ascendentes: en el Plan Piloto fueron 
en promedio de 0,94 en agosto y de 0,90 en febrero y en las áreas de las Regiones Administrativas en promedio de 0,89 
en agosto y de 0, 80 en febrero. Para las correlaciones entre temperaturas y factor W / H, los resultados son: 0,94 en 
agosto y 0,65 en febrero. Concluimos que el clima urbano puede ser influenciado según buenas prácticas de ocupación 
del suelo, y reflejamos que en relación al campo térmico, la legislación que disciplina el uso y ocupación del suelo debe 
ser revisada bajo nuevos paradigmas. 
PALABRAS-CLAVE: Campo Térmico Urbano, Clima Urbano, Islas del Calor Urbano - ICU, Detección Remota. 
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INTRODUÇÃO 

Embora os primeiros estudos sobre ICU, por Luke Howard, datem de 1818, a análise das temperaturas das 
superfícies urbanas utilizando sensoriamento remoto, vem acontecer na recente década de 1980, viabilizada 
pelo avanço das bandas termais dos satélites Landsat. A questão ambiental urbana tem ênfase neste 
trabalho, que diferente dos estudos tradicionais de ICU, compara áreas urbanas com outras áreas urbanas 
de configurações diferentes. A intenção é identificar as relações entre os tipos de materiais de superfície, as 
temperaturas e a morfologia urbana no processo de formação das ilhas de calor. O amparo teórico inclui o 
clima urbano, a formaçãos das ilhas de calor, informações sobre sensoriamento remoto e dados de Brasília 
– DF, objeto do presente estudo. O método de análise envolve três momentos: a análise sazonal do campo
térmico urbano; a análise dos materiais de revestimentos das superfícies; e análise da morfologia urbana.
Esta última expõe de que maneira as formas construídas afetam o clima local, através da modificação dos
fluxos de ar, do transporte do calor atmosférico e de saldos de radiação de ondas curtas e longas.

CLIMA URBANO 

O estudo do clima trata das temperaturas, umidade, pressão atmosférica, bioma local, entre outros fatores 
ambientais. O clima urbano, contudo, agrega as atividades humanas, tais com a impermeabilização do solo, 
os adensamentos das áreas centrais de forma indevida e outras ações as quais influenciam o campo térmico 
urbano. Para Oke (2006) o estudo do clima urbano, ao contrário de outros ambientes do interesse, onde é 
suficiente estudar a atmosfera por sua própria causa ou valor, em áreas urbanas há um interesse saber sobre 
efeitos urbanos. O autor propõe que duas escalas climáticas devem ser consideradas: a horizontal, junto ao 
solo e a vertical, que se refere à altura das camadas de cobertura urbana. Entre as escalas horizontais 
propostas pelo autor: a mesoescala, a escala local e a microescala (ver Figura 1). Quanto às escalas verticais, 
o autor classifica estas camadas de ar em: UCL (Urban Canopy Layer), UBL (Urban Boundary Layer) e RSL
(Roughness Sublayer).
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Figura 1 - Ilha de calor urbana. Esquema das Escalas Vertical e Horizontal. 

Fonte: Voogt, 2007. Adaptado de Oke, 1997. Tradução da autora. Disponível em: 
<http://www.epa.gov/heatisld/resources/pdf/EPA_How_to_measure_a_UHI.pdf. Acesso em 15/08/2017. 

Sobre o clima urbano, Romero (2011) apresenta a relação entre radiação solar e geometria urbana, a qual 
interfere na temperatura do ar. A autora descreve os elementos climáticos que são influenciados pela 
urbanização: o vento, as áreas verdes, o som e até a água. Para ela os edifícios constituem as principais 
rugosidades da cidade e entre todos os elementos climáticos, as condições do vento são as mais modificadas 
pela urbanização. 

Elementos do Clima Urbano  

Além das características do clima local, o balanço de energia no ambiente urbano envolve as trocas térmicas, 
que ocorrem entre as superfícies edificadas e entre estas e a atmosfera. Alguns aspectos são determinantes 
neste processo, tais como: a morfologia urbana, as propriedades dos materiais de revestimentos das 
superfícies, a evapotranaspiração e o calor antropogênico. 

A morfologia urbana e a presença de vegetação compõem o cenário para as trocas térmicas decorrentes da 
atuação dos elementos do clima, como a radiação solar e a ventilação, dando origem ao clima urbano. Entre 
as relações da morfologia urbana, temos: o fator W/H/L, os Cânions Urbanos, o FVC (Fator Visão do Céu), os 
adensamentos, a rugosidade, a porosidade e as características dos materiais de revestimentos das 
superfícies. 
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Romero (2011), Oke (2006) e Santamouris (2006) consideram a relação W/H (largura da rua/ altura dos 
edificios, sendo que este inclui a dimensão L (lenght), que trata do comprimento do Cânion Urbano - ver 
Figura 2. 

Figura 2 – Altura, Largura e Comprimento do Cânion. 
Fonte: Santamouris, 2006, pg. 106. 

O FVC – Fator de Visão do Céu – é a medida da fração do céu visível em um ponto de observação no espaço 
urbano, isto é, o grau de obstrução gerado pelo entorno. Romero (2011) afirma que a obstrução maior do 
céu acarreta um aumento do calor na área e quanto maior o FVC de uma superfície urbana, maior é a sua 
capacidade de resfriamento. 

O aquecimento das áreas urbanas relaciona-se aos adensamentos, a rugosidade e a porosidade. O primeiro 
é a razão entre a população e a área ocupada da cidade; e os demais referem-se à disposição dos edifícios na 
malha urbana e suas relações com os fluxos de vento, temperatura e elementos influenciadores do clima 
urbano (ROMERO, 2011). 

A relação dos materiais com a radiação solar a ser absorvida determinará a quantidade de calor sensível a 
ser dissipado, por convecção, para o ar, atuando assim, no clima urbano. Há que se considerar a 
especificidade de cada material e sua influência nas temperaturas da cidade, este fator pode ser trabalhado 
através do albedo (ROMERO, 2011). 

O calor antropogênico se refere ao calor gerado por atividades humanas de fontes variadas como: processos 
industriais, meios de transporte e habitantes, contribuindo para a formação de ilhas de calor urbanas 
(GARTLAND, 2010). Cidades crescem, a cobertura natural do solo diminui e superfícies impermeabilizadas 
aumentam, reduzindo a umidade, causando a elevação das temperaturas do ar e superfície (ver Figura 3). 

Figura 3 – Relação entre a impermeabilização do solo e o escoamento superficial. 
Fonte: EPA, 2008. Disponível em: https://www3.epa.gov/npdes/pubs/nps_urban-facts_final.pdf. Acesso em 16 de agosto de 2017. 
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No âmbito do clima urbano, uma área densamente arborizada, por exemplo, proporciona o “efeito oásis”. A 
evapotranspiração, combinação perfeita da perda de água para a atmosfera pela evaporação e transpiração, 
é o maior mecanismo através do qual as árvores contribuem para diminuir a temperatura urbana (Romero, 
2011. Pg. 84). 

Ilhas de Calor Urbanas – ICU 

Consiste no aquecimento de áreas urbanas, densamente ocupadas, em relação a áreas do entorno com maior 
presença de vegetação, sejam rurais ou urbanas também (ver Figura 4). Entre as causas da formação das ilhas 
de calor urbanas – ICU - pode-se destacar: a elevada capacidade de armazenamento calorífico dos materiais 
das edificações, a produção do calor antropogênico, a diminuição da umidade do ar devido à pavimentação 
do solo, a redução na velocidade do ar originada pela rugosidade da superfície, o aumento da absorção da 
radiação solar e consequente alteração do albedo, entre outras (OKE, 2006; SANTAMOURIS, 2006; 
GARTLAND, 2010; ROMERO, 2011; STEWART e OKE, 2012). 

Figura 4 - Ilha de calor urbana. Esquema da Mesoescala. 
Fonte: Voogt, 2007. Adaptado de Oke, 1997. Disponível em: <http://www.epa.gov/heatisld/resources/pdf/EPA_How_to_measure_a_UHI.pdf. 

Acesso em 15/08/2017. 

Existem algumas possibilidades de frentes de atuação para mitigar Ilhas de Calor Urbanas, entre elas: a 
conscientização ambiental, a acadêmica, o mercado privado, as políticas públicas e outras. O Planejamento 
Urbano, por exemplo, cujas Leis teriam que enfatizar melhor a vida na cidade, isto é, o funcionamento de 
equipamentos e automóveis em movimento, os quais geram emissões. O consumo de energia, os materiais 
de superfície, que absorvem calor e o emitem para a atmosfera. Estas características e todas as demais 
abordadas no presente trabalho, retratam novas considerações a serem contempladas em Políticas Públicas 
para a mitigação de Ilhas de Calor Urbanas. 
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Gartland (2010) sugere possibilidades de intervenção para mitigar ilhas de calor, tais como melhorar a forma 
de utilização dos terrenos, das propriedades térmicas dos materiais de revestimento, de pavimentação e de 
cobertura e suas respectivas aplicações, do emprego da vegetação e da arborização para o arrefecimento 
das áreas urbanas e finalmente, das ações que podem ser desenvolvidas na comunidade. 

Neste sentido, observar a correlação entre as temperaturas das superfícies, os materiais de superfícies e a 
morfologia urbana, na escala da cidade, torna-se essencial para mensurar a necessidade de intervenções que 
visem mitigar as Ilhas de Calor Urbanas. 

Monitoramento de Ilhas de Calor utilizando Sensoriamento Remoto 

O Sensoriamento Remoto, desde a década de 1970, vem sendo utilizado em estudos de áreas urbanas, tais 
como: análises de uso do solo, expansões da mancha urbana e outros. Embora os primeiros estudos sobre 
ICU, por Luke Howard, datem de 1818, a análise das temperaturas urbanas utilizando sensoriamento remoto, 
vem acontecer na década de 1980, viabilizado pelo avanço das bandas termais dos satélites Landsat. No ano 
de 2013, com o lançamento do Landsat 8, dotado das bandas termais 10 e 11, a análise das diferenças de 
temperatura nas áreas urbanas obteve avanços e tem sido explorada em diversos países. 

Existem duas classificações de monitoramento das diferenças de temperaturas urbanas: Ilhas de Calor de 
Superfícies e Ilhas de Calor Atmosféricas (EPA, 2008). As imagens termais de satélite possibilitam o 
monitoramento das temperaturas de superfície, enquanto as temperaturas obtidas em estações 
meteorológicas são temperaturas atmosféricas. No contexto do clima urbano, e dos processos das trocas 
térmicas observados, o monitoramento das Ilhas de Calor de Superfícies é fundamental. 

O trabalho de Lombardo (1985), em São Paulo, abriu o campo, no Brasil, para as pesquisas que unem o 
sensoriamento remoto e clima urbano. Em Brasília, Baptista et al. (2003) inserem o Distrito Federal nas 
discussões quanto ao fenômeno ilhas de calor. Entre as áreas analisadas pelos autores: o Parque Nacional de 
Brasília, a Vila Estrutural, o Setor Comercial Sul do Plano Piloto; e áreas centrais de diversas Regiões 
Administrativas. 

Vianna e Romero (2016), identificaram o comportamento das temperaturas nas superfícies urbanas na Asa 
Norte do Plano Piloto de Brasília – DF. As temperaturas do transecto são mais baixas - entre 19oC e 26oC - na 
presença de vegetação (Parque Olhos D'água e áreas arborizadas) e na água (Lago Paranoá), enquanto nas 
faixas que representam as vias asfaltadas, os edifícios das superquadras e o atual adensamento do Setor 
Noroeste, as temperaturas ficam entre 27oC a 35oC. O presente trabalho busca a sequência e a ampliação 
destas análises. 

ANÁLISE DO CAMPO TÉRMICO URBANO DE BRASÍLIA – DF 

Os dados geográficos de Brasília são: latitude -15,8267; longitude: -47,9218; população estimada em 2014, 
de 2.852.372 hab; enquanto em 2010 era de 2.570.160 hab; área territorial de 5.779.999 km2; densidade 
demográfica de 444, 66 hab. / km2 (IBGE, 2015). É preciso destacar que os dados consideram a área de todo 
o quadrilátero do Distrito Federal, e, portanto, a densidade parece baixa. 

As medições das Normais Climatológicas disponibilizadas pelo INMET (2014), as quais consideram os 
elementos do clima nos anos de 1961 a 1990, em relação à Brasília, apontam quanto ao regime pluviométrico 
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(Figura 5) duas estações bem definidas, uma seca - de abril a outubro, e outra chuvosa - de novembro a 
março. 

Figura 5. Climograma de Brasília – DF - Normais Climatológicas. 
Fonte de dados: INMET, 2014. 

As temperaturas mais quentes ocorrem de setembro a outubro e os meses mais frios são junho e julho, com 
cerca de 40% da temperatura abaixo de 18oC. Em relação à umidade média relativa do ar, agosto é o mês 
mais seco, com umidade relativa de 56%. Sobre as precipitações: “a média total tem valor em torno de 
1500mm, e mais de 70% das chuvas acontecem de novembro a março” (ROMERO, 2011). 

Mediante os dados climáticos da Brasília, da década de 1990 até os dias atuais, obtidos no site do INMET, 
provenientes das Estações Convencionais, desenvolvemos um estudo para avaliar as mudanças no clima. 
Assim, tanto a temperatura mínima, quanto a máxima, aumentaram em um grau de 1990 até os dias atuais. 
Inversamente, a umidade diminuiu nas últimas duas décadas. Isto caracteriza o processo de ocupação do 
solo urbano, a diminuição da cobertura vegetação e da evapotranspiração. Quanto às precipitações, 
observamos o aumento considerável dos índices pluviométricos, passando de 372 mm em 1997, para 492 
em 2013, o que demonstra o desequilíbrio no ciclo hidrológico. Embora o volume das chuvas tenha 
aumentado, a alta impermeabilização do solo urbano faz com que as águas não sejam absorvidas pelo solo, 
em drenagens forçadas, diretas para o sistema de coleta de águas pluviais, quando estes existem e estão 
corretamente dimensionados. Estas águas causam enchentes em vias com desnível topográfico. Além disto, 
quando observamos as taxas de umidade, que diminuem com o decorrer dos anos, entendemos que o 
aumento do volume das chuvas não tem contribuído com a umidade relativa do ar. A direção predomintante 
dos ventos em Brasília é Sudeste e a velocidade permanece a mesma no decorrer dos anos, com máxima de 
6m/s e uma média de 3m/s o ano todo. 

Em atual pesquisa de doutorado, Almeida (2017), meteorologista do INMET, identificou um desvio médio de 
1,2ºC nas temperaturas máximas dos anos de 2012 a 2017, em Brasília – DF. 
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Classificação Supervisionada dos Materiais de Superfícies Urbanas 

A classificação supervisionada teve como base as ortofotos de agosto de 2015, com resolução de 0,24m, sem 
incidência de nuvens, cedidas pelo NUGET – Núcleo de Geoprocessamento e Topografia - da TERRACAP – 
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 1. O software utilizado foi o Quantum Gis, sendo que existem 
softwares desenvolvidos especificamente para este tipo de estudo2. A C. S. obteve Kappa (nível de 
confiabilidade) de 99,96%. A seguir o exemplo de mapeamento, na SQN 206, dos 9 materiais de superfície 
(variáveis de análise) 12 áreas escolhidas em Brasília – DF. São os materiais: Copa de Árvores; Relvado; Solo 
exposto; Asfalto; Sombra; Água; Laje; Telha Cinza (aço e amianto); Telha cerâmica – ver Figura 6 e Tabela 1. 

 
Figura 6 - Classificação Supervisionada da SQN 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A CODEPLAN disponibiliza imagens e informações pelo Geoserviço WMS. Para imagens com extensões em QGIS, ArcGIS ou AutoCad 

Map 3D, acessar http://ortofoto.mapa.codeplan.df.gov.br. Acesso em março de 2017. 

2 Software Livre para Classificação Supervisionada de Imagens. Acessar: 
http://cmq.esalq.usp.br/politicaspublicas/passo_a_passo_multispec.pdf. Acesso em março de 2017. 

Cor Classe 
Cobertura do 
Solo 

Proporção na 
Paisagem 

  1 Copa de Árvore 33,73% 

  2 Relvado 13,56% 

  3 Solo Exposto 3,24% 

  4 Asfalto 13,43% 

  5 Sombra 10,34% 

  6 Água 0,55% 

  7 Laje 4,86% 

  8 Telha Cinza 18,51% 

  9 Telha Cerâmica 1,78% 

    Total 100,00% 

Tabela 1 - Classificação Supervisionada SQN 206 
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Os 9 materiais de superfície definidos correspondem à predominância de materiais existentes nas superfícies 
urbanas, e foram estabelecidos neste estudo mediante apoio do referencial teórico. Estes materiais irão 
influenciar nas características térmicas locais e por consequência, no processo de formação das ilhas de calor 
(ver Figura 7). 

No PP predomina a presença de vegetação, tanto do relvado, quanto das Copas de Árvores, que configuram 
a escala bucólica da cidade moderna. Devido ao período seco, este relvado transfoma-se em solo exposto, o 
que influencia a elevação das temperaturas nestes locais, caracterizando-os como “ilhas de calor”. A 
presença de vegetação densa contribui para amenizar as temperaturas. Em termos dos materiais 
construtivos utilizados nos edifícios, observamos que devido aos grades afastamentos e baixas densidades 
do PP, a influencia é menor do que a da vegetação. Os materiais de revestimentos de fachadas serão 
analisados nas imagens da câmera termográfica. 

Inversamente ao PP, os materiais de revestimentos predominantes das superficies urbanas nas RA’s apontam 
para a impermeabilização do solo. Devido ao maior adensamento, não apenas em áreas verticalizadas como 
Águas Claras e Taguatinga, mas em áreas de ocupação horizontal, onde não há recuos suficientes, nem 
frontais, nem laterais, como Itapoã, por exemplo. 

Figura 7. Gráfico da Classificação Supervisionada 

Quanto a presença de vegetação nas RA’s, a exceção é Sobradinho I, que apresenta porcentagem próxima às 
das melhores áreas do PP para Copas de Árvore. O desenho urbano das áreas habitacionais desta RA destina 
grandes áreas internas para vegetação. Contemporânea ao desenvolvimento de Brasília, Sobradinho I, difere-
se das demais RA’s quanto às características de qualidade ambiental. 

O fator W/H 

Para os resultados das relações W/H das áreas analisadas, a maioria caracteriza-se por ambientes de 
recolhimento, isto é, com fator 1H≤W≤4H. São as áreas: SQN 206, SQN 207 (área comercial), SQN 213, SQS 
108, SQS 203, área entre os blocos dos edifícios dos Ministérios, Setor Noroeste, Setor Sudoeste, Gama, 
Taguatinga, Sobradinho I (ruas internas), Águas Claras (praça), Setor Taquari e Itapoã. Como ambientes 
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expansivos, isto é, W≥4H, apresentam-se: SQN 206 (área interna da quadra), SQN 207 (toda a área destinada 
aos blocos que ainda não existem), SQS 203 (área interna da quadra), a Esplanada dos Ministérios, o Setor 
Noroeste (área comercial), Taguatinga (ruas mais antigas, da área de residências térreas), Sobradinho I (área 
verde interna das quadras residenciais), Sobradinho II (vias internas largas). Finalmente, como exemplos de 
ambientes urbanos claustrofóbicos (W≤H) no DF, temos: as áreas verticalizadas de Águas Claras, Taguatinga 
e Gama. 

As temperaturas das Superfícies Urbanas 

O ambiente da cidade sofre influência tanto do clima preexistente quanto de modificações climáticas 
introduzidas pela urbanização. Os principais elementos do clima considerados para o conforto humano e 
para o espaço construído são: radiação solar, temperatura do ar, pressão do ar, ventos, umidade atmosférica, 
condensações e precipitações (ROMERO, 2001). 

As formas construídas afetam o clima local, modificam os fluxos de ar, o transporte do calor atmosférico e 
os saldos de radiação de ondas curtas e longas. Monitorar as temperaturas das superfícies urbanas contribui 
para a compreensão destes processos, de maior ou menor aquecimento das áreas, sendo que comprova-se 
a análise das imagens termais de sensoriamento remoto como um procedimento metodológico indicado. 

Nesta etapa foram obtidas imagens Landsat no site do governo americano3 e executados os processamentos 
das Imagens Termais (banda 10 do Landsat 8) no software ENVI. As imagens são dos meses de fevereiro e 
agosto de 2016, incluindo as 17 áreas amostrais definidas em 12 Regiões de Brasília – DF. Realizou-se ainda, 
a análise multisazonal dos resultados visuais e dos dados obtidos nos Mapas Termais e Transectos. Na Figura 
8, da imagem termal do Plano Piloto de Brasília - DF, observa-se por exemplo, maior aquecimento da Asa 
Norte em relação à Asa Sul. 

     
Figura 8 - Imagens Termais do Plano Piloto de Brasília – DF nos meses de fevereiro e agosto de 2016. 

                                                           
3 www.earthexplorer.usgs.gov 
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Posteriormente, estes dados foram correlacionados com os materiais das superfícies urbanas e com o fator 
W/H, em análises estatísticas (R2). As imagens das escalas locais das áreas analisadas foram obtidas com a 
Câmera termográfica Flir Thermal Imaging Camera for R&D: SC620. A seguir o exemplo da SQN 206 (Figura 
9). 

Figura 9 – Imagens da SQN 206. 
Fonte: Google Earth. Acesso em Abril de 2017. 

Das imagens termais (Figura 10) e transectos, nos meses de fevereiro e agosto de 2016, é possível obter a 
análise sazonal das temperaturas. Em síntese, a maior incidência dos raios solares e a diminuição da umidade 
do ar fazem com que as temperaturas no mês de agosto sejam mais elevadas que as do mês de fevereiro. 
Esta característica é observada em todas as áreas. 

Fevereiro de 2016 
Temp. Méd. – 25,24ºC 

Agosto de 2016 
Temp. Méd. em Agosto – 27,52ºC 

Figura 10 – Imagens Termais da SQN 206 

Em relação à SQN 206, nos transectos (Figura 11) abaixo, os picos (pontos mais altos) referem-se às 
temperaturas do solo exposto e relvado, enquanto os vales (pontos mais baixos) referem-se às copas de 
árvore. As temperaturas máximas entre 28 e 28,5ºC ocorrem no mês de agosto e 26ºC ocorre no mês de 
fevereiro. As mínimas de 26 e 26,5ºC ocorrem no mês de agosto e 24ºC ocorre no mês de fevereiro. 
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Figura 11 - Transectos – Análise Sazonal da SQN 206 

Por meio das imagens da câmera termográfica (Figuras 12 e 13) foi possível obter a temperatura radiante da 
superfície urbana, destacando a diferença entre as áreas mais arborizadas e maior conforto térmico e as 
menos arborizadas e menor conforto térmico, assim como os locais com materiais mais homogêneos e mais 
heterogêneos. 
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Figura 12 – Imagens da Câmera Termográfica - SQN 206 

 

22
22,5

23
23,5

24
24,5

25
25,5

26
26,5

27
27,5

28
28,5

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SQN 206

fev/16 ago/16

8235



Imagem fotográfica Imagem Termal 
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Figura 13 – Imagens da Câmera Termográfica - SQN 206 

Na Figura 14, o ranking das temperaturas máximas em agosto de 2016, obtidas nos transectos das imagens 
termais. Quanto mais expansiva a área, menos edificada, maior área de relvado, menor presença de 
arborização, mais altas as temperaturas. 

Figura 14. Gráfico do ranking das Temperaturas Máx. de Agosto em Brasília – DF, obtidas das Imagens Termais – Banda 10 - Landsat 8

Já as imagens da câmera termográfica, permitem observar as diferenças entre as temperaturas dos materiais 
de revestimentos das fachadas com precisão, além de demonstrarem identificação com as temperaturas 
obtidas nas imagens termais do Landsat 8, as quais são observadas nos transectos. 

Uma característica importante observada no campo térmico de Brasília é que: onde há predominância de 
arborização densa, as temperaturas se equilibram entre o período seco e o período chuvoso do ano, não 
ocorrendo grandes amplitudes térmicas. 

28
28,5

29
29,5

30
30,5

31
31,5

32
32,5

33
33,5

34
34,5

35
35,5

36
36,5

Ranking das temperaturas máx. Agosto

8236



Correlações Estatísticas 

No exemplo de correlação entre materiais de superfície urbana e as temperaturas da área Ministérios I 
(Figura 15), o coeficiente de correlação (r) para as temperaturas do mês de agosto é 0,96 e para o mês de 
fevereiro é 0,97, o que demonstra ser forte e crescente. O coeficiente de determinação (R2) está próximo de 
1 (0,92). As correlações entre materiais de superfície e temperaturas do Plano Piloto têm alto valor positivo, 
uma média de 0,94 para o mês de agosto e 0,90 para o mês de fevereiro. As Regiões Administrativas têm 
médio a alto valor positivo, 0,89 no mês de agosto e 0,80 no mês de fevereiro, o que também indica forte 
dependência entre as características consideradas. 

Figura 15 - Gráfico da Área dos Ministérios 

Quanto a influência das questões morfológicas, aqui representadas pelo fator W/H, a correlação entre o fator 
W/H e as temperaturas (de agosto) das superfícies em Brasília é forte e crescente, sendo o coeficiente de 
correlação (r) 0,94 e o coeficiente de determinação (R2) indica que 89,21% das vezes, o fator W/H explica a 
temperatura da superfície urbana. Já no mês de fevereiro a correlação é moderada e crescente, sendo o 
coeficiente de correlação (r) 0,65. Nesta época, o coeficiente de determinação (R2) indica que 42,94% das 
vezes, o fator W/H explica a temperatura da superfície urbana. 

Assim como no caso das porcentagens dos materiais, as correlações do fator W/H também são mais fortes 
com às temperaturas mais altas - do mês de agosto (período seco) – do que no mês de fevereiro (período 
chuvoso). 

CONCLUSÃO 

A primeira lição obtida da síntese deste estudo é que em ambientes expansivos, com revestimentos de 
superfícies em relvado, transformam-se em locais com alta irradiação térmica no período seco do ano, com 
características de ilhas de calor urbanas. Diante da ótica da sustentabilidade urbana, estas áreas deveriam 
receber densa arborização. Tanto a SQN 207, quanto a Esplanada dos Ministérios, adotariam características 
de Parque Urbano, mais benéficos do ponto de vista da Qualidade Ambiental. 

A segunda lição vem das Superquadras, tanto as da Asa Sul, quanto as da Asa Norte, comprovando que a 
presença de arborização densa proporciona o equilíbrio das temperaturas entre o período seco e o período 
chuvoso do ano. Soma-se à isto a configuração urbana de ambientes urbanos de recolhimento, com a 
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proporção equilibrada entre o fator W/H, que também favorecem as temperaturas amenas devido à 
ocorrência de insolação e ventilação naturais adequadas. 

Diante da sensível alteração da temperatura em cerca de 2ºC nos últimos anos e dos resultados obtidos, 
reafirmamos que a Qualidade do Ambiente Urbano, no que se refere ao clima, está vinculada à maneira como 
o “exploramos”. Ao Planejamento Urbano não é suficiente estabelecer as Zonas de Preservação (Lei de 
Zoneamento) ou baixos índices de ocupação e largos recuos ou afastamentos (Lei de Uso do Solo). Faz-se 
necessário exigir a presença de vegetação densa entre as áreas destinadas à habitação e comércio, além de 
viabilizar os telhados verdes e jardins verticais. A sustentabilidade urbana precisa manifestar-se em forma de 
Lei e as preocupações ambientais precisam ser colocadas em prática. 
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A	RESILIÊNCIA	E	AS	CIDADES	NA	AMAZÔNIA	ORIENTAL:	QUESTÕES	PARA	
DEBATE		

RESILIENSE	AND	CITIES	IN	THE	EASTER	AMAZONIA:	ISSUES	FOR	DISCUSSION	

A	RESILIENCIA	Y	LAS	CIUDADES	EN	LA	AMAZONIA	ORIENTAL:	CUESTIONES	PARA	DEBATE	

EIXO	TEMÁTICO:	AMBIENTE,	PRESERVAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE 

RESUMO:	
Este	artigo	é	componente	do	Simpósio	"Ecologia,	um	panorama	global	e	 local",	 trata	consiste	de	abordagem	crítica	
acerca	de	resiliência	das	cidade	na	Amazônia	Oriental	Brasileira,	trata	de	desafios	envolvidos	na	"tradução"	do	conceito	
da	 teoria	 para	 as	 práticas	 relacionadas	 à	 implementação	 de	 políticas	 urbanas.	 Enfoca	 o	 papel	 do	 planejamento	 no	
debate	da	resiliência	no	contexto	de	mudanças	climáticas	na	Amazônia.	Vincula-se	ao	Projeto	CARE	 financiado	pela	
Comunidade	Europeia	no	Programa	Erasmus	+,	o	qual	conceitua	resiliência	com	a	capacidade	de	um	sistema	social	ou	
ecológico	de	absorver	perturbações	de	fenômenos	climáticos,	mantendo	a	mesma	estrutura	básica,	a	capacidade	de	
auto-organização	e	de	adaptação	ao	estresse	e	à	mudança.	Debate	sua	operacionalização	dependente	da	aceitação	de	
metas	e	padrões	 impostos	por	contextos	externos	não	são	suficientes	para	garantir	a	operacionalização	de	práticas	
preexistentes,	 bem	 como	 a	 rejeição	 do	 discurso	 hegemônico	 através	 da	 valorização	 de	 medidas	 preexistentes	 de	
conhecimento	da	sociedade.	
PALAVRAS-CHAVE:	resiliência	urbana,	mudanças	climáticas,	risco,	Amazônia	Oriental.		

ABSTRACT:	
This	article	is	a	component	of	the	Symposium	"Ecology,	a	Global	and	Local	Overview,"	which	consists	of	a	critical	approach	to	city	resilience	in	the	
Brazilian	Amazon,	addresses	the	challenges	involved	in	translating	the	concept	of	theory	into	practices	related	to	the	implementation	of	urban	policies.	
It	focuses	the	role	of	planning	in	the	resilience	debate	in	the	context	of	climate	change	in	the	Amazon.	It	is	linked	to	the	CARE	Project	funded	by	the	
European	Community	in	the	Erasmus	+	Program,	which	conceptualizes	resilience	with	the	ability	of	a	social	or	ecological	system	to	absorb	disturbances	
of	 climatic	 phenomena	 while	 maintaining	 the	 same	 basic	 structure,	 self-organizing	 and	 adaptive	 capacity	 stress	 and	 change.	 Debate	 its	
operationalization	 dependent	 on	 the	 acceptance	 of	 goals	 and	 standards	 imposed	 by	 external	 contexts	 are	 not	 sufficient	 to	 guarantee	 the	
operationalization	 of	 preexisting	 practices,	 as	well	 as	 the	 rejection	 of	 hegemonic	 discourse	 through	 the	 valorization	 of	 preexisting	measures	 of	
knowledge	of	society.	
KEYWORDS:	urban	resilience,	climate	change,	risk,	Eastern	Amazonia.			

RESUMEN:	
Este	artículo	es	componente	del	Simposio	"Ecología,	un	panorama	global	y	 local",	 trata	consiste	de	un	enfoque	crítico	sobre	 la	 resiliencia	de	 las	
ciudades	en	la	Amazonia	Oriental	Brasileña,	trata	de	desafíos	involucrados	en	la	"traducción"	del	concepto	de	la	teoría	para	las	prácticas	relacionadas	
a	la	implementación	de	políticas	urbanas.	Enfoca	el	papel	de	la	planificación	en	el	debate	de	la	resiliencia	en	el	contexto	del	cambio	climático	en	la	
Amazonia.	Se	vincula	al	proyecto	CARE	financiado	por	la	Comunidad	Europea	en	el	programa	Erasmus	+,	que	resalta	la	capacidad	de	un	sistema	social	
o	ecológico	para	absorber	perturbaciones	de	fenómenos	climáticos,	manteniendo	la	misma	estructura	básica,	la	capacidad	de	autoorganización	y	de	
adaptación	al	estrés	y	al	cambio.	Debate	su	operacionalización	dependiente	de	la	aceptación	de	metas	y	patrones	impuestos	por	contextos	externos	
no	 son	 suficientes	 para	 garantizar	 la	 operacionalización	 de	 prácticas	 preexistentes,	 así	 como	 el	 rechazo	 del	 discurso	 hegemónico	 mediante	 la	
valorización	de	medidas	preexistentes	de	conocimiento	de	la	sociedad.	
PALABRAS-CLAVE:	resiliencia	urbana,	cambios	climáticos,	riesgo,	Amazonia	Oriental..	
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INTRODUÇÃO	

Ao	longo	das	duas	últimas	décadas,	o	conceito	de	"resiliência",	e	mais	especificamente	"resiliência	
urbana",	ganhou	cada	vez	mais	atenção	na	pesquisa,	política	e	prática	de	planejamento	urbano.	No	
entanto,	a	busca	da	resiliência	encontra	uma	série	de	desafios	no	campo	do	planejamento	urbano	
e	do	campo	do	ambiente	construído	relacionado.	Entre	os	desafios	mais	citados	está	a	natureza	
"flácida"	do	conceito	de	resiliência	ou	a	falta	de	clareza	conceitual	(NELSON,	et	al,	2016).	De	fato,	a	
"resiliência"	tem	sido	empregada	em	uma	variedade	de	campos	diversos	de	diferentes	maneiras.	
Como	 tal,	 há	 cada	 vez	mais	 aclamações	 acadêmicas	 para	 uma	 compreensão	mais	 completa	 da	
migração	do	termo	sobre	a	prática	de	planejamento	urbano	(BARTON	E	IRARRÁZAL,	2016).	

Tendo	como	referência	a	discussão	acerca	da	Resiliência	urbana,	este	artigo	é	uma	contribuição	ao	
Simpósio	temático	contido	na	programação	do	V	Encontro	da	Associação	Nacional	de	Pesquisa	e	
Pós-graduação	 em	 Arquitetura	 e	 Urbanismo,	 ocorrido	 em	 2018.	 Ele	 busca	 explorar	 o	 conceito	
através	de	uma	abordagem	crítica	a	partir	do	contexto	da	cidade	na	Amazônia	Oriental	Brasileira,	
descrevendo	os	principais	desafios	envolvidos	na	"tradução"	do	conceito	da	teoria	para	as	práticas	
relacionadas	 à	 implementação	 de	 políticas	 setoriais	 no	 espaço	 intra-urbano	 (SOUZA	 E	 SILVA;	
TRAVASSOS,	 2008;	 ROZALE,	 2017).	 Especificamente,	 busca	 enfocar	 o	 papel	 do	 planejamento	no	
debate	da	resiliência	urbana	no	contexto	das	modificações	nas	cidades	da	região,	seja	do	ponto	de	
vista	da	ocorrência	da	resiliência	quando	da	ocorrência	de	desastres,	ou	na	discussão	acerca	das	
condições	de	existência	dos	próprios	assentamentos	urbanos	em	relação	às	mudanças	climáticas	
dentro	do	debate	maior.	

Parece	nos	central	ao	debate	da	resiliência	a	questão	distributiva	diferenciada	a	grupos	sociais	com	
poder	 político	 e	 estruturas	 econômicas	 distintas.	 Esse	 reconhecimento	 ocorre	 em	 meio	 ao	
pragmatismo	em	que	o	risco	vem	sendo	tratado,	o	foco	nos	desastres	traz	como	marca	o	ocorrido	
nas	sociedades	 industriais,	onde	as	metodologias	de	prevenção	de	desastres	 foram	associadas	a	
uma	forte	experiência	de	planejamento	e	regulação	dos	agentes	produtores	do	espaço	urbano,	e	
ao	 reconhecimento	 do	 risco	 da	 natureza	 como	 intrínseco	 à	 economia	 capitalista,	 uma	 vez	
decorrentes	do	uso	exacerbado	de	recursos	naturais	e	o	crescimento	econômico.	Dada	a	limitada	
capacidade	do	Brasil	em	articular	processos	ambientais,	produtivos	e	padrões	de	urbanização,	levou	
a	aceitação	de	posicionamentos	internacionais	marcados	pelo	viés	técnico	e	reativo,	afastando-se	
de	aspectos	sociais	relevantes	para	a	definição	de	situações	de	risco	e	vulnerabilidade.	Tal	processo	
ocorre	em	meio	a	ampliação	do	debate	ambiental	iniciado	nos	anos	1980.	Em	meio	a	um	ambiente	
neoliberal,	 a	 solução	 proposta	 volta-se	 a	 modernização	 tecnológica	 como	 solução	 para	 que	 a	
produção	 industrial	 se	 mantivesse	 em	 detrimento	 de	 considerações	 ao	 problema	 distributivo.	
(CARDOSO,	et	al,	2018).	

Essa	questão	reflete-se	na	proposição	e	aprovação	legal	da	Política	Nacional	de	Mudanças	Climáticas	
(Lei	Federal	n.12.187)	de	2009.	 ,	ainda	sob	a	vigência	do	Protocolo	de	Quioto,	 tem	como	foco	a	
“consolidação	de	uma	economia	de	baixo	consumo	de	carbono”,	e,	portanto,	suas	diretrizes	estão	
relacionadas	 principalmente	 aos	 setores	 produtivos:	 geração	 e	 distribuição	 de	 energia	 elétrica,	
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transporte	público	urbano	e	transporte	interestadual	de	cargas	e	passageiros,	bem	como	os	vários	
setores	industriais,	de	serviços	de	saúde	e	agropecuária,	sem	considerar	a	especificidade	brasileira	
com	 relação	 à	 distribuição	 desigual	 das	 consequências	 das	mudanças	 climáticas.	 No	 âmbito	 do	
Acordo	de	Paris,	em	2015,	o	país	lançou	as	bases	para	sua	Contribuição	Nacionalmente	Determinada	
(NDC),	 construído	 em	projeto	 apoiado	 pelo	 Banco	 Interamericano	 de	Desenvolvimento	 (BID).	O	
documento	trata	das	ações	de	mitigação	e	visa,	para	além	dos	setores	acima	apontados,	a	produção	
de	biocombustíveis,	a	recuperação	florestal	e	a	redução	do	desmatamento.		

Em	2016,	 foi	publicado	o	Plano	Nacional	de	Adaptação	à	Mudança	do	Clima	(MMA,	2016),	mais	
amplo	 em	 seus	 objetivos	 do	que	os	 documentos	 anteriores	 sobre	 as	Mudanças	 Climáticas,	 tem	
como	objetivos	a	identificação	e	proposição	de	medidas	para	promover		a		adaptação	e	a	redução	
do	risco	climático	em	povos	e	população	vulnerável.	Embora	a	ideia	de	resiliência	apareça	de	forma	
superficial,	 em	 geral	 vinculada	 à	 manutenção	 das	 atividades	 dos	 setores	 produtivos	 ou	 à	
biodiversidade	e	ecossistemas,	também	é	considerada	no	capítulo	relativo	às	estratégias	para	as	
cidades,	que	 reconhece	a	 construção	histórica	das	vulnerabilidades	 socioambientais	das	 cidades	
brasileiras	e	seu	recrudescimento	frente	à	mudança	do	clima.	Nesse	contexto,	vincula	a	resiliência	
à	necessidade	de	planejamento	para	a	redução	da	vulnerabilidade.	De	maneira	geral	tais	temas	têm	
sido	 tratados	 institucionalmente	 relacionados	 à	 identificação	 e	 minoração	 de	 riscos	 geológico-
geotécnicos,	hidrológicos	e	redução	de	desastres.		

O	 contexto	 político	 brasileiro	 dos	 anos	 2000	 favoreceu	 um	 comprometimento	 com	 as	 agendas	
internacionais	definidas	no	âmbito	das	Nações	Unidas	–	passando	pela	“Estratégia	Internacional	de	
Redução	de	Desastres”	 (EIRD),	criada	como	parte	do	Sistema	das	Nações	Unidas	e	Organizações	
Regionais	 em	 torno	 da	 Redução	 de	 Desastres	 e	 atividades	 em	 campos	 Socioeconômicos	 e	
Humanitários	(UNISRD,	2018),	e	pelas	I,	II	e	III	Conferências	Mundiais	sobre	Redução	de	Risco	de	
Desastres,	 realizadas	 em	 cidades	 japonesas	 com	 histórico	 de	 terremotos,	 nos	 anos	 de	 1994	
(Yokohama),	2005	(Kobe	-	Marco	de	Hyogo)	e	2015	(Sendai	 -	Marco	de	Sendai).	A	 II	conferência	
internacional	produziu	o	Marco	de	Ação	de	Hyogo,	considerado	o	instrumento	mais	importante	para	
a	implementação	da	“Redução	do	Risco	de	Desastres”	no	âmbito	dos	Estados	membros	das	Nações	
Unidas.	A	III	Conferência	Mundial	sobre	Redução	de	Risco	de	Desastres	que	gerou	novo	protocolo	
em	 2015,	 o	 Marco	 de	 Sendai,	 mais	 focado	 no	 planejamento,	 prevenção,	 redução	 dos	 riscos	 e	
desastres.		

RESILIÊNCIA	E	AS	CIDADES	AMAZÔNICAS:	A	CONSTRUÇÃO	DE	UM	MAPA	CONCEITUAL	

Os	esforços	voltados	à	recuperação	após	a	ocorrência	de	desastres	naturais	(terremotos,	tsunamis,	
inundações,	etc.)	já	desde	o	final	do	século	XX,	levou	em	1999,	a	criação	da	“Estratégia	Internacional	
de	Redução	de	Desastres”	(EIRD)	 levou	a	realização	de	conferências	mundiais	sobre	o	tema.	A	 II	
conferência	 internacional	 produziu	 o	 Marco	 de	 Ação	 de	 Hyogo	 (2005-2015),	 considerado	 o	
instrumento	mais	importante	para	a	implementação	da	“Redução	do	Risco	de	Desastres”	no	âmbito	
dos	Estados	membros	das	Nações	Unidas.	Em	2015	foi	realizada	a	 III	Conferência	Mundial	sobre	
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Redução	 de	 Risco	 de	Desastres	 que	 gerou	 novo	 protocolo,	 o	Marco	 de	 Sendai,	mais	 focado	 no	
planejamento,	prevenção,	redução	dos	riscos	e	desastres.	

O	conceito	de	Resiliência	do	Painel	Intergovernamental	sobre	Mudanças	Climáticas	(conhecido	pela	
sigla	IPCC)	adaptado	pelo	Projeto	CARE,	sugere	que	resiliência	é	“a	capacidade	de	um	sistema	social	
ou	ecológico	de	absorver	perturbações	derivadas	de	 fenômenos	climáticos,	mantendo	a	mesma	
estrutura	básica	e	modos	de	funcionamento,	a	capacidade	de	auto-organização	e	a	capacidade	de	
se	 adaptar	 ao	 estresse	 e	 à	 mudança”	 (Projeto	 CARE,	 2017).	 O	 Projeto	 CARE	 financiado	 pela	
Comunidade	 Europeia	 no	 Programa	 Erasmus	 +,	 a	 qual	 este	 trabalho	 está	 vinculado,	 propõe	 o	
desenvolvimento	de	atividades	de	capacitação	acadêmica	em	9	universidades	latino	americanas	em	
conjunto	com	11	parceiros	europeus	incluindo	entidades	de	pesquisa	e	universidades.		O	exame	do	
conceito,	mesmo	que	adaptado	do	IPCC	2007	vem	sendo	conduzido	em	conjunto	pelos	parceiros	
brasileiros	da	UFPA	e	da	UFABC	em	duas	frentes,	a	primeira	em	função	da	necessidade	de	um	exame	
da	capacidade	instalada	de	atendimento	em	ocasiões	de	desastres	em	áreas	urbanas	e	outro	mais	
reflexivo	na	relação	entre	os	componentes	do	conceito	a	articulação	com	o	planejamento	urbano	
por	meio	de	mapas	conceituais	por	cada	uma	das	universidades	com	a	participação	de	discentes.	A	
metodologia	 utilizada	 parte	 da	 construção	 de	 mapas	 conceituais	 voltados	 a	 sistematização	 de	
conhecimento	(COOK,	2017).		

O	questionamento	das	palavras	chave	do	conceito	de	resiliência	impõe	ao	debate	sobre	as	cidades	
amazônicas	 uma	 discussão	 sobre	 o	 que	 compõe	 o	 sistema	 social	 ou	 ecológico	 na	 absorção	 das	
perturbações	 derivadas	 de	 fenômenos	 climáticos.	 As	 cidades	 da	 Amazônia	 Brasileira	 são	
caracterizadas	pela	forte	relação	entre	o	meio	natural	e	a	sociedade	(CASTRO,	2008).	A	ocorrência	
de	modificações	causadas	pelas	mudanças	climáticas	na	forma	de	desastres	esteve	presente	na	vida	
das	comunidades.	O	que	hoje	é	chamado	de	adaptação	se	constitui	em	prática	social	há	centenas	
de	 anos.	Na	Amazônia,	 estratégias	 territoriais	 tradicionais	 não	 são	 reconhecidas	 como	de	baixo	
impacto	 ou	 abrangentes	 por	 instrumentos	 institucionalizados	 de	 planejamento	 o	 que	 leva	 a	
necessidade	 de	 reconhecer,	 codificar	 e	 aplicar	 o	 conhecimento	 tradicional	 em	 instrumentos	 de	
planejamento,	para	o	que	contribui	a	concentração	de	terras	estabelecida	pelas	elites,	a	despeito	
da	agenda	da	Reforma	Urbana	e	Reforma	Agrária	ainda	por	ser	aplicada.		

O	posicionamento	sobre	instrumentos	e	medidas	visando	alcançar	resiliência	perpasse	a	discussão	
do	 risco,	 da	 adaptação	 e	 do	 planejamento	 urbano,	 bem	 como	 a	 vulnerabilidade	 relacionada	 a	
padrões	 de	 urbanização	 existentes	 na	 Amazônia	 Oriental.	 O	 que	 levou	 a	 construção	 do	 mapa	
conceitual	no	âmbito	do	Projeto	CARE	mostrado	a	seguir.	
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Figura	1:	Mapa	conceitual	Resiliência	climática	para	cidades	amazônicas	
Fonte:	UFPA,	2018a.	

O	mapa	conceitual	mostrado	na	figura	1	contem	as	relações	entre	o	conceito	de	resiliência	climática,	
suas	relações	com	os	fatores	motivadores	e	os	elementos	mitigadores	para	o	caso	das	cidades	na	
Amazônia	 Oriental.	 O	 conceito	 e	 a	 operacionalização	 de	 resiliência	 urbana	 dependem	 de	 um	
entendimento	das	metas	de	recuperação	após	a	ocorrência	de	desastres.	A	Aceitação	de	metas	e	
padrões	impostos	por	contextos	externos	não	são	suficientes	para	garantir	a	operacionalização	de	
práticas	preexistentes.	

A	atenção	ao	“jogo”	de	interesses	políticos,	econômicos	que	ao	mesmo	tempo	em	que	se	sugere	
um	 conjunto	 de	 medidas	 de	 recuperação,	 há	 situações	 de	 desastres	 que	 dependem	 quase	
exclusivamente	de	conhecimentos	e	práticas	pré-existentes,	as	quais	associam	resiliência	climática	
a	ser	alcançada	por	meio	de	elementos	interconectados	e	práticas	sociais	e	culturais	(Figura	2).	O	
extrato	 do	mapa	 conceitual	 da	 figura	 1	mostra	 os	 conceitos	 ligados	 a	 ocorrência	 de	mudanças	
climáticas,	mitigação,	adaptação,	necessárias	para	o	entendimento	de	medidas	voltadas	a	resiliência	
climática	na	Amazônia	Oriental.	
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Figura	2:	Extrato	do	mapa	conceitual	medidas	voltadas	a	resiliência	climática	na	Amazônia	Oriental	
Fonte:	UFPA,	2018a.	

O	mapa	conceitual	da	figura	3	mostra	a	relação	e	a	Rejeição	do	discurso	hegemônico	por	meio	da	
valorização	de	medidas	preexistentes	de	conhecimento	da	sociedade	está	associado	aos	padrões	
de	urbanização	existentes	na	Amazônia	Oriental.		
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Figura	3:	Extrato	do	mapa	conceitual	Resiliência	e	padrões	de	urbanização	na	Amazônia	Oriental	

Fonte:	UFPA,	2018a.	

O	caso	de	Belém,	maior	cidade	da	Amazônia	oriental	

Belém	é	a	maior	cidade	na	Amazônia	oriental.	A	situação	estuarina	em	sítio	de	várzea	amazônica	é	
muito	 relevante	 para	 o	 processo	 de	 planejamento	 urbano,	 devido	 às	 determinações	 do	 regime	
hídrico	de	marés	diárias	que	afetam	as	antigas	várzeas,	que	após	ocupação	e	aterro	constituíram	os	
bairros	populares	do	centro	metropolitano,	e	a	forma	de	operação	do	mercado	de	terras	pelo	setor	
imobiliário.	Belém	é	cercada	por	 rios	e	entrecortada	por	 furos	e	 igarapés	em	14	microbacias	de	
drenagem	 típicas	 de	 várzea,	 possui	 predominância	 de	 terrenos	 com	 altimetria	 até	 14	 metros,	
estendendo-se	 até	 30	 metros	 nas	 áreas	 de	 conurbação	 com	 o	 município	 de	 Ananindeua.	 O	
comprometimento	 ambiental	 é	 maior	 no	 entorno	 dos	 corpos	 d’água	 que	 funcionavam	 como	
drenagem	natural,	terrenos	com	altimetria	de	até	4	metros,	na	medida	em	que	foram	modificados	
em	 sua	 maioria	 para	 servir	 como	 infraestrutura	 para	 lançamentos	 de	 efluentes	 domésticos	 e	
industriais,	além	de	lixo,	assoreamento	e	aterramento	de	córregos.	Assim,	a	presença	significativa	
de	áreas	de	várzea	e	igapós	nas	bacias	urbanizadas	evidencia	a	vulnerabilidade	de	diversas	áreas	a	
eventos	como	enchentes	ou	alagamentos.	
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Segundo	 o	 IBGE,	 aproximadamente	 55	 %	 da	 população	 de	 Belém	 reside	 em	 Aglomerados	
Subnormais	(IBGE,	2010),	que	se	caracterizam	e	localizam	da	seguinte	forma:	2.784	domicílios	estão	
localizados	em	margem	de	córregos,	rios	ou	lagos\lagoas,	dos	quais	331	são	palafitas	de	acordo	com	
o	censo	demográfico	de	2010	(IBGE,	2010).	Estudos	dos	anos	1960	(PENTEADO,	1968),	registram	
que	a	cota	de	alagamento	em	Belém	variava	entre	4	e	4,5	metros.	Estudos	mais	recentes	apontam	
alagamentos	em	áreas	de	cota	de	até	6	metros	em	função	de	fatores	como	impermeabilização	do	
solo,	 manutenção	 precária	 das	 redes	 de	 drenagem,	 presença	 de	 lixo	 nos	 córregos	 da	 cidade,	
estreitamentos	de	cursos	d’água	em	função	de	aterramentos	responsáveis	por	alterações	no	fluxo	
das	águas	(PINHEIRO,	2015).	

A	mancha	de	 alagamento	de	Belém,	 considerando	 a	 cota	 até	 6	metros,	 é	 de	 27,05	 km2,	 o	 que	
representa	aproximadamente	10%	da	área	urbana	municipal	e	45,39%	do	conjunto	de	Aglomerados	
Subnormais	 concentrados	na	 zona	que	 corresponde	 ao	Centro	Metropolitano	e	no	 seu	entorno	
imediato,	 em	 áreas	 de	 baixadas	 que	 foram	 ocupadas	 entre	 1930	 e	 1980.	 Projetos	 estatais	 de	
macrodrenagem	 trouxeram	 modificações	 profundas	 no	 funcionamento	 hídrico	 com	
comprometimento	da	drenagem	natural	e	a	agravamento	de	pontos	de	alagamento;	77,10%	da	
população	dos	Aglomerados	Subnormais,	encontra-se	em	situação	de	vulnerabilidade	em	relação	
ao	 risco	 de	 alagamento	 e	 eventuais	 inundações.	 Contudo,	 Sistema	 de	 Proteção	 da	 Amazônia	
(SIPAM)	em	estudo	para	a	Defesa	Civil	do	Estado	do	Pará	identificam	alagamentos	fora	da	“área	de	
risco”,	associados	à	convergência	das	chuvas	e	à	baixa	declividade,	que	funcionam	como	vales	em	
relação	à	massa	edificada	(PINHEIRO,	2015).	

Em	Belém,	verifica-se	uma	clara	desarticulação	entre	a	prevenção	ao	risco	de	desastres	e	política	de	
planejamento	urbano.	A	regulação	do	uso	e	ocupação	do	solo	em	Belém	é	altamente	comprometida	
com	os	interesses	imobiliários,	a	tal	ponto	que	não	há	indicadores	que	incorporam	desdobramentos	
da	política	de	gestão	de	risco	e	resposta	a	desastres	naturais.	Mantém-se	o	status	quo	nas	áreas	de	
baixa	renda,	submetidas	a	alagamentos	constantes,	que	tratados	como	habituais	pelo	governo	local	
e	recebem	ações	pontuais	no	caso	de	desastres.		Por	outro	lado,	nas	áreas	de	interesse	do	capital	
imobiliário,	o	regramento	de	uso	e	ocupação	do	solo	sofre	interferências	do	mercado	e	permite	o	
aumento	indiscriminado	da	impermeabilidade	do	solo	intensificando	os	alagamentos	no	decorrer	
dos	 últimos	 anos.	 De	 uma	 maneira	 geral	 as	 cartas	 de	 suscetibilidade	 da	 CPRM	 indicam	 a	
possibilidade	de	ocorrência	de	problemas,	mas	não	são	incorporadas	aos	instrumentos	de	controle	
urbanístico.	

O	 Centro	 Gestor	 e	 Operacional	 do	 Sistema	 de	 Proteção	 da	 Amazônia	 (CENSIPAM),	 ligado	 ao	
Ministério	da	Defesa	é	hoje	o	principal	fornecedor	de	informações	para	as	estruturas	de	defesa	civil	
instaladas	na	Amazônia.	Atua	na	previsão	de	ocorrência	de	enchentes	e	inundações	causadas	pelas	
marés,	 e	 de	 alagamentos	 e	 inundações	 ocasionadas	 pelas	 chuvas	 intensas.	 Nas	 bacias	 urbanas	
também	monitora	a	formação	de	nuvens	e	tempestades,	inclusive	com	previsões	a	curto	prazo.	Já	
a	estrutura	defesa	civil	existente	no	Estado	do	Pará	é	de	responsabilidade	conjunta	do	Corpo	de	
Bombeiros	e	da	Defesa	Civil	Estadual	e	Municipal.	As	ações	das	estruturas	estaduais	e	municipais	
são	voltadas	a	ações	de	prevenção,	mitigação,	preparação,	 resposta	e	 recuperação,	destinada	a	
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minimizar	desastres.	As	ameaças	são	definidas	a	partir	de	um	raio	de	ação	dentro	do	qual	podem	
ocorrer	danos	e	 transtornos.	Representante	do	Corpo	de	Bombeiros	em	evento	promovido	pelo	
grupo	CARE	da	UFPA	em	maio	2018	(UFPA,	2018b)	conceituou	a	vulnerabilidade	como	exposição,	
fragilidade,	 e	 baixa	 capacidade	 de	 resposta.	 O	 desastre	 é	 medido	 pela	 intensidade	 dos	 danos	
humanos	ambientais,	materiais	e	financeiros,	enquanto	o	desastre	só	existe	quando	há	elementos	
expostos	a	vulnerabilidade,	notadamente	na	região	Norte:	 incêndios,	estiagens,	 inundações.	Já	a	
situação	de	emergência	é	vista	como	uma	situação	anormal	provocada	por	desastres,	que	implique	
a	perda	da	capacidade	de	resposta	do	poder	público	e	por	último	a	situação	de	calamidade	pública:	
perda	de	capacidade	substancial.	Neste	ponto,	o	estado	passa	a	dar	apoio	para	o	município.	

A	Defesa	Civil	municipal	criada	em	1984,	funciona	em	uma	coordenadoria	da	Prefeitura	Municipal	
de	Belém	e	tem	objetivos	que	coincidem	com	a	visão	do	Corpo	de	Bombeiros	quanto	a	prevenção,	
mitigação,	 preparação,	 resposta	 e	 reconstrução	 (UFPA,	 2018),	 a	 saber:	 realizar	 estudos	 das	
ameaças,	estabelecer	as	vulnerabilidades,	classificar	e	hierarquizar	os	riscos,	manter	os	moradores	
das	áreas	em	alerta	visando	manter	apoio	à	Defesa	Civil	estadual	-	CEDEC,	criada	em	1984.	O	foco	
de	resposta	é	a	reconstrução	imediata	das	perdas	no	caso	de	até	30	famílias	atingidas,	que	depende	
da	 avaliação	 da	 ocorrência	 e	 realização	 dos	 primeiros	 procedimentos	 de	 atendimento,	
levantamento	das	famílias	e	residências	afetadas,	levantamento	das	necessidades	alimentares	e	de	
higiene	pessoal,	 acionamento	dos	órgãos	envolvidos	no	processo.	Em	eventos	de	maior	porte	a	
estrutura	administrativa	estadual	é	acionada.	Segundo	seu	acervo,	as	causas	mais	recorrentes	de	
desastres	são	a	impermeabilização	do	solo,	corte	de	árvores,	áreas	da	margem	dos	rios	ocupadas,	
desmatamento	excessivo	e	o	aumento	da	concentração	das	chuvas.	

A	exploração	de	recursos	naturais	na	Amazônia	Brasileira	por	iniciativa	pública	e	privada,	provocou	
grandes	 impactos	ambientais	e	sociais,	que	tornaram	a	gestão	de	riscos	e	desastres	a	que	estão	
submetidas	as	populações	urbanas	um	desafio	para	formuladores	de	políticas	públicas.	Há	décadas	
o	extrativismo	de	madeira,	minério	de	ferro	e	a	produção	agropecuária	reduzem	a	floresta	tropical,	
desestruturam	populações	tradicionais,	e	causando	grandes	deslocamentos	populacionais	para	as	
cidades.		

Em	 Belém	 o	 fluxo	 de	 migrantes	 não	 capacitados	 para	 ingresso	 no	 mercado	 urbano	 ocupou,	
consolidou	 gradualmente	 a	 partir	 de	 aterramento,	 áreas	 originalmente	 alagáveis	 quando	 estas	
ainda	não	interessavam	ao	mercado.	Ciclos	de	ocupação,	consolidação	e	absorção	de	terras	pelo	
mercado	configuram	a	periferia	metropolitana,	modificando	ecossistemas	e	o	metabolismo	urbano,	
ao	mesmo	tempo	que	expelem	a	população	mais	pobre	para	periferias	mais	distantes.	A	partir	de	
então,	tais	áreas	consideradas	desprezadas	pelo	mercado	imobiliário	urbano	formal	e	por	serem	
ambientalmente	 frágeis	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 meio	 físico	 (áreas	 de	 morros,	 com	 problemas	
geológico-geotécnicos,	 suscetíveis	 a	 deslizamentos,	 córregos	 e	 planícies	 fluviais	 sujeitos	 a	
inundação	e	erosão	de	margens),	do	meio	biótico	(áreas	com	porções	significativas	de	cobertura	
vegetal	que	atendem	à	manutenção	dos	serviços	ecossistêmicos),	e	do	meio	socioeconômico,	que	
apresentam	alta	vulnerabilidade,	passaram	por	um	processo	de	adensamento	e	precarização,	que	
passaram	a	desafiar	o	governo	na	busca	por	soluções.	
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As	variáveis	relevantes	para	a	compreensão	da	natureza	do	risco	incluem	crescimento	demográfico,	
fisiografia	e	precariedade	nos	assentamentos.	Observa-se	que	na	estrutura	proposta	para	operação	
da	Defesa	 Civil,	 os	 eventos	 de	 risco	 são	 tratados	 como	 estado	 de	 excepcionalidade,	 quando	 na	
verdade	 acontecem	 ciclicamente.	 É	 necessário	 considerar	 o	 risco	 em	uma	 abordagem	diferente	
daquela	do	discurso	dos	peritos,	que	reconheça	a	construção	social	da	desigualdade	como	origem	
das	 vulnerabilidades.	O	 risco	 costumava	 ser	 visto	 como	algo	probabilístico,	 associado	a	 eventos	
naturais,	e,	portanto,	imutável.	Alternativamente,	a	perspectiva	da	construção	social	do	risco	tem	
como	 pauta	 desconstruir	 essa	 característica	 probabilística	 e	 considerar	 a	 formação	 histórica	 da	
ocupação	dos	lugares.	O	discurso	meramente	probabilístico	favorece	a	crença	de	que	a	elaboração	
de	parâmetros	e	modelos	de	previsibilidade	poderá	solucionar	o	problema.	Parte	da	proibição	da	
ocupação	de	certas	áreas,	sem	considerar	as	razões	que	levaram	a	tais	ocupações.		

Não	há	considerações	nos	planos	diretores	e	legislação	urbanística	de	Belém	(BELÉM,	1999	e	2008)	
acerca	 de	 riscos	 e	 desastres	 ocasionados	 pelas	 ocupações	 em	 áreas	 identificadas	 como	
aglomerações	subnormais	ou	em	associação	com	alterações	causadas	por	modificações	por	obras	
de	engenharia	de	drenagem.	A	maneira	de	ver	a	 várzea	e	a	prática	de	 conversão	desse	 tipo	de	
ecossistema	por	aterro	e	canalização	desde	o	século	XVII	transformaram	esse	fator	de	construção	
do	risco	em	um	ponto	cego	para	o	planejamento	oficial,	que	aceita	como	“natural”	a	transformação	
desses	 espaços,	 a	 princípio	pela	 ação	de	 famílias	 e	 comunidades	 em	aglomerações	de	pequeno	
porte,	mas	mais	recentemente,	por	ação	do	grande	capital	nas	cidades,	notadamente	pelo	setor	
imobiliário,	 e	 no	 meio	 rural,	 onde	 grandes	 transformações	 são	 promovidas	 pelo	 agronegócio,	
pecuária	e	mineração.			

Em	Belém,	observa-se	claramente	que	a	inadequação	da	ocupação	de	área	de	várzea	já	ocupadas	é	
seletiva;	 o	 risco	 é	 enfatizado	 para	 quando	 se	 trata	 de	 população	 de	 baixa	 renda,	 que	 inicia	 os	
processos	de	conversão	de	áreas	que	posteriormente	são	absorvidas	pelo	mercado	e	oferecidas	a	
outros	extratos	sociais	da	população,	após	grandes	investimentos	públicos	e	privados	e	alterações	
significativas	na	sua	localização	relativa	dentro	do	espaço	metropolitano.	Desse	modo	ocupar	áreas	
vulneráveis,	desmatar,	e	impermeabilizar	são	negócios	muito	lucrativos	que	são	mantidos	fora	do	
alcance	de	regulações	limitantes,	e	não	por	acaso	durante	os	anos	1980	Belém	ficou	conhecida	no	
país	como	a	capital	das	invasões,	e	atualmente	é	a	única	capital	que	conta	com	mais	de	50%	do	seu	
território	ocupado	de	forma	improvisada	ou	informal	(TRINDADE	JR,	1998;	CEM,	2011).		

A	GUISA	DE	CONCLUSÃO	

A	fraca	atuação	institucional	no	enfrentamento	dos	impactos	das	mudanças	climáticas	em	Belém,	
a	falta	de	conexão	consistente	entre	políticas	urbanas	e	ambientais	em	questões	específicas	sobre	
resiliência,	notadamente	na	necessidade	de	projetos	de	drenagem	condizentes	com	a	intensidade	
pluviométrica	e	o	comportamento	natural	dos	corpos	hídricos	abundantes	na	região.	Os	desafios	
colocados	estão	relacionados	a	necessidade	de	maior	integração	entre	políticas	setoriais	e	relação	
mais	 profunda	 entre	 planejamento	 do	 uso	 da	 terra,	 políticas	 fundiárias,	 projeto	 ambiental	 e	
políticas	de	ordenamento	territorial.	
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Especificamente	no	reconhecimento	das	condições	de	vida	nas	áreas	periféricas,	observa-se	a	falta	
de	diretivas	para	urbanização	de	favelas,	por	exemplo,	O	fato	de	existir	maioria	dos	domicílios	em	
situação	de	favela	(inadequados	e	improvisados)	na	Região	Metropolitana	de	Belém,	apesar	do	
contexto	socioambiental,	indica	a	importância	do	planejamento	de	uso	e	ocupação	do	solo.	Em	
Belém,	há	problemas	da	gestão	de	recursos	hídricos	nos	canais	institucionais	ligados	ao	fato	por	
exemplo,	de	que	comitês	regionais	de	bacias	raramente	se	reúnem	e	não	deliberam	na	política	
ambiental	do	estado	do	Pará.	Associar	territórios	técnicos	a	jurisdições	políticas	seria	um	grande	
passo	para	 a	 democratização	dos	problemas	da	 água,	 regionalmente.	Neste	 aspecto,	 há	de	 se	
destacar	 ainda	 que	 os	 Planos	 Diretores,	 instrumentos	 básicos	 e	 em	 algumas	municipalidades,	
únicos	existentes,	não	lidam	adequadamente	com	a	modelagem	do	ambiente	construído,	e	não	
procuram	melhorar	 o	 desempenho	 ambiental.	 Há	 necessidade	 de	 revisão	 e	 detalhamento	 de	
instrumentos	 urbanísticos	 para	 alcançar	melhores	 resultados	 de	 projeto	 urbano,	 tanto	 em	em	
termos	físicos	quanto	socioeconômicos.	

Na	 Amazônia,	 estratégias	 territoriais	 tradicionais	 começam	 a	 ser	 reconhecidas	 como	 de	 baixo	
impacto,	mas	isso	não	foi	assimilado	por	instrumentos	institucionalizados	de	planejamento.	Por	
isso	há	necessidade	de	reconhecer,	codificar	e	aplicar	o	conhecimento	tradicional	em	instrumentos	
de	planejamento,	o	que	certamente	gerará	incômodo	para	os	agentes	sociais	acostumados	a	se	
beneficiar	pela	concentração	de	terras,	estabelecida	como	parte	do	modus	operandi	de	elites,	a	
despeito	 das	 agendas	 de	 Reforma	 Urbana	 e	 Reforma	 Agrária	 sustentadas	 pelos	 movimentos	
sociais	brasileiros,	ainda	por	serem	reestruturadas	para	melhor	aderência	às	condições	híbridas,	
por	superposição	de	lógicas,	da	Amazônia.	

A	resistência	dos	grupos	humanos	a	forças	exógenas	que	trazem	padrões	de	urbanização	contrários	
à	ocupação	das	várzeas	e	dos	cursos	d´água.	A	diversidade	de	sistemas,	como	é	o	caso	da	Amazônia	
tem	potencialidade	para	contribuir	para	uma	maior	resiliência.	A	recuperação	após	impactos	incute	
no	conceito	de	resiliência	a	atuação	de	grupos	que	executam	diferentes	funções	e	respondem	de	
maneiras	 diferentes	 à	 mesma	 mudança	 ambiental.	 A	 resiliência	 na	 Amazônia	 deve	 ser	
desconsiderada	do	ponto	de	vista	da	 realidade	 local.	 Intervir	 tendo	consciência	dos	conflitos	de	
interesses	em	torno	da	maneira	de	pensar	sobre	o	planejamento,	a	distribuição	de	recursos	e	as	
diferenças	sociais	e	espaciais	que	existem	na	região.	
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BENEFITS OF GREENHOUSES AND GREEN AREAS IN SÃO PAULO 

BENEFICIOS DE LA ARBORIZACIÓN Y ÁREAS VERDES EN SÃO PAULO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
A arborização urbana e a existência de áreas verdes em meios urbanos representam não só um aumento na qualidade 
de vida por conta das inúmeras funções que a vegetação urbana proporciona, como também estão associadas ao 
aumento no valor das terras em áreas mais arborizadas (MCPHERSON e SIMPSON, 2002). Este artigo traz a relevância 
de promover a ampliação da arborização nas cidades, expondo as funções das áreas verdes associadas à qualidade de 
vida e à sustentabilidade urbana. Além dos aspectos ambientais e de saúde, coloca-se aqui a questão econômica: quais 
os benefícios econômicos que a promoção das áreas verdes pode trazer. O artigo objetiva estudar o caso da cidade de 
São Paulo, a variação do preço da terra e a arborização urbana. Baseado nisso, discute-se aqui as metas do município 
para a promoção das áreas verdes urbanas na cidade.  
PALAVRAS-CHAVE: áreas verdes; arborização; sustentabilidade; custo-benefício; valor da terra.  

ABSTRACT: 
Urban greening and green sites in urban areas represent not only an increase in the quality of life due to the uncountable 
functions that urban vegetation provides, but they are also associated with the increase in the value of land in more 
forested areas (MCPHERSON and SIMPSON, 2002). This article brings the relevance of promoting the expansion of 
afforestation in cities, presenting the functions of green areas associated with quality of life and urban sustainability. In 
addition to environmental and health aspects, the economic issue is presented: what are the economic benefits that the 
green areas can bring to society. The article presents the case of São Paulo, the variation of the land prices and urban 
afforestation. Based on this, this article debates the goals of the municipality for the provision of urban green areas in 
the city. 
KEYWORDS: greening; afforestation; sustainability; costs and benefits; land price.   

RESUMEN: 
La arborización urbana, así como la existencia de áreas verdes en medios urbanos, representa no sólo un aumento en la 
calidad de vida por las innumerables funciones que la vegetación urbana proporciona, sino que también están asociadas 
al aumento en el valor de las tierras en áreas más arboladas (MCPHERSON y SIMPSON, 2002). Este artículo trae la 
relevancia de promover la ampliación de la arborización en las ciudades, exponiendo las funciones de las áreas verdes 
asociadas a la calidad de vida ya la sustentabilidad urbana. Además de los aspectos ambientales y de salud, se plantea 
aquí la cuestión económica: cuáles los beneficios económicos que la promoción de las áreas verdes puede traer. El 
artículo trae el caso de la ciudad de São Paulo, la variación del valor de la tierra y la arborización urbana. En base a ello, 
se discute aquí las metas del municipio para la promoción de las áreas verdes urbanas en la ciudad.  
PALABRAS-CLAVE: áreas verdes; forestación; sostenibilidad; costo beneficio; valor de la tierra. 
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INTRODUÇÃO 

As cidades competem umas com as outras pelo posto de primeira em qualidade de vida. Segundo Esteves 
(2011 apud Bononi, 2014, p.257) “toda a vida na Terra depende das plantas como fonte de energia e oxigênio, 
e sua sobrevivência é essencialmente para manter a saúde dos ecossistemas”. Assim, para ser a primeira 
cidade é preciso priorizar as áreas verdes. Destaca-se aqui a arborização urbana representando um aumento 
no valor das terras em áreas mais arborizadas, segundo Mcpherson e Simpson, (2002). Nas áreas urbanas em 
que as áreas verdes tornam-se mais raras, podendo mesmo valorizar determinados locais ou bairros. Por 
isso, o custo de morar em áreas com praças e parques que formem paisagens especiais é mais alto, como 
afirma Bononi (2014). Complementando essa visão sobre a importância de áreas verdes, Pellegrino (2014, p. 
494) afirma que “foi descoberto agora que, quando as paisagens que contêm esses elementos [verdes] são
conservadas ou recuperadas, valoriza-se a imagem das cidades, fortalecendo a identidade de seus habitantes
(...)”. O objetivo desse artigo é analisar a arborização urbana e sua atuação na cidade de São Paulo.

RELEVÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES PARA A QUALIDADE DE VIDA 

Quando se fala “função da arborização urbana”, faz-se referência aos serviços que as áreas verdes 
proporcionam, como remoção ou redução da poluição urbana, alteração das temperaturas e aumento dos 
valores das propriedades da região. Constanza et al (1997) faz uma estimativa de que as áreas verdes prestem 
no mínimo 16 tipos de serviços. Em seu relatório The Value of the World Ecosystem Services and Natural 
Capital focalize esses serviços, desde a melhoria da qualidade do ar, com a regulação das temperaturas 
globais, das precipitações atmosféricas, entre outros processos naturais, como o controle de gases de efeito 
estufa. Trata também da função das áreas verdes no equilíbrio de distúrbios do meio, como quanto à 
capacidade do ambiente de resistir a flutuações ambientais, como enchentes e secas. Outras duas 
importantes funções da arborização urbana estão no controle e suprimento de água, com a regulação das 
águas destinadas a agricultura, indústria e transporte, bem como a função de auxiliar na formação de 
reservatórios naturais de água.  Quanto ao solo, as áreas verdes urbanas também cumprem o papel de 
controle de erosão e retenção de sedimentos, formação do solo, ciclagem de nutrientes, ou seja, prevenindo 
a perda de solo por conta de ações do vento, deslizamentos, entre outros fatores, além do auxílio na fixação 
de nutrientes do solo, como o nitrogênio. Mas para complementar esses serviços ambientais, esse mesmo 
relatório de Constanza et al (1997) mostra que o tratamento de resíduos também é uma função da 
arborização, cooperando com a recuperação da mobilidade de nutrientes e quebra de excessos de 
componentes químicos. Também as áreas verdes colaboram com a polinização, controle biológico e refúgio 
da fauna, possibilitando a produção de alimentos para as espécies que habitam o meio urbano. 

Há ainda duas funções importantes das áreas verdes apresentadas por Constanza et al (1997): Recursos 
Energéticos e Recreação e Cultura. A primeira função trata da capacidade das espécies vegetais de 
representar uma fonte de material biológico, cujos produtos são a geração de medicamentos, dentre outros 
e a segunda função diz respeito à Recreação e Cultura, com as questões artísticas, educacionais e científicas. 

Como apresentado por Farr (2013, p.35), “A vida humana não é viável sem os inúmeros serviços gratuitos 
prestados pela Terra. A Terra recebe luz solar, limpa a água, produz oxigênio e gera plantas que alimentam 
os seres humanos e os outros animais”. Essas colocações mostram a importância do que hoje se chama de 
áreas verdes e que a falta dessa conexão com o meio natural pode levar a problemas psicológicos, aumento 
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de estresse, dentre outras dificuldades. Pode-se ver no urbanismo sustentável, como fala Farr (2013), os 
benefícios do contato com a natureza, dizendo que “a probabilidade de deslocamento a pé é três vezes maior 
em rotas para pedestres com vegetação e habitats naturais (FARR, 2013, p.35). 

 

VALORIZAÇÃO URBANA PELA ARBORIZAÇÃO 

As cidades têm valorizado as propriedades da vegetação urbana, e por isso têm desenvolvido estratégias 
para aumentar das áreas verdes urbanas. Um exemplo disso é a inclusão do item sobre aumento da cobertura 
vegetal, como uma das dez iniciativas urbanas do Conselho da Agenda Global para o Futuro das Cidades 
(Global Agenda Council on the Future of Cities) em 2015, pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) (MIT, s/d). 
Também, estudos existentes apontam a relação entre a qualidade de vida e a longevidade a fatores como a 
arborização dos bairros urbanos, onde moradores de regiões mais arborizadas apresentam expectativas de 
vida de aproximadamente 80 anos, enquanto o restante da cidade apresenta uma média de 60 anos (G1, 
2017), embora não se possa assegurar uma relação de causa e efeito entre esses fatores, pois a arborização 
é apenas uma das condições que contribuem para o aumento da qualidade de vida nas cidades e 
indiretamente para a longevidade. 

Segundo Farr (2013) “estudos documentam o interesse de compradores de imóveis em pagar até 24% a mais 
por uma casa cujo terreno esteja voltado para um parque ou para uma área natural” (FARR, 2013, p.37). 
Assim, deve-se procurar adotar projetos com corredores arborizados, prevendo conectividade das áreas 
verdes. Um exemplo disso na cidade de São Paulo é o Parque Linear do Córrego Tiquatira, na Zona Leste da 
cidade (figura 1). 

 
Figura 1: Parque Linear do Córrego Tiquatira       

Fonte: Autoria própria (DA MATA, 2015) 
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No entanto, a avaliação do custo-benefício da arborização urbana é dificultada pelas divergências entre 
fatores, como a localização das árvores, características das espécies, entre outros. O fator de maior 
imprecisão são os benefícios estéticos, por serem de difícil aferição, mas que imprimem no local a qualidade 
que os moradores desejam (MCPHERSON, SIMPSON, 2002).  

Um outro fator é o custo da terra, isto é, populações com maior poder aquisitivo estão localizadas em áreas 
mais valorizadas pelo mercado imobiliário, e, portanto, com custos mais altos pela terra. Observa-se a 
tendência de que áreas mais valorizadas apresentem maiores índices de cobertura vegetal. No caso da cidade 
de São Paulo, se pode visualizar mapa de valor do solo (figura 2), onde as cores mais claras representam 
valores mais baixos e cores mais escuras, preços mais caros de compra dos terrenos. Destaca-se a 
concentração de valores mais altos no setor sudoeste da cidade, especialmente ao longo da Via Marginal do 
Rio Pinheiros, onde as áreas mais próximas à Ponte Estaiada são as mais valiosas (ESTADÃO DADOS, 2014). 

Figura 2: Valor do m2 em São Paulo      
Fonte: Autoria própria com base em dados do Estadão, 2014 
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Figura 3: arborização viária em São Paulo      
Fonte: Autoria própria com base em dados da Rede Nossa São Paulo, 2016 

Quando se cruzam os dados de valor da terra em São Paulo com a cartografia da arborização viária da cidade 
(figura 4), acima apresentada, nota-se que as áreas em azul claro, que representam os distritos com maior 
arborização urbana, coincidem com o setor sudoeste, de maior custo da terra. Ao mesmo tempo, nota-se 
uma tendência das áreas de menor valor fundiário apresentarem menos arborização urbana, exemplificando 
a relação entre custo e arborização. 

Outro fator que relaciona o custo com o benefício da arborização, segundo Mcpherson e Simpson (2002), 
são o custo de reposição e manutenção (poda) das mesmas, método esse também chamado de Abordagem 
de Custo Depreciativo, pois focaliza a diferença entre os benefícios resultantes da implantação de uma árvore 
nova, comparado com aqueles oriundos de uma já existente. Essa valorização se fundamenta em pesquisas 
feitas com os moradores, procurando saber quanto estão dispostos a desembolsar para a manutenção de 
áreas verdes, por exemplo. Diferentemente do que Mcpherson e Simpson (2002) mostram em seu exemplo 
da Califórnia, não há uma colocação que mostre que a população em São Paulo está disposta a contribuir 
financeiramente para aumentar a cobertura vegetal de sua cidade. 

Nesta colocação procura-se destacar a importância da escolha de árvores (e vegetações) de espécies 
adaptadas ao local de implantação, pois isso permite maior estabilidade à população de árvores. Essa análise 
precisa incluir também as restrições de espaço impostas pelos espaços urbanos e suas legislações. O conflito 
entre as raízes e as calçadas, por exemplo, pode representar maiores custos de adequação ao local de plantio, 
ou restrições de escolha de tipo arbóreo. A poda, por exemplo, também está inclusa nos gastos com 
manutenção e, segundo Mcpherson e Simpson (2002), a poda intensa não é benéfica para a arborização 
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urbana, e assim precisa-se que seja desincentivada, a fim de promover a saúde das árvores. Por outro lado, 
entende-se que a poda moderada é necessária para manter o custo-benefício da arborização urbana.  

DECISÕES DE PLANEJAMENTO 

Vale dizer que uma análise de custos-benefícios da arborização urbana funciona como uma ferramenta de 
base para que os setores públicos possam tomar suas decisões, no que concerne ao estabelecimento de 
políticas, e prioridades. Muitas cidades estão reconhecendo a importância de desenvolver a Cobertura Verde 
e principalmente, como diz o Conselho da Agenda Global do Fórum Mundial Econômico, o futuro das cidades 
inclui um aumento da Cobertura Verde na lista das dez cidades com iniciativas urbanas: “as cidades ao redor 
do mundo correm para implementar a cobertura verde (...) e foi desenvolvido um índice, o Green View Index 
pelo qual se pode avaliar e comparar as coberturas verdes urbanas (MIT SENSEABLE CITY LAB, s/d). Desse 
modo as cidades conseguem criar melhores microclimas, mais confortáveis e as árvores podem mitigar a 
poluição urbana, além de pelo sistema de suas raízes conseguirem ajudar a evitar inundações. 

O Laboratório conhecido como Senseable City Lab do Massachusets Institute of Tecnology desenvolveu um 
projeto de indicadores para avaliar e comparar a cobertura de copas das árvores em áreas urbanas. Chamado 
Treepedia, este projeto visa aumentar a conscientização sobre a relevância da vegetação urbana. Segundo 
esta pesquisa, o aumento da quantidade de copa das árvores na cidade contribui para a redução das 
temperaturas urbanas por meio do bloqueio de radiações e aumento da evaporação. Por outro lado, a 
existência das árvores também auxilia na mitigação da poluição atmosférica causada por atividades urbanas 
(MIT SENSEABLE CITY LAB, s/d). Neste projeto, destaca-se o levantamento do Green View Index da cidade de 
Frankfurt com 21,5%, Sidney com 25,9% e Montreal 25,5%, em comparação com cidades de índices menores 
como Londres com 12,7%, Nova Iorque com 13,5% e Paris com 8,8%. A cidade de São Paulo, por sua vez, 
apresenta índice de 11,7% nesta pesquisa. Pode-se ver que, embora o índice de São Paulo seja relativamente 
baixo, há cidades como Paris que estão ainda abaixo nestes dados. 

Quanto à situação encontrada no município de São Paulo, pode-se dizer, focalizando a cobertura vegetal 
existente, que alcança 44% do território da cidade, e também, aponta a existência de uma distribuição 
regional dessa vegetação, muito desigual. Há regiões com predominância de matas nativas e com Unidades 
de Conservação da Natureza, que demandam preservação. Também, há regiões com arborização urbana 
consolidada que precisam de manejo adequado. Há ainda, regiões de baixa cobertura vegetal que carecem 
da plantação de mais árvores. O programa diz ainda que é preciso poder contar com estudos de qualidade 
sobre indicadores ambientais do município. 

Com relação aos Resultados Esperados no município de São Paulo, destaca-se o Programa de Metas 2017-
2020 para a cidade, cuja meta 23 colocada pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente é “plantar 
200 mil árvores no município, com prioridade para as 10 Prefeituras Regionais com menor cobertura vegetal” 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO s/d), que são Aricanduva, Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaim Paulista, 
Jabaquara, Mooca, Sapopemba, Sé, Vila Mariana e Vila Prudente. 

Esta meta está associada ao projeto Sampa Verde do Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050 de 31 de julho 
de 2014) que propõe a ampliação da cobertura vegetal, de modo a conseguir uma arborização equilibrada 
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entre regiões, levando assim à redução de ilhas de calor, à melhora da qualidade do ar, ao aumento da 
permeabilidade do solo e consequente proteção da biodiversidade.  

As linhas de ação da meta são: 

“Promover a conservação e ampliação da cobertura vegetal de parques municipais 
por meio de concessões e parcerias com a iniciativa privada e organizações não 
governamentais; Plantar 200.000 mudas de árvore no município; Elaborar relatório 
de indicadores e de sustentabilidade Ambiental; Realizar 4500 projetos educativos 
para a valorização e a proteção de todas as formas de vida, a fauna e a vegetação, 
na Cidade de São Paulo; Instituir o Plano de Arborização Municipal, estabelecendo 
diretrizes para os manejos arbóreo e florestal, atualizando e mantendo o 
cadastramento georreferenciado da arborização municipal e implantando o 
monitoramento online via satélite e algoritmos; Instituir o Plano Municipal de Áreas 
Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres (Sistema SAPAVEL); Plantar 175.000 
árvores de pequeno porte nos terrenos de linhas de alta tensão e faixas de dutos; 
Plantar 50 mil árvores por meio de doações ou parcerias. ” (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, s/d) 

O programa espera poder contar ainda com um Planejamento Integrado da Arborização Urbana, que receba 
inovações em tecnologia no plantio e manutenção, de modo eficiente, no sentido de ser possível ter uma 
redução de no mínimo 10% nos custos de cada árvore. Mais ainda, espera a instituição de um Plano de 
Arborização Municipal, com diretrizes especiais para manejo arbóreo e florestal, contando com um cadastro 
georreferenciado de árvores e também com monitoramento online.  

Observa-se que a cidade tem um programa de metas como planejamento de suas áreas verdes. Nesse 
programa não inclui a compensação ambiental, mas simplesmente a definição da cobertura vegetal que pode 
ser mensurada via satélite. Segundo notas de cálculo, consideram a quantidade de mudas plantadas no 
município, excluídos os plantios compensatórios em geral feitos na proporção de uma árvore plantada para 
uma árvore cortada autorizada por Taxa de Compensação Ambiental (TAC). Assim sendo no segundo 
semestre de 2017 foram plantadas na cidade de São Paulo 18.934 mudas de árvores, não incluindo TCA. 
Sublinha-se mais uma vez que a meta desse programa Sampa Verde não inclui plantio feito como 
procedimento de compensação ambiental, pela subtração de árvore cortada (SECRETARIA DO VERDE E MEIO 
AMBIENTE, s/d). 

Tem-se, por hora, apenas os dados relativos ao segundo semestre de 2017 do programa Sampa Verde, cujos 
valores relativos a arborização nas Prefeituras Regionais prioritárias consta na tabela abaixo (figura 4). Para 
efeito de comparação, foram acrescentados aqui dois valores: as Prefeituras Regionais com o menor 
(Pinheiros) e maior (São Miguel Paulista) número de mudas plantadas. Observa-se que as Prefeituras 
Regionais que deveriam ter recebido maior número de unidades plantadas não foram priorizadas até então.  
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PREFEITURAS REGIONAIS UNIDADES DE MUDAS PLANTADAS 

Aricanduva 58 

Ermelino Matarazzo 119 

Guaianazes 40 

Itaim Paulista 70 

Jabaquara 535 

Mooca - 

Pinheiros 5 

Sapopemba 108 

São Miguel Paulista 4550 

Sé 348 

Vila Mariana 49 

Vila Prudente 6 
Figura 4: Tabela das 10 Prefeituras Regionais prioritárias, e as que tiveram menor (vermelho) e maior (verde) arborização em 2017.    

Fonte: Autoria própria (DA MATA, 2018) com base em dados do Programa de Metas de São Paulo, 2017. 

É bom lembrar ainda que o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 2014, inclui O Plano 
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica que estimula os municípios a atuarem de forma 
proativa na conservação e recuperação da vegetação nativa. Desse modo aponta ações prioritárias e áreas 
para conservação, manejo, fiscalização e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade. Assim 
objetiva experimentos tecnológicos sustentáveis, e também gestão de ações de conservação do bioma, de 
modo a fortalecer a organização social e a participação do cidadão na gestão pública. Objetiva ainda fornecer 
subsídios ambientais para a manutenção da Reserva da Biosfera e outros programas voltados para São Paulo, 
focando o plano municipal de saneamento básico, o plano de bacia hidrográfica, e o plano municipal de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário e o plano diretor estratégico do município (SECRETARIA DO 
VERDE E MEIO AMBIENTE, s/d). Observa-se que segundo esta fonte, o Plano Municipal da Mata Atlântica 
lançado em 2017 devia implementar um Plano de Arborização e nesse ano foram plantadas 8.200 mudas de 
árvores por doação ou parceria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entende-se, por fim, que as áreas verdes urbanas são essenciais para o desenvolvimento sustentável das 
cidades, assim como para a saúde e qualidade de seus habitantes, pois representam melhora nos indicadores 
de qualidade atmosférica, redução das ilhas de calor, entre outros fatores.  

A arborização urbana é cada vez mais imprescindível para se viver de modo sustentável. Tais levantamentos 
científicos poderiam servir de base para programas de arborização urbana, usando uma abordagem 
sistêmica. Tais dados apontam para a necessidade da ampliação de cobertura e melhor distribuição das 
unidades arbóreas para evitar áreas demasiadamente cinzas e impermeabilizadas.  

Os trazidos indicam que a implementação de maior cobertura vegetal propicia um aumento do valor da terra 
urbana. A população, buscando estas qualidades, se interessa por estas áreas mais arborizadas. Isto é, além 
dos desdobramentos ambientais e para saúde humana, há o fator econômico de valorização das áreas 
arborizadas.   

Face a essas colocações, deve-se dar a devida atenção aos custos de remoção seletiva e reposição de 
elementos arbóreos, assim como evitar perdas de cobertura verde, de modo que se possa manter maior 
estabilidade vegetal. Desse modo tem-se benefícios em curto prazo para a comunidade, e a longo prazo pode 
haver maior proteção contra prejuízos em catástrofes naturais, posto que sempre é possível pensar em 
termos de benefícios e custos para a sociedade, resultantes da arborização urbana. 

Dessas colocações destaca-se que as cidades ao redor do mundo estão procurando implementar estratégias 
para aumentar suas coberturas verdes. Por isto as decisões de planejamento são importantes para as áreas 
urbanas, tornando-as mais sustentáveis. No Plano Diretor de São Paulo, observa-se a proposição de um 
aumento substancial de área verde, porém os dados do Programa de Metas, embora ainda recentes, não 
apontam a priorização das Prefeituras Regionais onde existe maior necessidade do aumento da cobertura 
verde.   
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PROJETO REGENERATIVO PARA CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

REGENERATIVE DESIGN FOR UNIVERSITY CAMPUS 

PROYECTO REGENERATIVO PARA CAMPUS UNIVERSITARIO 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 

RESUMO: 

O crescente campo de projeto regenerativo, emergiu da visão de que não não devemos apenas impactar menos, mas 
redefinir o que o ambiente abrange e qual o seu papel. Acredita-se como único caminho para promover resultados 
mais eficazes, que o impacto e a intenção deverão ser positivos, o que significa estar e se sentir conectado com o 
mundo natural, coevoluindo com os sistemas do meio ambiente. Para isso entende-se que os profissionais deverão ir 
em direção a um modelo regenerativo baseado nas relações entre sistemas naturais e culturais, e uma profunda 
compreensão das características regionais, reconhecendo a interdependência entre humanos e a natureza. Um 
caminho em busca de impactos mais positivos na natureza é compreender que as universidades têm um papel 
fundamental nesse processo e responsabilidade social no desenvolvimento da sociedade, particularmente na 
educação de futuros profissionais e na propagação da conscientização pública sobre as questões ambientais. Diversas 
universidades têm buscado promover a sustentabilidade nos seus sistemas elementares, como o ensino, pesquisa, 
extensão comunitária, autoavaliação, relatórios, além das operações do campus, que dizem respeito às atividades que 
envolvem consumo de energia e água, emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos sólidos, compra de 
alimentos, transporte, entre outros. Mas são soluções pontuais, e a realidade percebida nas áreas das universidades 
aponta uma direção contrária. Desde 2016, esses temas formam a base de uma pesquisa relacionada ao campus 
principal da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como ponto de partida a universidade como parte 
de um ecossistema delicado e importante para todas as redes naturais da região. Práticas regenerativas orientam os 
debates para alcançar um projeto restaurador e regenerativo. Para avaliar as questões sugeridas para o campus a 
pesquisa utiliza como ferramenta orientadora os âmbitos temáticos do LENSES (Living Environments in Natural, Social, 
and Economic Systems). Esta é uma ferramenta para orientar e não se propõe a ser uma lista de verificação do 
sistema, mas sim um processo passo a passo voltado para a abordagem regenerativa. Como resultado observa-se que 
através da promoção de novas formas de se relacionar com o meio ambiente, a universidade percebe como os 
diferentes departamentos se relacionam e a importância de estimular suas conexões para o pensamento complexo e 
integral em busca de novas formas de bem estar com o planeta.  

PALAVRAS-CHAVE: projeto regenerativo, campus universitário. 

ABSTRACT: 
The growing field of regenerative design, which emerged from the view that we should not limit to reduce our impact, 
but to redefine what the environment encompasses and what is its role. The belief is that the only way to promote 
more effective results, is to consider that the impact and intention should be positive, which means being and feeling 
connected to the natural world, coevolving with environmental systems. To this end, it is understood that professionals 
should move towards a regenerative model based on the relationships between natural and cultural systems and a 
deep understanding of regional characteristics, recognizing the interdependence between humans and nature. One 
way to look for more positive environmental impacts is to understand that universities play a key role in this process 
and have social responsibility in the society development, particularly in educating future professionals and in 
spreading public awareness about environmental issues. Several universities have sought to promote sustainability in 
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their elementary systems, such as teaching, research, community outreach, self-assessment, reporting, as well as 
campus operations, which pertain to activities involving energy and water consumption, greenhouse gas emissions, 
solid waste generation, food purchase, transportation, among others. But they are punctual solutions, and the reality 
perceived in the areas of universities points in the opposite direction. Since 2016, these themes form the basis of a 
research related to the main campus of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), starting from the university as 
part of a delicate and important ecosystem for all the natural networks of the region. Regenerative practices guide the 
debates to achieve a restorative and regenerative project. In order to evaluate the suggested questions for the campus 
the research uses as a guiding tool the thematic scopes of LENSES (Living Environments in Natural, Social, and 
Economic Systems). LENSES is a tool to guide and is not intended to be a checklist of the system, but rather a step-by-
step process focused on the regenerative approach. As a result, it is observed that through the promotion of new ways 
of relating to the environment, the university perceives how different departments relate and the importance of 
stimulating their connections to complex and integral thinking in search of new forms of well-being with the planet. 
KEYWORDS: regenerative design, university campus. 

RESUMEN: 
El creciente campo de diseño regenerativo, emergió de la visión de que no sólo debemos impactar menos, sino 
redefinir lo que el ambiente abarca y cuál es su papel. Se cree como un único camino para promover resultados más 
eficaces, que el impacto y la intención deberán ser positivos, lo que significa estar y sentirse conectado con el mundo 
natural, coevolucionando con los sistemas del medio ambiente. Para ello se entiende que los profesionales deberán ir 
hacia un modelo regenerativo basado en las relaciones entre sistemas naturales y culturales, y una profunda 
comprensión de las características regionales, reconociendo la interdependencia entre humanos y la naturaleza. Un 
camino en busca de impactos más positivos en la naturaleza es comprender que las universidades tienen un papel 
fundamental en ese proceso y responsabilidad social en el desarrollo de la sociedad, particularmente en la educación 
de futuros profesionales y en la propagación de la concientización pública sobre las cuestiones ambientales. Diversas 
universidades han buscado promover la sostenibilidad en sus sistemas elementales, como la enseñanza, investigación, 
extensión comunitaria, autoevaluación, informes, además de las operaciones del campus, que se refieren a las 
actividades que involucra consumo de energía y agua, emisión de gases de efecto invernadero , generación de residuos 
sólidos, compra de alimentos, transporte, entre otros. Pero son soluciones puntuales, y la realidad percibida en las 
áreas de las universidades apunta una dirección contraria. Desde 2016, estos temas forman la base de una 
investigación relacionada al campus principal de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), teniendo como 
punto de partida la universidad como parte de un ecosistema delicado e importante para todas las redes naturales de 
la región. Las prácticas regenerativas orientan los debates para alcanzar un proyecto restaurador y regenerativo. Para 
evaluar las cuestiones sugeridas para el campus, la investigación utiliza como herramienta orientadora los ámbitos 
temáticos del LENSES (Living Environments in Natural, Social, and Economic Systems). Esta es una herramienta para 
orientar y no se propone ser una lista de verificación del sistema, sino un proceso paso a paso orientado hacia el 
enfoque regenerativo. Como resultado se observa que a través de la promoción de nuevas formas de relacionarse con 
el medio ambiente, la universidad percibe cómo los diferentes departamentos se relacionan y la importancia de 
estimular sus conexiones hacia el pensamiento complejo e integral en busca de nuevas formas de bienestar con el 
planeta. 

PALABRAS-CLAVE: proyecto regenerativo, campus universitario. 
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1-INTRODUÇÃO 

Diversas áreas do conhecimento discutem os impactos ambientais sobre o planeta na busca de equilíbrio 
na relação entre seres humanos com o ambiente natural. Porém, percebe-se que essa questão é recorrente 
e as soluções efetivamente implementadas para esses impactos não apresentam mudanças significativas. 
Esses problemas complexos precisam reconhecer a capacidade de compreender padrões, conectar e 
pensar soluções reconectando os fluxos naturais com os seres vivos através da recuperação de situações de 
degradação. As universidades estão presentes nas discussões sobre os impactos ambientais pelo ser 
humano e têm responsabilidade social no desenvolvimento da sociedade, particularmente na educação de 
futuros profissionais e na propagação da conscientização pública sobre as questões ambientais. Diante do 
conhecimento produzido e aprendido nas universidades, e dos desafios ambientais atuais dos campi, 
questiona-se quais os aspectos que impedem um impacto ambiental positivo nas soluções materializadas 
no seu espaço físico universitário. As universidades possuem um papel importante para antecipar essas 
possíveis mudanças da relação dos seres humanos com o meio ambiente. Segundo Orr (2004) o problema 
não é apenas que muitos edifícios nas universidades são antiestéticos, não funcionam muito bem ou não se 
encaixam em seu lugar ou região, o problema mais profundo é que os edifícios não são fatores neutros no 
processo de aprendizagem. Ou seja, eles influenciam no aprendizado como exemplos negativos, e não 
apenas o edifício, mas também todo o espaço onde ele está inserido. Acredita-se como único caminho para 
promover resultados mais eficazes, o impacto e a intenção deverão ser positivos, o que significa estar e se 
sentir conectado com o mundo natural, coevoluindo com os sistemas do meio ambiente. Os profissionais 
deverão ir em direção a um modelo regenerativo baseado nas relações entre sistemas naturais e culturais, 
e uma profunda compreensão das características regionais, reconhecendo a interdependência entre 
humanos e a natureza.  

Nesse contexto os espaços físicos das universidades devem dar o exemplo, em vez de promover isoladas e 
limitadas iniciativas de redução do impacto ambiental. Para isso, os projetos para o espaço físico da 
universidade devem incorporar conceitos de interdependência, o que significa a integração do 
desenvolvimento humano com os sistemas naturais em que ambos são sustentados, nutridos e 
aprimorados. Para isso, é necessária uma nova forma de pensar e discutir esses problemas complexos. Para 
Hodgin (2008), as ferramentas atuais que auxiliam os profissionais a se preocuparem com a 
sustentabilidade, não abordam adequadamente a interconexão entre desenvolvimento humano e o mundo 
natural, nem consideram aspectos da equidade social, como educação, estética, envolvimento da 
comunidade e diversidade socioeconômica. O problema é visto de forma fragmentada. E essa 
fragmentação, em áreas isoladas ou departamentos, não contribui para a implementação dessas mudanças 
relevantes nas universidades. Em uma realidade em que os sistemas são cada vez mais complexos, onde 
seus limites são muitas vezes difíceis de identificar e onde as questões sociais e não técnicas desempenham 
papéis cada vez mais relevantes, os problemas não podem ser resolvidos aplicando apenas uma solução 
técnica. Introduzir e integrar esses aspectos nas discussões sobre o espaço físico da universidade requer 
abordagens inovadoras.  

Desde 2016, o projeto no campus universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) constitui 
a base da pesquisa atuando como um instrumento para renovar formatos de aprendizagem para toda a 
comunidade acadêmica sobre os impactos no meio ambiente. Esse artigo trata da importância de 
incentivar discussões de diferentes áreas do conhecimento para abordar problemas complexos com uma 
visão mais ampla. A justaposição de elementos de informação ambíguos, incongruentes e heterogêneos 
que são relacionados através da operação com uma interface transdisciplinar provavelmente estimula o 
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surgimento de novos conhecimentos. As discussões foram promovidas durante módulos de ensino como 
disciplinas do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa 
Catarina e utilizaram os córregos como ponto de partida para um estudo sobre o futuro do Campus da 
Trindade da UFSC. A experiência apresentada é discutida nesse artigo com base no conceito de projeto 
regenerativo, tendo como referencia os âmbitos temáticos do LENSES (Living Environments in Natural, 
Social, and Economic Systems). 

2. A UNIVERSIDADE COMO EXEMPLO

A partir desse questionamento identifica-se que enfrentamos uma série de problemas globais que ao longo 
dos anos vem prejudicando a biosfera e a vida humana e se não solucionados se tornarão irreversíveis. Os 
alertas sobre os impactos negativos das ações humanas no meio ambiente já acontecem desde o século 
passado e essa degradação ambiental tem exigido estratégias para transformar essa realidade. Possuímos 
ampla documentação sobre a extensão e significados desses problemas, percebe-se que as práticas atuais 
se concentraram principalmente em minimizar danos ao meio ambiente, usando recursos mais eficientes e 
retardando a degradação dos sistemas naturais da Terra.  

Atualmente os estudantes aprendem durante as aulas sobre responsabilidade ambiental, eficiência 
energética, ciclo de vida dos materiais, entre outros temas, de diversas áreas do conhecimento que 
abordam essa preocupação da relação do ser humano com a natureza. Observam no campus, 
como eles se movem e como  se relacionam uns com os outros e com os espaços. As instituições 
frequentemente não priorizam essa responsabilidade ambiental e isso é percebido por sua comunidade, o 
que resulta em questionamentos, pois os alunos aprendem sem quem ninguém os ensine que 
provavelmente eles não precisam relacionar a teoria com a prática, as ideias com a realidade. 

A realidade da Universidade Federal de Santa Catarina se caracteriza por uma grande extensão territorial e 
todo o conhecimento produzido e aprendido sobre as relações do ser humano com a natureza não se 
evidencia nesses espaços. Ao invés de promover formas inovadoras de relação com o meio ambiente, 
demonstram que seus estudantes não fazem efetivamente parte de um meio natural em constante 
processo de regeneração compatíveis com o desenvolvimento adequado da fauna, flora, cursos d’água, 
solo, etc. E ainda, embora, grande parte da comunidade acadêmica aborde em seus cursos e pesquisas 
questões relacionadas ao meio ambiente, na maior parte das vezes, abordam as questões ambientais como 
problemas e os estudam de forma isolada. Buscam soluções com o objetivo de impactar menos e não 
voltadas pra possibilidades de um impacto positivo nas situações de degradação anteriores.  

Como exemplo na educação de futuros líderes, as universidades deveriam abordar as várias necessidades 
das sociedades locais e não esquecer do seu importante papel na produção de conhecimento e 
aprendizagem reforçado por sua responsabilidade social no desenvolvimento da sociedade e na 
proliferação da conscientização pública sobre as questões dos seus impactos na natureza. 

As universidades têm papel fundamental na compreensão e solução desses problemas. Para David Orr 
(2004), toda escola, colégio ou universidade, além de seu currículo explícito descrito em seu catálogo, 
possui outro, um currículo implícito e que consiste de seus edifícios, terrenos e operações. O currículo 
incorporado em qualquer edifício instrui tanto quanto qualquer curso ensinado nele. A infraestrutura 
urbana repercute em seus usuários, assim como a infraestrutura que os estudantes observam nos campi, a 
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experiência deles nos espaços da universidade são aspectos que influenciam sua capacidade de imaginar 
melhores alternativas para problemas futuros. Seguindo esse pensamento, para Morin (2000), a vida 
intelectual é inseparável da vida de experiências. 

Acredita-se que os valores ambientais se induzem por diferentes meios, não só por processos educativos 
formais, mas pela experiência vivida pelas pessoas nos lugares. Assim se o campus não reflete em seu 
espaço físico as discussões sobre a questão ambiental, elaboradas pelos processos formais em sala de aula, 
entende-se que a aprendizagem será prejudicada. Assim, o espaço físico da UFSC tem especial participação 
e influência no processo de aprendizagem dos seus alunos. A universidade tem o dever de fornecer a esses 
alunos modelos, exemplos, tangíveis, que irão calibrar os valores aprendidos e as suas capacidades, através 
do ato de vivenciar seus espaços de aprendizagem.  

3. PROJETO REGENERATIVO 

O principal conceito de desenvolvimento sustentável procura satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras (BRUNDTLAND, 1987). A preocupação ambiental surge 
como um processo de consciencialização do ser humano sobre a problemática ambiental é um conceito 
que procura criar uma adaptação de comportamentos e atitudes sociais, políticas e morais que moldam o 
tipo de relações que se estabelecem entre os seres humanos e a natureza onde eles se inserem.  

A questão ambiental é tratada sob alguns aspectos que se inter-relacionam, mesmo quando de 
movimentos e teorias distintas. De forma ampla podemos citar uma visão antropocêntrica, centralizada no 
ser humano como um usuário, sempre fora ou acima da natureza, aliado à tecnologia. Normalmente 
resulta em soluções pontuais e fragmentadas. E a outra visão, que não separa os seres humanos da 
natureza, eles são parte do sistema, consideram o mundo como uma rede de fenômenos que estão 
interconectados. Embora os resultados da primeira visão estejam evoluindo, a exemplo dos edifícios 
verdes, o principal objetivo da construção ecológica para essa abordagem continua ser em aumentar a 
eficiência de energia, água e uso de material, reduzindo impactos globais sobre o ambiente natural. 
Buscam impactar menos. 

Essa segunda visão vem sendo discutida por alguns autores como (McHARG, 1969), (LYLE, 1994), 
(McDOUNOUGH, 2002) e (HES & DU PLESSIS, 2015) que colocam a posição do ser humano não como 
individuo à parte do sistema. A integridade e a sabedoria dos sistemas vivos estão no centro dos processos 
evolutivos, que, por sua vez, é o coração da prática regenerativa. Em sua essência, a prática regenerativa é 
entrar em sintonia com a natureza.  John T. Lyle (1994) foi um dos primeiros autores a conceber uma 
metodologia de projeto regenerativo que permite a substituição, renovação e renascimento contínuos para 
promover resultados positivos. Em 1999, Berkebile e McLennan propõe uma mudança de paradigma na 
indústria da construção para que edifícios e as atividades da construção fossem promotores da saúde dos 
ecossistemas, de economias estáveis e sociedades iguais. Laszlo (2008) também afirmou que precisamos 
encontrar maneiras para viver na terra sem destruir a nós mesmos e ao mundo natural. Quando vemos 
vida e padrões em sistemas, podemos co-criar novos padrões e melhorar a vida. 

Nossos ecossistemas globais estão degenerando mais rapidamente do que podem se reproduzir. O 
crescente campo de projeto regenerativo, que emergiu da segunda visão comentada anteriormente, não é 
apenas impactar menos, mas redefinir a abrangência do ambiente e qual o seu papel. Acredita-se que é 
necessária uma abordagem mais ampla e integrada com estratégias que buscam reverter à degeneração 
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dos sistemas naturais e dos sistemas dos seres humanos com o objetivo de regenerar a saúde dos lugares 
como um todo. As práticas regenerativas se concentram no cultivo de relações mutuamente benéficas 
entre pessoas e lugares. Para alcançar um projeto restaurador e regenerativo, é necessário colocar menos 
ênfase em um elemento isolado e mais no processo de projeto que se concentra na evolução de todo o 
sistema. 

De acordo com Lyle (1994) o principal ponto é que o modelo linear que estruturam nossos habitats 
humanos acabarão levando a degeneração dos sistemas que fornecem energia, materiais e outros serviços 
para nossas cidades. Ele sugere um sistema através da reincorporação dos serviços básicos de apoio à vida 
da natureza. Reed (2009) sugere que essas abordagens com relação à questão ambiental e sua trajetória 
são uma progressão e não independentes umas das outras, pois todos os níveis são necessários para 
alcançar esta mudança para a regeneração. Sugere uma trajetória na busca de um impacto positivo no 
meio ambiente, que pode ser observado na imagem 01. 

Imagem 01 - O espectro de práticas de sustentabilidade
Fonte: www.regenesis.com (acesso 2017) 

Nessa trajetória em direção a um impacto positivo no meio ambiente, algumas estratégias foram 
desenvolvidas com esse compromisso, na busca de integrar estruturas, processos e infraestruturas com os 
sistemas de vida natural. Segundo Mang e Reed (2012) são quatro categorias de abrangência ao longo do 
espectro no campo verde, na direção neutra para regeneração. A primeira categoria a “Biofilia”, de forma 
geral, reconhece que os seres humanos respondem positivamente a natureza. A saúde humana é 
positivamente influenciada em relação a sua conexão com a natureza. Segundo Cavalcante e Elali (2011) o 
processo evolutivo preparou biologicamente o ser humano para aprender e reter respostas positivas à 
natureza. Isso se reflete em três respostas adaptativas relacionadas com a paisagem natural: preferência e 
aproximação, restauração e recuperação de estresse e melhoria das funções cognitivas quando a tarefa não 
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é urgente. Com base nisso algumas pesquisas buscam uma analogia entre essas predisposições do ser 
humano e sua relação com a natureza. Um primeiro passo para uma visão mais ampla e integrada com a 
natureza. Um segundo estágio é o conceito da “Biomimética”, termo utilizado para invenções humanas que 
sejam inspiradas pela natureza. Segundo Benyus (1997) esse conceito busca usar a natureza como modelo, 
como medida, observando o padrão ecológico para as inovações sem esgotar a fonte de inspiração. 
Estudando a natureza é possível aprender a solucionar problemas. A natureza aprendeu o que funciona, o 
que é adequado e o que é durável . A biomimética, observa e estuda a natureza, sem o foco de extrair seus 
recursos, para poder descobrir soluções para os problemas atuais. Os princípios que orientam o 
pensamento biomimético são essencialmente derivados de um processo ecológico, compreendendo como 
a natureza funciona e esse ser um ponto de partida conceitual para uma mudança regenerativa dos 
sistemas. O estágio “Restaurador” busca restaurar a capacidade auto organizadora e evolutiva dos sistemas 
naturais. É uma abordagem que reconhece que os seres humanos têm um papel a desempenhar. Uma 
abordagem que integra mais os seres humanos com a natureza comparado aos estágios anteriores, mas 
ainda assim intervém em um sistema ou sub sistema especifico para reestabelecer a restauração de um 
ecossistema. O papel do ser humano é concluído uma vez que a capacidade do sistema para se auto 
organizar é iniciada. E o estágio “Regenerativo” reconhece que os seres humanos são a "natureza". É uma 
consciência de que a saúde de um ecossistema depende da saúde humana e a saúde humana é 
dependente da saúde de toda a ecologia. É co-evolutivo. Para criar uma saúde ecológica sustentada, os 
seres humanos devem desenvolver uma inter-relação consciente e integral em que os seres humanos e a 
natureza são mutuamente benéficos. 

4. A EXPERIÊNCIA

Nesse contexto, com base nesses conceitos apresentados, foram criados módulos de ensino oferecidos 
como disciplinas do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Foram quatro módulos da experiências. A primeira ocorreu no segundo trimestre de 2016, 
a segunda no terceiro trimestre deste mesmo ano, a terceira no terceiro trimestre de 2017 e a ultima no 
primeiro trimestre de 2018. As disciplinas foram ofertadas para todos os programas de pós-graduação da 
Universidade Federal de Santa Catarina e utilizaram os córregos como ponto de partida para um estudo 
sobre o futuro do Campus da Trindade da UFSC. Para o sucesso do processo o acompanhamento dos 
tutores se faz necessário, permitindo aos alunos a melhorar suas capacidades de integração e colaboração, 
evitando discussões e atividades pouco objetivas. Ao contrário dos professores, que funcionam como 
provedores de conhecimento e fontes diretas de informação, os tutores apoiam o processo de 
aprendizagem dos alunos, auxiliando os estudantes a se tornarem participantes ativos em seus grupos, 
aprendendo a estabelecer conexões significativas entre conhecimentos prévios, novos conhecimentos e no 
processo de envolvimento com o tema.  

A oferta para diversos cursos de pós-graduação da UFSC teve como objetivo obter no processo especialista 
de diversas áreas do conhecimento. Assim, no primeiro grupo havia 11 alunos, no segundo grupo, 15 
alunos no terceiro grupo 21 alunos e no quarto 19 alunos. As experiências se caracterizaram por um grupo 
heterogêneo com relação às áreas de conhecimento, com alunos de doutorado, mestrado e da graduação. 
As áreas do conhecimento estão apresentadas na figura 01. No segundo, terceiro e quarto módulos, 
contemplou funcionários da instituição. 
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Figura 01 : Áreas do conhecimento dos módulos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Estimular processos colaborativos com diferentes áreas do conhecimento é um desafio. A maneira de se 

comunicar varia muito é pode ser percebida como um obstáculo nessa integração. Por outro lado a 

diversidade de conhecimentos contribui para enfrentar a atual crise ambiental, que aponta a necessidade 

de interferir na dinâmica dos processos que não pode ser feito de forma fragmentada. 

5. OS AMBITOS DO LENSES E A EXPERIENCIA ACADEMICA 

O LENSES (Living Environments in Natural, Social, and Economic Systems) do grupo CLEAR (Center for Living 
Environment and Regeneration) da Universidade do Estado do Colorado nos Estados Unidos, é uma 
estrutura para orientar equipes ou pessoas e não se propõe a ser uma lista de verificação do sistema, mas 
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sim um processo voltado para a abordagem regenerativa. Sua estrutura é composta por três fases, que se 
inter-relacionam. As fases podem ser observadas na figura 02. 

Figura 02 - Fases da estrutura LENSES 
Fonte: www.clearabundance.com,acesso em 2017,adaptado pelos autores. 

A fase 01 se refere à vitalidade e representa o entendimento de uma situação degenerativa para 
regenerativa. O modelo é usado inicialmente para introduzir os conceitos regenerativos para os usuários. 
Depois, para identificar oportunidades de desenvolvimento regenerativo.  Na experiência as equipes 
através do diálogo exploraram a abordagem degenerativa e regenerativa a partir da situação dos cursos 
d´água da Universidade Federal de Santa Catarina e determinaram que a poluição dos cursos d´água pela 
própria universidade seria a situação degenerativa e a alternativa regenerativa seria valorizar água dentro 
do contexto do campus universitário, como local de diversidade promovendo trocas e inovação. A fase 2 , 
os fluxos, representa graficamente a inter relação dos aspectos de um sistema que compõem o todo. 
Depois de analisar a fase 1, é explorado cada uma das áreas temáticas, através e fora de si mesmas, do 
lugar e/ou da organização. Avaliando como essas áreas se relacionam e mudam ao longo do tempo, com 
foco em padrões e relacionamentos, o objetivo é a compreensão profunda do contexto.   
São 11 âmbitos temáticos os quais cada um apresenta um conjunto de indicadores. O âmbito 12 
apresentado se refere à flexibilidade do instrumento, que coloca a possibilidade de se inserir um novo tema 
determinado pela especificidade do projeto trabalhado.  

1. Estética
2. Comunidade
3. Ecossistemas
4. Educação
5. Energia
6. Saúde e bem-estar
7. Uso do solo
8. Materiais
9. Recursos financeiros
10. Mobilidade
11. Água
12. Item em aberto

1 

2 
3 
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Para cada modulo as equipes tinham 11 encontros semanais nos quais eram questionadas e com isso 
adquiriram uma compreensão mais profunda de cada âmbito assim como a sua relação com o problema. 

A fase 3, a Base,  tem como objetivo envolver os usuários a criar um senso compartilhado de compromisso. 
As equipes vão explorar como os princípios orientadores relacionam com eles mesmos, com seu projeto ou 
com sua organização. Os resultados são um conjunto único de valores e compromissos que servem de base 
para a compreensão do lugar para inspirar e orientar sobre tomada de decisão. Na experiência os 
participantes que foram convidados a escolher um tema como principio orientador relacionando com o 
problema discutido. Os temas abordados são apresentados no quadro 01 abaixo. 

Bairros vizinhos 

Custos e métodos construtivos 

Bairros vizinhos 

Consciência ambiental e bem estar 

Documentação e mídia 

Segurança 

Sistemas vivos 

Representação digital e simulações 

Gestão de resíduos 

Gestão da construção na universidade 

Mobilidade e estacionamentos 

Legislação ambiental 

Uso do espaço e conscientização 

Desenho urbano e novos edifícios 

Paisagem e espaços abertos 

Planejamento em longo prazo da universidade 

Hidrologia 
Quadro 01 – Temas abordados nas disciplinas 

Fonte: Elaborado pelo autores,2018. 

Os participantes pesquisaram esses temas individualmente e posteriormente relacionaram com o problema 
dos cursos d´água do campus da UFSC resultando possibilidades de soluções mais amplas para a questão da 
poluição dos cursos d´água.  

6. CONCLUSÕES

As soluções propostas pelas equipes consideraram como problema mais amplo a degeneração dos cursos 
d´água do campus da Universidade Federal de Santa Catarina. As soluções propostas nos módulos 
buscaram, a partir do potencial dos córregos, examinar as oportunidades de evoluir e restaurar esses 
relacionamentos para o benefício contínuo e revitalização da comunidade. A experiência aumentou a 
capacidade das equipes de lidar com problemas difíceis e complexos, incentivando os participantes a 
impactar positivamente, em vez de se concentrarem nos aspectos negativos existentes.  

O questionamento a partir dos âmbitos temáticos do LENSES forneceu uma oportunidade para as equipes 
perceberem outros temas que estavam incorporados no problema mais amplo.  
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As propostas, a partir das discussões, consideraram alguns dos âmbitos da estrutura LENSES. A Comunidade  
que está inevitavelmente relacionada ou impactada por um projeto, após alguns questionamento sobre o 
que o espaço físico da universidade representava para os usuarios do campus, foi considerada nas 
propostas como um fator importante a ser investigado levando algumas equipes a entrevistarem membros 
da comunidade. O que resultou em considerar nas propostas acessibilidade ao campus com transportes 
alternativos e valorizar a relação das pessoas com a natureza, utilizando os espaços livres do campus, 
marcado pelo eixo do Rio do meio, como um parque linear de conexão com o resto da cidade. E assim 
proporcionar condições que promovessem a saúde e bem-estar dos ocupantes, trabalhadores e 
comunidade local e global. O grupo também considerou padrões históricos que moldaram o problema, 
bem como barreiras que proibiam a saúde e a vitalidade dos cursos d´água. Ao estudar esses padrões 
passados eles entenderam o motivo da baixa qualidade da água, que além de receber poluentes internos 
chegava ao campus com uma qualidade baixa. A partir disso perceberam a fragilidade da área suscetível a 
alagamentos. Assim puderem escolher o melhor local para soluções, como a proposta de lagoas de 
retenção com vegetação para tratamento da água e alargamento do leito do rio para minimizar as 
enchentes. Outra questão aprofundada a partir dos âmbitos do LENSES foi com relação aos Recursos 
Financeiros, um nutriente essencial do projeto e, portanto é importante planejar e aplicar de forma 
ponderada e com consciência das consequências do crescimento do projeto. Podendo reinventar os lucros 
para estimular uma comunidade saudável. A partir desse âmbito, as equipes pensaram em soluções que 
envolviam a restrição do uso estacionamentos do campus como uma alternativa de captação de recurso 
financeiro que fosse revertido em benefícios para o espaço livre do campus. A Água, um âmbito inerente ao 
problema, considera a conexão direta com os sistemas de água resultando em uma sensação de 
responsabilidade pela vitalidade da água e do ecossistema circundante. As equipes expandiram o olhar 
para além da poluição da água. Com isso valetas vegetadas, captação da água da chuva, abertura do leito 
do rio com a recuperação da mata ciliar foram propostas das equipes. 

A compreensão dos fatores históricos do projeto gerou uma compreensão mais profunda do local, levando 
a várias novas ideias de projeto que, de outra forma, poderiam não ter sido descobertas. A estrutura do 
LENSES permitiu que os membros da equipe tivessem uma compreensão mais profunda e tangível dos 
conceitos regenerativos. A partir do diálogo profundo, eles perceberam que o “re” da “regeneração” tem 
menos a ver com o retorno a algum ponto anterior no tempo, e sim para reconhecer que 1) muitos lugares 
sofreram danos sociais e ecológicos passados em função desenvolvimento, e 2) projetando para impactar 
positivamente, uma abordagem regenerativa pode ajudar a melhorar a saúde, vitalidade e capacidade 
adaptativa a longo prazo de um lugar tal que todos possam se beneficiar de forma equitativa. 

A estrutura LENSES auxiliou a guiar diálogos significativos e produtivos, a criar objetivos benéficos e a 
aplicar conceitos regenerativos ao projeto para o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e 
transformar o problema, tornando-o uma oportunidade de contribuir para condições de saúde ambiental 
positiva em um escala local, nacional e global.  
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 DIVERSIDADE CULTURAL: UMA RIQUEZA QUE DESAFIA A POLÍTICA 
INDIGENISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

CULTURAL DIVERSITY: A WEALTH THAT CHALLENGES THE INDIGENOUS POLICY AFTER THE 
CONSTITUTION OF 1988 

DIVERSIDAD CULTURAL: UNA RIQUEZA QUE DESAFÍA LA POLÍTICA INDIGENISTA DESPUÉS DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1988L  

 EIXO TEMÁTICO: Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

RESUMO: 
 
Este trabalho vem com o intuito de ampliar a discussão da temática indígena, tendo como foco a construção de novas 
espacialidades nas aldeias a partir da inserção de infraestruturas por meio de políticas públicas. Orienta-se pela 
hipótese de que as atuais políticas públicas indigenistas que visam dotar de infraestruturas os lugares de vivência 
indígenas - elaboradas no atual contexto de respeito e valorização das diferenças culturais, marco de mudança no 
ideário dado a partir da Constituição Federal de 1988 - podem estar seguindo a mesma direção homogeneizadora e 
“civilizadoras” de políticas indigenistas anteriores. Dá-se um destaque nos dados do período de gestão do Serviço de 
Proteção aos Índios - SPI (1910-1967), devido à grande influência na construção do atual contexto espacial das áreas 
indígenas com a instalação à época dos Postos Indígenas. A diversidade cultural dos povos indígenas e suas condições 
culturais de misturas é um grande desafio para o Estado brasileiro na gestão de políticas públicas adequadas para as 
diferentes realidades das comunidades locais. 
PALAVRAS-CHAVE: diversidade cultural, povos indígenas, arquitetura, políticas públicas.  

ABSTRACT: 
 
This work aims to broaden the discussion on indigenous issues, focusing on the construction of new specialties in the 
villages from the inclusion of infrastructure through public policies. Guided by the assumption that the current 
indigenous public policies that aims to provide indigenous living spaces with infrastructures – elaborated in the current 
context of respect and appreciation of cultural differences, a turning point in the ideas given by the 1988 Brazilian 
Federal Constitution - may be following the same homogenizing and “civilizing” directions of previous indigenous 
policies. It highlights data from the management period of the Protection Indian Service – PIS (1910-1967) due to the 
large influence on the construction of the current spatial context of indigenous areas, with the installation of Indian 
Posts. The cultural diversity of indigenous peoples and their cultural mix conditions is a great challenge for the Brazilian 
State in the management of adequate public policies for the different realities of local communities. 
KEYWORDS: cultural diversity, indigenous peoples, architecture, public policies. 

RESUMEN: 
 
Este trabajo viene con el propósito de ampliar la discusión de la temática indígena, teniendo como foco la construcción 
de nuevas espaciales en las aldeas a partir de la inserción de infraestructuras por medio de políticas públicas. Se 
orienta por la hipótesis de que las actuales políticas públicas indigenistas que buscan dotar de infraestructuras a los 
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lugares de vivencia indígenas, elaboradas en el actual contexto de respeto y valorización de las diferencias culturales, 
marco de cambio en el ideario dado a partir de la Constitución Federal de 1988, estar siguiendo la misma dirección 
homogeneizadora y "civilizadora" de políticas indigenistas anteriores. Se da un destaque en los datos del período de 
gestión del Servicio de Protección a los Indios - SPI (1910-1967), debido a la gran influencia en la construcción del 
actual contexto espacial de las áreas indígenas con la instalación en la época de los Puestos Indígenas. La diversidad 
cultural de los pueblos indígenas y sus condiciones culturales de mezclas es un gran desafío para el Estado brasileño en 
la gestión de políticas públicas adecuadas para las diferentes realidades de las comunidades locales. 
PALABRAS-CLAVE: diversidad cultural, pueblos indígenas, arquitectura, políticas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Em termos quantitativos, o último censo do IBGE (2010) apontou mais de 300 etnias indígenas no Brasil, 
num universo de 274 línguas distintas. É importante lembrar que estes grupos, além de possuírem 
diferenças culturais em relação à sociedade não indígena, também as tem entre si, quanto ao modo de 
viver/estar no mundo. Devido aos diferentes históricos e níveis de contato com a sociedade não-indígena, 
podem ser encontradas diferenças culturais dentro de um mesmo povo, que habitando em lugares 
distintos, tiveram diferentes contatos interétnicos. Este dado nos aponta que as demandas e necessidades 
nas comunidades locais não são iguais.  

A diversidade cultural dos povos indígenas abre possibilidades de estudos e interlocuções em diferentes 
áreas do conhecimento. E a presença de pesquisadores indígenas junto aos grupos de pesquisas nas 
instituições de ensino superior tem sido relevante nas discussões sobre a questão indígena. 

Este artigo tem como finalidade levantar a questão sobre as interferências e rearranjos espaciais ocorridas 
nas áreas indígenas. Faz um recorte histórico sobre a ação do Estado nessas áreas a partir do ideário 
constitucional de “civilização” dos povos indígenas do início do séc. XX.   O foco se dá nas interferências 
espaciais por meio da construção de infraestruturas sociais como os equipamentos comunitários, novas 
casas habitacionais e saneamento básico.  

A história nos aponta que desde o período colonial, existiu a prática de se construir novas aldeias para os 
povos indígenas, retirando-os do seu habitat tradicional para espaços criados conforme padrões da 
sociedade não-indígena. As justificativas são desde a proteção de ataques de inimigos invasores dos seus 
territórios, evangelização, treinamento de mão-de-obra e sedentarização. Essa estratégia fez parte de 
todas as políticas indigenistas assimilacionistas1 anteriores à Constituição de 1988. 

O período da politica indigenista desenvolvido pelo Serviço de Proteção ao Índio (1910-1967), que 
antecedeu à atual Fundação Nacional do Índio – Funai, foi de grande importância para o fortalecimento 
institucional da política indigenista; e um período de grandes intervenções no desenho das aldeias. Assim, 
neste trabalho estamos enfatizando especificamente este período, utilizando de imagens e textos que nos 
podem auxiliar no entendimento de como a arquitetura foi utilizada para o alcance dos objetivos oficiais 
governamentais de integração nacional dos povos indígenas. 

O presente trabalho se apoia teoricamente na antropologia e sociologia quanto ao entendimento da 
condição cultural dos povos indígenas. Há quem pense que os índios estão deixando de serem índios 
devido à aproximação cultural de alguns grupos, e dos que se encontram envolvidos no cotidiano das 
cidades brasileiras. Machado (2008) fala que uma das concepções que a sociedade não-indígena tem 
acerca da identidade indígena é a que podemos chamar de senso comum, onde “ser índio é ter 
permanecido no passado da história da humanidade, em um estado de “pureza” cultural desprovido dos 
benefícios da chamada “civilização”, morador das florestas, “selvagem nu e primitivo”. (MACHADO, 2008, 
p. 23) 

                                                           
1 A assimilação era uma compreensão respaldada pelo positivismo, de que os povos indígenas estavam numa categoria social transitória, em 
evolução social, e que a partir do contato com a cultura não indígena iriam desaparecer assimilando totalmente a cultura nacional não-indígena 
ocidental. Por isso espaços bem planejados e construídos eram necessários para atraí-los para uma nova realidade de vida cotidiana. 
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Porém temos o entendimento que a identidade indígena não depende do seu estado de “pureza” cultural, 
mas está ligada à memória coletiva e auto reconhecimento do seu estado étnico. Atualmente há uma 
situação de misturas culturais, conforme estudos de Oliveira Filho (1998). E consideramos que grande parte 
dos povos indígenas brasileiros estão nessa condição cultural de misturas. 

 Nesse ponto, consideramos a cultura um processo dinâmico, construída a partir da experiência e na 
relação com o outro, com o ambiente e o tempo. Nessas relações criam-se novas “teias de significados”, 
utilizando aqui a expressão de Geertz (1978) ao explicar a sua compreensão da cultura enquanto processo 
que se refaz a partir da experiência e interpretação do/no mundo; recriam-se diferentes formas de viver, 
ver e sentir. Desse modo a cultura não é algo que trocamos por outra, sem que haja uma mistura e 
recriação de novas formas de ser e viver. Não há como se despir de uma para se revestir de outra sem que 
haja sobreposições mútuas. Nesse sentido, “significa tanto inventar como preservar; descontinuidade e 
prosseguimento; novidade e tradição; rotina e quebra de padrões; seguir as normas e transcende-las [...]” 
Bauman (2012, p.18). 

Sendo assim, a assimilação cultural ou aculturação não encontram respaldo na atual teoria social e 
antropológica. Mesmo que um grupo étnico indígena tenha estreito contato com a sociedade não-indígena, 
não há perca de sua identidade étnica. Há sim, um contexto de misturas culturais, em que os princípios e 
valores são cultivados geração após geração. 

A partir desse entendimento é que reforçamos a importância de conhecer historicamente esse processo de 
misturas culturais, dando ênfase nas ações advindas de políticas governamentais que promoveram 
interferências na espacialidade e no modo de viver nas aldeias e que foram, em parte, promotoras da atual 
condição cultural das comunidades indígenas. 

OS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS “CIVILIZATÓRIOS” 

Como já dissemos, desde o período colonial, houve esforço em retirar os povos indígenas do seu habitat 
tradicional para novos espaços criados. A construção desses espaços “civilizadores” sempre se iniciava 
apela alteração na casa de moradia, pois desde o período colonial se descobriu que a casa era o lugar de 
difusão e perpetuação da cultura indígena, o seu locus. (MACHADO, 2016; PORTOCARRERO, 2010; ARAÚJO 
SILVA, 2015). Esses lugares novos de vivência indígena foram dotados de infraestruturas que atendiam às 
demandas que ainda não faziam parte do cotidiano dos povos indígenas, mas que foram impostas a eles, 
visando mudanças culturais. Sendo assim, nos referimos a elas como demandas impostas. Diferentes das 
reais necessidades atuais encontradas nas aldeias indígenas, como o saneamento, a construção de casas, 
escolas e outros equipamentos comunitários que configuram demandas adquiridas no novo contexto 
cultural e de sedentarização das comunidades indígenas. 

Os Postos do SPI 

A partir de 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais – SPILTN que 
a partir de 1918 passou a tratar especificamente a questão indígena denominado Serviço de Proteção aos 
Índios – SPI foi protagonista de grandes ações nas áreas indígenas. 
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O período de gestão do SPI (1910-1967) foi de grande importância na construção de novas espacialidades 
nas aldeias indígenas com inserção de infraestruturas que pretendiam ir além da segurança e proteção aos 
índios, mas também treiná-los para serem trabalhadores rurais e assim alcançar o objetivo de integração 
nacional. 

A instalação dos Postos Indígenas (PIs) nas áreas indígenas com base ideológica positivista de Marechal 
Rondon foi o instrumento principal para se alcançar esses objetivos. Deveriam ser mudanças lentas, sem 
imposições bruscas ao modo de ser indígena, mas cercando-os de novas maneiras de ser/viver para então 
atraí-los ao mundo da sociedade nacional não indígena.  

Relatos históricos encontrados no acervo documental do Museu do Índio/Funai, apontam para a existência 
na época, de um controle minucioso das ações nas localidades dos PIs. Relatando desde a presença nas 
aulas dos alunos matriculados, construção de novas edificações, a incidência de doenças e o 
tratamento/procedimento realizado, o controle rigoroso da produção agropecuária e também os 
problemas e conflitos que possam ter ocorrido entre funcionários e indígenas.  

Assim, a busca por uma ordem que fosse capaz de “civilizar” os indígenas numa estrutura que os fizesse 
almejar a maneira de ser do não-índio norteou os trabalhos do início do século XX, baseada na ideia 
positivista de Marechal Rondon e pelo regime militar dominante no país. 

A ideia de ordem fortemente ligada do rigor geométrico do alinhamento das casas, com quintais e pomar 
geometricamente desenhados, é uma característica encontrada em muitos outros relatos mais breves de 
outros postos indígenas e contrapunha aos considerados desordenamento e rusticidade encontrados nas 
aldeias tradicionais. Nessa época, muitos povos já apresentavam mudanças na sua maneira de morar pelos 
contatos já feitos e políticas indigenistas anteriores e, mesmo, pela ausência de políticas e contato 
desenfreado com a sociedade não-indígena. 

Quanto às edificações que eram utilizadas no processo de pacificação e nacionalização, era necessário que 
tivessem boa estrutura e que pudessem despertar o interesse nos indígenas de apropriá-las. Tal intensão 
foi encontrada em relatórios e comunicações tanto da Comissão Rondon quanto do Serviço de Proteção 
aos Índios, marcando a presença positivista e militar nos edifícios e infraestruturas nas áreas rurais e 
indígenas, a propósito de fornecer subsídios para o desenvolvimento social dos índios por meio do contato 
com novas estruturas. A orientação era que fossem feitos “apropriados e sólidos edifícios”. (Boletim 
Interno do SPI, 1942, nº3, pg.1) 

Relatos da construção de edifícios escolares, enfermarias, administração dos Postos e residências para os 
índios são principais notícias constantes nos documentos encontrados, bem como a situação de controle 
sobre os mesmos pelos gestores locais da política indigenista, ou melhor, da sujeição dos índios às normas 
estabelecidas nos postos do SPI.  

Em relatório de 1910, realizado pela Comissão Rondon, prevê-se a construção de uma enfermaria para 
atendimento da população rural próxima às instalações das Estações Telegráficas, que em grande parte 
passaram a ser a sede de Postos Indígenas do SPI: 
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A enfermaria será instalada em ponto convenientemente escolhido por um dos médicos 
da secção, sob construção moderna, observando o mesmo feitio de suas congêneres em 
zonas paludosas. (Relatórios Diversos, 1910, p. 113, grifo nosso)2 

 

A partir do ideário exposto da política indigenista do início do século XX, indica-se que os postos seriam 
implantados num padrão considerado desejável para os indígenas, de forma que eles pudessem aderir ao 
modelo proposto de vivência nos espaços criados (Fig.1 e 2). Além das edificações escolares, de saúde 
(Fig.3) e casas para os índios, também observamos que foram investidos esforços na profissionalização da 
mão-de-obra, como oficinas, marcenarias, serralherias, olarias, e outras atividades que proporcionassem a 
integração dos povos indígenas na economia regional (Fig.4). 

 

 
Figura 1 - Edificações da sede do Posto São Lourenço, 1943 - Hasteamento de bandeira 

Foto: FOERTHMANN, Heinz.  Acervo Museu do Índio - Funai, SPI02896 

 

          

Figura 2-À esquerda Povoação Indígena de S. Gerônimo-PR, 1922. Arruamento e Bosque delimitado. Fonte: Acervo do Museu do Índio - Funai. 
Crica17_01. À direita - Casas para os Umutina – Posto Fraternidade Indígena-MT, 1943 Fonte: FOERTHMANN Heinz, 1943. Acervo Museu do 

Índio/Funai-RJ e  SPI02482 
 

                                                           
2Instrucções para o serviço sanitário das Secções do Norte e do Sul. Commissão das Linhas Telegráphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao 
Amazonas. Rio de Janeiro, 22/05/1910. Disponível em http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MuseudoIndio&PagFis=2537. 
Visitado em 13/12/2014 - escrito no original. 
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Figura 3 – À esquerda Hospital e à direita, prédio escolar do Posto Simões Lopes-MT, 1940. 
Foto: Heinz Foerthmann. Acervo do Museu do índio (SPI02707) 

Figura 4 – Serviços de olaria e marcenaria no Posto Fraternidade Indígena - MT 
FOERTHMANN, Heinz, 1942 - Acervo do Museu do Índio/FUNAI (SPI 02407 e spi02478) 

A Constituição Federal de 1988 (CF-88) mudou com o ideário integracionalista e que direcionou as políticas 
indigenistas, até então na busca pela aculturação dos povos indígenas e incorporação à comunhão 
nacional, para uma ideologia de preservação cultural pautado pelo respeito às diferenças culturais e 
étnicas. 

Os povos indígenas passaram ser diretamente citados na lei maior do Brasil a partir da Constituição de 
1934. Desde então nas constituições que seguiram (1937, 1946, 1967, 1988), foi reconhecido o direito à 
posse da terra pelos silvícolas, devendo este ser respeitado e as terras não alienáveis. A Constituição de 
1967 acrescenta que as terras de utilização pelos silvícolas passam a ser bens da União. A incorporação à 
comunhão nacional é prevista a partir da Constituição de 1946.  
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A Constituição de 1988 teve maior abrangência no conteúdo sobre as questões indígenas além de quebrar 
com o paradigma de “civilização” dos índios constante em todas as políticas indigenistas anteriores, 
abrindo para uma nova fase de atendimento às diversidades culturais. O entendimento dado a esse termo 
é atendimento aos povos indígenas com políticas públicas que levem em consideração a pluralidade 
cultural e a condição de misturas em que se encontram e das demandas desenvolvidas dessa condição. 

Com essa nova base legislativa, as instituições passaram a demandar uma reformulação das práticas e 
treinamento de pessoal para tratarem assuntos da política indigenista. Toda a infraestrutura indigenista 
inserida nas aldeias indígenas com vistas ao “refinamento cultural” para a integração e incorporação 
nacional, e que ainda viriam a ser implantadas, bem como a arquitetura organizacional das instituições 
envolvidos na gestão da política indigenista deveriam estar voltados ao atendimento das suas demandas 
conforme sua condição cultural. 

Porém, não estamos falando de uma mudança de modelos e protótipos, mas da maneira de pensar e agir 
institucional e socialmente a questão indígena. Um processo lento, que somente começa com a mudança 
no texto constitucional. 

O desafio da mudança constitucional à instituição Funai e ao próprio Estado brasileiro foi bem colocado por 
Brand (2002), ao discorrer sobre as mudanças e continuísmos na política indigenista pós-19883: 

Sob a lógica do novo texto da Constituição, impõe-se ao Estado uma total inversão de suas ações, 
historicamente voltadas para a integração dos índios. Se até então a questão básica subjacente a 
todas as iniciativas estatais era o grau de integração ou de semelhança com nosso modo de vida, 
agora a pergunta a ser feita é sobre as diferenças, ou seja, sobre os projetos específicos de futuro de 
cada povo indígena e, conhecendo essa diferença, saber como garanti-la. (BRAND, 2002, p. 32) 

Assim como a relação no trato da questão indígena haveria de ser repensada, divergências começaram a 
surgir internamente aos órgãos, como o ocorrido no Ministério da Agricultura, onde o SPI esteve 
subordinado grande parte da sua existência enquanto órgão gestor da política indigenista brasileiro. 4 

Sobre essas divergências de interesse, utilizo a citação que De Paula (2011) faz ao lembrar que o vínculo ao 
referido Ministério estava totalmente ligado ao objetivo que se tinha de expandir a atividade agropecuária 
brasileira, tendo os indígenas como mão-de-obra ativa e qualificada. Por isso toda infraestrutura era para 
treiná-lo e transformá-lo num trabalhador rural. Hoje, segundo De Paula (2011), é um dos ministérios que 
mais gera conflitos com a política indigenista, e tem “uma infraestrutura ocupada hegemonicamente por 
representantes da grande agricultura brasileira, o conhecido “agronegócio” (grifo do autor). “O Ministério 
da Agricultura não quer saber mais de índio por perto” (DE PAULA, 2011, p. 94). Como a finalidade 

3BRAND, Antônio. Mudanças e continuísmos na política indigenista pós-1988. In: SOUZA LIMA, Antônio Carlos e BARROSO-HOFFMANN (Orgs). 
Estado e povos indígenas: bases para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa / LACED, 2002 (p. 32-36). 
4Subordinação Ministerial do SPI: 20 anos (Jun/1910 a Nov/1930) no Ministério da Agricultura Indústria e Comércio – MAIC; 04 anos (Nov/1930 a 
Jul/1934) no Ministério do Trabalho Indústria e Comércio - MTIC; 5 anos (Jul/1934 a Nov/1939); 27 anos (Nov/1939 a Dez/ 1967) no Ministério da 
Agricultura- MA. FUNAI: 24 anos (Dez/1967 a Jan/1991) no Ministério do Interior- MINTER; e atualmente no Ministério da Justiça- MJ, desde 1991 
com 24 anos. 
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primordial não seria mais a formação do índio em trabalhador rural, os povos indígenas passam a 
representar “concorrência” no uso das terras. 

Com isso, há mudança para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que passa a cuidar das 
pequenas agriculturas no Brasil, da agricultura familiar e também dos povos indígenas.  

Dessa maneira, inicia-se um processo de distribuição de tarefas para outros ministérios, para se tentar 
atender o novo cenário político, jurídico e de pressões do movimento indígena pelo cumprimento de 
direitos. 

A estrutura organizacional da Funai, onde se concentravam todas as decisões e a gestão das políticas 
públicas indigenistas até início da década de 90, passa a ter dificuldades de responder às novas 
necessidades. A política de demarcação de terras foi preponderante na disputa por atenção pela Funai, e 
outras áreas como a saúde, educação, saneamento, meio ambiente passaram a ser realizadas de forma 
pontual e emergencial. Uma das razões do processo de descentralização desencadeada no final do século 
XX. 

A política educacional deixa de ser atribuição da Funai em 1991 e vai para o   Ministério da Educação, com 
o Decreto n° 26 de Fevereiro de 1991, com atenção ao texto: “Fica atribuída ao ministério da Educação a
competência para coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de
ensino, ouvida a Funai”. (Art. 1°) [grifo nosso]. Para isso, se previu a interrelação dos entes federativos
União, Estados e Municípios por meio das secretarias de educação.

O atendimento à saúde e saneamento passou a ser atribuição do Ministério da Saúde, por meio da Funasa5 
(Fundação Nacional de Saúde), a partir de 1988. A política de proteção ao meio ambiente em terras 
indígenas foi atribuído à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e políticas de 
sustentabilidade econômica ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. 

Enfim, no contexto de condições culturais diferenciados ocasionando demandas específicas a cada 
situação, é que fazemos os questionamentos: Como estão sendo realizadas as ações de infraestruturas nas 
aldeias, tendo em vista essa realidade diversificada? Quais políticas públicas que resultam em interferência 
nas espacialidades indígenas?  Elas tem sido planejadas de forma a atender as especificidades desse 
público? 

Com as atuais políticas de saúde, educação, habitacional e outras que trazem interferências no espaço 
construído das aldeias, há uma preocupação com o conjunto que está sendo formado. O atual desenho 
institucional da política indigenista se mostra fragmentado na gestão dessas políticas. A construção de 
escolas com arquiteturas padronizadas (Fig.5) para serem reproduzidas nas aldeias, bem como a 
construção de novas casas pelo Programa Nacional de Habitação Rural, da atual Política Nacional de 
Habitação-Programa Minha Casa Minha Vida, tem instigado sobre o planejamento desses espaços.  

5 Lei nº 9.649 de 27 de maio de 1998, Art. 28-B. 
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Figura 5 – Atual prédio escolar - aldeia Pakuera-MT – etnia Bakairi 
Mesmo padrão encontrado em diferentes aldeias e em áreas rurais não indígenas 

Foto: Dorcas Araújo, 2013 

CONCLUSÃO 

Falar de Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual não poderia passar sem nos referirmos à questão indígena 
e também dos seus impasses no âmbito dessa área do conhecimento, que possibilita aberturas de ricas 
reflexões e contribuições tanto para repensar e questionar as práticas profissionais vigentes frente às 
diferenças culturais, como no desenvolvimento de políticas públicas junto aos povos indígenas. 

Hoje, com o novo desenho institucional pós-1988 as ações que podem proporcionar alterações nas 
espacialidades das aldeias estão descentralizadas em diferentes órgãos. Não vemos que a descentralização 
das políticas seja um problema em si, mas sim, a desarticulação das políticas e suas ações podem fomentar 
a prática de políticas homogeneizadoras e distantes das realidades locais.  
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AS FORMAS E OS USOS DOS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NO RIO DE 
JANEIRO 

THE FORMS AND USES OF OPEN SPACES SYSTEMS IN RIO DE JANEIRO 

LAS FORMAS Y LOS USOS DE LOS SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES EN RIO DE JANEIRO 

EIXO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

SIMPÓSIO TEMÁTICO: OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA CONSTITUIÇÃO DA FORMA URBANA BRASILEIRA: 
RESULTADOS DA REDE NACIONAL DE PESQUISA QUAPÁ-SEL 

RESUMO: 
Esse trabalho introduz as questões debatidas pelo Grupo de Pesquisas Sistema de Espaços Livres no Rio de Janeiro do 
PROARQ-UFRJ. Vincula-se ao projeto temático da Rede de Pesquisa QUAPÁ-SEL da FAUUSP e resulta de pesquisas em 
andamento desde 2014 com auxílios do CNPq e FAPERJ. Estabelece como marco a discussão sobre os aspectos da 
forma, do acesso e do uso dos espaços livres de edificação com foco no Estado e no Município do Rio de Janeiro, e seu 
rebatimento sobre a esfera pública. Para tal, são propostos os seguintes recortes temáticos: a relação sistêmica entre 
os espaços livres da esfera pública e privada; as características desses espaços, subdivididos em categorias e tipos; as 
questões e demandas ambientais que norteiam análises sobre os espaços livres confrontadas com outras demandas 
de cunho social e econômico, tais como a pressão por moradia, emprego, mobilidade e acesso a serviços públicos. 
Apresentam-se pesquisas em andamento sobre o papel dos espaços livres de edificação na configuração urbana, que 
apresentam função importante no processo de constituição da forma, na caracterização de tecidos urbanos e na 
definição de centralidades, que se concentram em torno e ao longo dos espaços livres de circulação e permanência: 
ruas, avenidas, praças, largos. 
PALAVRAS-CHAVE: espaços livres; sistema; formas; usos; Rio de Janeiro.  

ABSTRACT: 
This paper introduces the issues discussed by the PROARQ-UFRJ Open Space Systems Research Group in Rio de Janeiro. 
It is linked to the thematic project of FAUUSP QUAPÁ-SEL Research Network and results from researches being 
developed since 2014 with the support of CNPq and FAPERJ. It establishes as a milestone the discussion about the 
aspects of the form, access and use of open spaces, with focus in the State and in the Municipality of Rio de Janeiro, 
and its impact on the public sphere. To this end, the following thematic issues are proposed: the systemic relation 
between public and private open spaces; the characteristics of these spaces, subdivided into categories and types; the 
environmental issues and demands that guide analyses of open spaces confronted with other social and economic 
demands, such as the pressure for housing, employment, mobility and access to public services. In this symposium, we 
present current studies on the role of open spaces in the urban configuration, which present an important function in 
the process of urban form, in the characterization of urban fabrics and in the definition of centralities, which are 
located around and along the open spaces for circulation and permanence: streets, avenues, squares, alleys. 
KEYWORDS: open spaces; system; forms; uses; Rio de Janeiro.   

RESUMEN: 
Este trabajo introduce las cuestiones debatidas por el Grupo de Investigaciones Sistema de Espacios Libres en Río de 
Janeiro del PROARQ-UFRJ. Se vincula al proyecto temático de la Red de Investigación QUAPÁ-SEL de la FAUUSP y 
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resulta de investigaciones en marcha desde 2014 con ayudas del CNPq y FAPERJ. Establece como marco la discusión 
sobre los aspectos de la forma, del acceso y del uso de los espacios libres de edificación en el Estado y en el Municipio 
de Río de Janeiro, y su rebaja sobre la esfera pública. Para ello, se proponen los siguientes recortes temáticos: la 
relación sistémica entre los espacios libres de la esfera pública y privada; las características de esos espacios, 
subdivididos en categorías y tipos; las cuestiones y demandas ambientales que guían análisis sobre los espacios libres 
confrontados con otras demandas de cuño social y económico, tales como la presión por vivienda, empleo, movilidad y 
acceso a servicios públicos. Se presentan investigaciones en marcha sobre el papel de los espacios libres de edificación 
en la configuración urbana, que presentan una función importante en el proceso de constitución de la forma, en la 
caracterización de tejidos urbanos y en la definición de centralidades, que se concentran en torno a lo largo de los 
espacios libres de circulación y permanencia: calles, avenidas, plazas, anchos. 
PALABRAS-CLAVE: espacios libres; sistema; formas; usos; Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho introduz as questões debatidas e estudadas por pesquisadores, professores, profissionais e 
estudantes, no âmbito do Grupo de Pesquisas Sistema de Espaços Livres no Rio de janeiro-SEL/Rj do 
PROARQ-UFR. Vincula-se ao projeto temático da Rede de Pesquisa QUAPÁ-SEL da FAUUSP (CAMPOS et al. 
2011, 2012) e resulta de pesquisas em andamento desde 2014 com auxílios do CNPq e FAPERJ (TÂNGARI, 
2014, 2015, 2017a e 2017b).  

Estabelece como marco a discussão de pesquisas que evidenciem os aspectos do acesso e do uso dos 
espaços livres de edificação nas cidades brasileiras, com foco no Estado e no Município do Rio de Janeiro, e 
seu rebatimento sobre a esfera pública, em termos de gestão, projeto e apropriação. Para tal, são propostos 

os seguintes recortes temáticos: a relação sistêmica entre os espaços livres da esfera pública e os da esfera 
privada, em contextos, tempos e pontos de vista diversos; as características desses espaços, subdivididos em 

categorias e tipos; as questões e demandas ambientais que norteiam análises sobre os espaços livres confrontadas 
com outras demandas de cunho social e econômico, tais como a pressão por moradia, emprego, mobilidade e acesso 
a serviços públicos.  

Apresenta pesquisas realizadas e em andamento e seus resultados preliminares sobre o papel dos espaços 
livres de edificação na configuração urbana do Município do Rio de Janeiro.  Esses espaços tem função 
importante no processo de constituição da forma, na caracterização de tecidos urbanos e na definição de 
centralidades que se concentram em torno e ao longo dos espaços livres de circulação e permanência: ruas, 
avenidas, praças, largos (MENDONÇA, 2018). Os estudos realizados e aqui condensados auxiliam no 
entendimento sobre a os aspectos observados relativos à segregação sócio espacial presente no Município 
do Rio de Janeiro, intencionado oferecer subsídios para reversão desse quadro assim como para a 
elaboração de políticas de planejamento urbano e regulação socialmente justas e inclusivas. 

FUNDAMENTOS, MEIOS E MATERIAIS  

As pesquisas se fundamentam em análises dos tecidos urbanos e centralidades comerciais, classificação e 
mapeamento dos espaços livres públicos e privados e entendimento dos processos de crescimento e 
expansão urbana. Para tanto, foram estudados aspectos do suporte geobiofísico, sistema e traçado viário, 
macrozoneamento, uso e ocupação do solo, projetos de alinhamento, espaços livres públicos e privados e 
dados sobre rendimento médio familiar. Nas pesquisas do Grupo SEL-RJ as faixas de renda são 
consideradas como um parâmetro relevante e foram sobrepostas às demais informações (MOREIRA, 2018).  

Com base em publicação a cerca da pesquisa sobre forma urbana e espaços livres, Silvio Macedo nos coloca 
à frente de um questionamento sobre a gestão pública das cidades e os padrões de qualidade das 
paisagens e dos sistemas de espaços livres resultantes (MACEDO, 2012, p. 291-305).  

Apesar dessa agenda estrutural, não está na instância pública a responsabilidade pela 
constituição efetiva das paisagens e, no espaço urbano, este é um fato básico. Por mais 
que existam regulamentações e planos não se tem certeza realmente onde e quando as 
transformações da paisagem vão se dar e nem qual será o seu porte. O que se observa são 
tendências de mercado, que investe em novas construções, prédios de apartamentos, 
vilas de casas, centros de compras, etc. em locais determinados ou criando novas frentes 
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de ação e miríades de pequenas ações individuais, de reformas, construção de pequenos 
edifícios e puxadinhos, plantio de árvores e jardins, reforma de fachadas comerciais e 
habitacionais, etc. que correm paralelas ao abandono e degradação de muitas estruturas 
construídas, obsoletas ou simplesmente abandonadas pelos seus proprietários por 
motivos diversos. 

Buscam-se a seguir destacar algumas dessas recorrências, com base nos autores estudados e já descritos, 
que se refletem diretamente sobre a produção da paisagem das cidades analisadas, nas diversas escalas 
aplicadas:  

- reprodução do modelo centro-periferia: observou-se que a relação centro-periferia, de forma radial,
linear ou poli nucleada, está na base da segregação espacial das cidades e regiões analisadas, com
proporções territoriais das áreas periféricas, especialmente de baixa renda, superiores às áreas centrais,
cujos tecidos são normalmente densos e consolidados;

- concentração da renda e o deslocamento da localização residencial: o acesso a empregos com melhores
remunerações é restrita a camadas da população que empregam e sub empregam, em seus locais de
moradia e de trabalho, camadas de população de renda baixa; junto ou próximo a zonas de ofertas de
emprego e a bairros de renda média e alta, haverá sempre diversas formas de ocupação de baixa renda,
formal ou informal, vertical ou horizontal, normalmente em áreas de preservação permanente, sem valor
de mercado;

- elevada concentração da terra: o acesso à propriedade da terra e à moradia digna é restrito a poucos e as
opções de financiamento são muito reduzidas, gerando o padrão recorrente de periferias ocupadas, de
forma horizontal ou vertical, por população mais pobre em proporções sempre maiores que os bairros de
população mais rica, ocasionando padrões de tecido urbano em distintos processos de densificação e
consolidação;

- baixa oferta de transporte público: por ser ineficiente e de má qualidade e, devido à necessidade de
deslocamentos moradia-emprego, o padrão de mobilidade pretendido, de forma coletiva, acaba sendo o
transporte individual (carro, moto, bicicleta, barco), aumentando as pressões por distensão dos tecidos
urbanos e os tempos de deslocamento da força de trabalho;

- má qualidade da infraestrutura urbana e das redes de atendimento por serviços públicos: quando
existem, os dispositivos de infraestrutura urbana, as redes e os equipamentos se concentram em setores
ocupados por extratos de renda mais elevados, reproduzindo baixos padrões de saneamento, saúde
pública, educação, assistência social nas áreas e regiões periféricas;

- ocupação de áreas restritas à urbanização: segundo normas federais (BRASIL, 2000), foram instituídas
diversas categorias de unidades de conservação, e que, por esse motivo, são consideradas improdutivas
para efeito de mercado imobiliário, sendo as opções de localização de faixas de população sem acesso à
terra ou à moradia, pela conjugação de motivos expostos, gerando situações de vulnerabilidade social
quando localizadas em ambientes sensíveis (encostas, baixadas alagáveis, margens de rios e canais,
mangues e restingas).
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Nesse contexto, propõe-se a seguinte questão: qual a recorrência entre os padrões de ocupação espacial e 
a formulação de tipos de paisagem e espaços livres, que independem do porte da cidade, do tamanho da 
população, da forma de gestão, da existência dos instrumentos de planejamento vigentes? Buscam-se 
destacar algumas dessas recorrências, com base em diversos autores estudados, que se refletem 
diretamente sobre a produção da paisagem, nas diversas escalas: reprodução do modelo centro-periferia; 
concentração da renda e o deslocamento da localização residencial; elevada concentração da terra; baixa 
oferta de transporte público; má qualidade da infraestrutura urbana e das redes de atendimento por 
serviços públicos; ocupação de áreas restritas à urbanização.  

O processo de trabalho se iniciou com a revisão bibliográfica que norteou o mapeamento e consequente 
análise crítica em cima do material estudado. A partir dessa revisão, foi possível a fundamentação teórica 
com conceitos básicos que balizam tanto a pesquisa de tecido urbano quanto a de sistema de espaços livres 
públicos e privados, além do entendimento dos processos de expansão urbana, agentes e consequências.  

Após a definição dos conceitos e dos contextos abordados, organizaram-se mapeamentos com as 
informações contidas em cada parâmetro analisado. As análises desses parâmetros contribuíram tanto para 
o entendimento da realidade da cidade do Rio de Janeiro como para a sua análise através das diferentes
formas de compartimentação político-administrativa, com foco nas Regiões Administrativas e nas Áreas de
Planejamento. Dessa forma, ao visualizar esse resultado, é possível elencar as problemáticas e
potencialidades de cada recorte da compartimentação visando auxiliar no entendimento da complexidade
do desequilíbrio existente no território, em termos de investimentos públicos e de dinâmicas urbanas.

Para o mapeamento foi usado a metodologia do grupo SEL-RJ, com cruzamentos de dados da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, complementados com imagens de satélite de 2015 e 2016, fazendo uso do 
programa de geoprocessamento ArcGIS. Foram levantados, mapeados e sobrepostos: suporte geobiofísico 
(relevo, hidrografia, vegetação); sistema viário; traçado da malha urbana; uso e ocupação do solo; Projetos 
de Alinhamento; praças; unidades de conservação; áreas protegidas; faixas de renda. Para fins de análise 
crítica, no entanto, a compartimentação de mapeamento foi sobreposta ao Plano Diretor de 2011 e suas 
diretrizes de ocupação, para entender como as políticas públicas acontecem no papel e na prática, 
buscando apontar suas conquistas e contradições.  

CONTEXTO 

Contando em 2010 uma superfície de 1.199,828 km2, população de 6.320.446 habitantes e densidade bruta 
de 53 hab/ha (IBGE, 2011), o município tem a ocupação caracterizada por uma urbanização compacta, 
entremeada por unidades de conservação de domínios montanhoso e lagunar, limitadas pelo Oceano 
Atlântico e baías de Guanabara e Sepetiba (TÂNGARI et al., 2012). Seu território se configura por setores 
urbanos com graus diversificados de consolidação, padrões distintos de ocupação e densidade construída e 
regiões reservadas para expansão.  

O Município é conurbado de oeste a leste com os municípios de Itaguaí, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, 
São João de Meriti e Duque de Caxias. É separada pela Baía da Guanabara dos outros municípios que 
compõem a região: Niterói e São Gonçalo (Figura 1). 
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Figura 1 – Região Metropolitana do Rio de Janeiro – Divisão Municipal. 
Fonte: CEPERJ, 2014. 

 

Apresenta renda concentrada nas populações que se localizam em determinados setores da cidade (sul, 
sudeste, sudoeste e na área central), onde estão situados os bairros residenciais com maior valor 
imobiliário do solo.  As rendas médias se distribuem pelas regiões a norte e nordeste, com menores rendas 
a noroeste e oeste (Figuras 2 e 3).  

Figura 2 – Padrão de renda - Região Metropolitana do Rio de Janeiro  
Mapa produzido por Jonathas Magalhães Pereira da Silva, 2015. 
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Figura 3 – Padrão de renda - Município do Rio de Janeiro  
Mapa produzido por Jonathas Magalhães Pereira da Silva, 2015. 

Com base em pesquisa anterior, referente à constituição morfológica, ambiental e cultural da paisagem dos 
subúrbios ferroviários, situados na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, procurava-se conhecer o 
processo sócio histórico de construção da paisagem suburbana (TÂNGARI, 1999). Propôs-se, nesse 
processo, um estudo comparativo entre os padrões aplicados nas áreas de maior centralidade, como o 
centro, zona sul e zona sudoeste, e o seu rebatimentos sobre as áreas de menor renda onde se observaram 
padrões semelhantes às áreas centrais, com reduções e adaptações ajustadas às condições 
socioeconômicas locais.  

Reconhecia-se como elemento de diferenciação entre essas diversas partes da cidade a caracterização de 
seu suporte geobiofísico e o entendimento da evolução histórica de segregação espacial de sua população, 
construído a partir da análise de Mauricio Abreu (1987), aqui resumida: elites, outrora localizadas junto ao 
centro e suas periferias, em suas partes baixas e altas, no século XX, deslocaram-se a sul e sudoeste, junto à 
orla oceânica ocupando as planícies litorâneas orlas e baixadas; demais segmentos da população fixaram-se 
às margens do centro, nos morros portuários, e na Baixada de Inhaúma, a norte do centro, junto a linhas de 
drenagem, onde se situaram os ramais ferroviários, rodoviários e, posteriormente, metroviários (Figura 4). 
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Figura 4 - Suporte geobiofísico e delimitações do território municipal do Rio de Janeiro 
Desenho da autora de 1999 sobre base IplanRio, 1994 

 

Desde meados do século XIX, configuram territórios bastante diferenciados, normalmente delimitados por 
ocupações em favelas, loteamentos não oficiais, cortiços, e demais tipos de ocupação espacial promovidos 
pelas parcelas de população que, ao acompanharem os movimentos locacionais dos focos de emprego 
(indústria, comércio, construção civil), estabelecidos pelos poder público conjuntamente com as classes de 
maior renda, não encontram acesso a moradias ou a terrenos a eles socialmente e financeiramente 
acessíveis. Para esse entendimento, partiu-se da análise sobre a estrutura do espaço intra-urbano no Brasil, 
descrita por Flavio Villaça (1998). A análise proposta por Villaça, a leitura dos conceitos sobre construção 
social do espaço e sua relação com a paisagem, proferidos por Milton Santos (1988, 1997), e as premissas 
sobre a produção capitalista do espaço, defendidas por David Harvey (2005), auxiliaram na compreensão 
de processos presentes não apenas na cidade do Rio de Janeiro como em demais cidades do país. 

Devido à histórica pressão por ocupação de setores com elevado índice de valorização da terra urbana, 
localizados em áreas servidas por infraestrutura e dotadas de investimentos públicos em transporte, 
saneamento e serviços, foram crescentes as pressões pela alteração de parâmetros da legislação 
urbanística, especialmente na direção de investimentos em mobilidade urbana, em locais disponíveis à 
urbanização por preços acessíveis ao mercado (CARDEMAN, 2014). A superposição dessas sucessivas 
alterações, condicionada pela valoração seletiva do solo urbano, pelos processos históricos de segregação 
social e pelo perfil de suporte físico, gerou a conformação de tecidos urbanos em diversos estágios de 
consolidação, no seu perfil horizontal e vertical, em densidade construtiva e verticalização, segundo 
MACEDO et al.(2009).  

A partir desse contexto, e para o simpósio em tela, propõe-se relacionar a configuração dos sistemas de 
espaços livres públicos e privados e os distintos graus de consolidação dos tecidos urbanos da cidade do Rio 
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de Janeiro e das suas bordas metropolitanas, visando posteriormente compará-lo a situações observadas 
em outros municípios brasileiros em contexto similar. 

ARTICULAÇÃO ENTRE O SISTEMA VIÁRIO, FUNÇÕES URBANAS E CENTRALIDADES 

As conexões viárias são condicionadas às características de relevo conformando-se às planícies costeiras, 
aos fundos de vale ou aos terrenos resultantes de aterros. Apresentam também túneis que interligam os 
setores isolados pelos maciços montanhosos. Além dos túneis, as conexões transversais atravessam 
encostas e interligam os diversos setores urbanos através de vias de circulação expressa. As centralidades 
urbanas, ilustradas na Figura 5, se concentram ao longo dos eixos viários principais, que apresentam a 
maior concentração de comércio, serviços e atividades industriais. As ocupações residenciais se localizam 
nos miolos de tecidos urbanos, segregados por renda e condições de valorização do solo urbano. 

De forma geral, a cidade apresenta uma mancha urbana compacta, mas descontínua, limitada a norte por 
cadeia de morros que pertencem a Serra do Mar, e a sul e leste, pelo Oceano Atlântico e Baía da 
Guanabara. A mancha urbana é entrecortada por maciços montanhosos florestados (Tijuca e Pedra Branca) 
e é definida por uma área central, situada a partir da localização do porto junto a Baía da Guanabara, e de 
setores urbanos que se desenvolvem ora margeando a Baía e o Oceano, a nordeste, sudeste e sudoeste, 
ora se espraiando em planícies costeiras e fundos de vale entre maciços, a oeste e noroeste.  

Tem como principais vetores de crescimento vias urbanas que circundam os maciços e, em alguns bairros, 
os cruzam, interligando-se a rodovias na direção do Estado de São Paulo, a oeste, na direção do interior do 
Estado do Rio de Janeiro, a nordeste, e na direção da orla litorânea de Niterói, a leste. As áreas de expansão 
localizam-se a oeste, noroeste e nordeste, impulsionadas por investimentos representados por complexos 
industriais, portuários e de transportes.  

A mancha urbana se distribui de forma diferenciada nos setores descritos acima e apresenta distintos 
tecidos e densidades. Devido às condições do suporte físico, as áreas planas são compostas em diversas 
situações de solo arenoso e brejoso e são resultantes, em determinas situações, de solos muito 
transformados por desmontes e aterros. São ocupadas, de forma geral, de forma intensiva, com tecidos 
diferenciados, e usos mistos, devido a distintos índices de valorização do solo e a normas urbanísticas. 

Em bairros muito valorizados do centro e da zona sul, se observam tecidos verticalizados com taxas 
elevadas de ocupação dos lotes e quadras. Nos bairros da zona sul, praticamente não há mais lotes vazios 
para serem edificados, e a legislação urbanística é restritiva quanto à verticalização.  Nas zonas norte e 
nordeste, cuja legislação urbanística está em processo de grandes mudanças favorecendo intensa 
verticalização, predominam tecidos urbanos horizontais, com ocupação intensiva dos lotes e quadras e a 
incidência em grande escala de conjuntos habitacionais. Na zona sudoeste junto à faixa oceânica, em 
setores com leis urbanísticas mais recentes oriundas do Plano para a Baixada da Tijuca e Jacarepaguá 
desenvolvido por Lucio Costa na década de 1970, ocorrem padrões de ocupação bastante diferentes dos 
demais setores da cidade: condomínios residenciais multi-familiares, de ocupação horizontais e verticais, e 
complexos comerciais e de serviços, com taxas baixas de ocupação das quadras. Nessa região, a diversidade 
de traçados é relativa ao histórico de ocupação, pois bairros como o Jardim Oceânico e Recreio dos 
Bandeirantes, cujos loteamentos foram originados antes do Plano citado, apresentam tecidos mais 
horizontais e com maiores taxas de ocupação. 
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Na zona noroeste e oeste, nas planícies entre os Maciços da Pedra Branca e Gericinó, a ocupação é de baixa 
intensidade, com tecidos horizontais e grande incidência de áreas urbanizadas, mas ainda não ocupadas, 
incluindo também terrenos com uso agrícola e a instalações militares. Essa área encontra-se em processo 
de transformação gradual na medida em que grandes complexos industriais e de logística de 
armazenamento e de transportes, voltados à exportação, são instalados na região, como, por exemplo, é o 
caso do bairro de Santa Cruz, no limite do município.   

Cabe acrescentar que em todos os setores ocorrem ocupações em favelas, que seguem o padrão dos 
setores onde se inserem: nos setores com suporte físico mais acidentado (encostas) e maior valor do solo, 
as favelas apresentam tecidos verticalizados; nos setores com terrenos planos e menor valor do solo, os 
tecidos das favelas tem predominância horizontal. Em todos os casos, entretanto, de forma geral, a 
ocupação do solo é intensiva, com tecidos compactos e com pouca incidência de espaços livres. 

TECIDOS URBANOS E CENTRALIDADES  

Para demonstrar a relação entre suporte físico e morfologia e orientar demais estudos subsequentes, 
desde 2016 fazemos análises na escala da quadra urbana com base nos debates conduzidos pelo 
Laboratório QUAPA-SEL da FAUUSP. Nessas pesquisas nos dedicamos a estudar as características do tecido 
urbano de acordo com as seguintes categorias: Tecidos urbanos consolidados, Tecidos urbanos não 
consolidados, Espaços com densa cobertura arbórea, Espaços com predominância de forrações, 
Centralidades e Espaços livres de uso especial. Os referidos aspectos são apresentados na Figura 5 e 
descritos a seguir. 

Figura 5. Tecidos urbanos e centralidades 
Fonte: SEL-RJ, 2018 
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- Quadras com tecido urbano consolidado são aquelas resultantes de loteamento ou parcelamento e que
apresentam ocupação com edificações em mais do que 50% de sua superfície (na cor roxa no mapa).

- Quadras com tecido urbano não consolidado correspondem às quadras que sofreram processo de
loteamento ou parcelamento, mas que apresentam ocupação com edificações em menos do que 50% de
sua superfície (na cor lilás no mapa).

- Espaços com densa cobertura vegetal são terrenos não parcelados e que apresentam mais do que 50% de
sua superfície cobertos por vegetação arbórea, destacando-se de forma relevante na paisagem, geralmente
inseridos em Áreas de Preservação Ambiental-APA, Áreas de Preservação Ambiental e Recuperação
Urbana-APARU’s, Parques ou demais unidades de conservação (na cor verde escura no mapa).

- Espaços com predominância de forrações são terrenos não parcelados e que sofreram algum processo de
desmatamento ou processamento e que apresentam mais do que 50% de sua superfície cobertos por
vegetação rasteira, correspondendo a áreas passíveis de ocupação (na cor verde clara no mapa).

- Dunas e praias são faixas contínuas com esse tipo de cobertura se solo, ao longo da linha costeira,
correspondendo a Áreas de Preservação Permanente (na cor amarelo clara no mapa).

- Corpos hídricos correspondem a rios, canais e lagoas visíveis no tecido urbano (na cor azul clara no mapa).

- Espaços Livres de Uso Especial merecem uma análise individual devido às suas características específicas
de parcelamento e de definição legal, correspondendo na maioria das vezes a espaços institucionais, como
portos, aeroportos, faixas de domínio de ferrovias e rodovias, áreas militares, distritos industriais,
cemitérios, dentre outros (na cor cinza clara no mapa).

- Centralidades foram definidas analiticamente com base na legislação urbanística, que identifica vias
urbanas como Centros de Bairros (CB), sendo estabelecidas a partir dos seus usos mistos, relevância viária e
fluxo de pessoas e veículos, e consideradas nessa pesquisa como referências relevantes para os setores
urbanos e respectivas regiões administrativas (na cor vermelha no mapa).

Através dos mapeamentos realizados e com base no padrão de distribuição de renda, podemos estudar 
aspectos relativos à segregação espacial com base na relação entre suporte físico, a morfologia do tecido, 
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os padrões de ocupação e o perfil de renda, auxiliando as análises que se sucederam e que serão descritas 
no item seguinte. Esse cruzamento de informações nos possibilitou concluir que se observam: uma maior 
consolidação do tecido a nordeste, com ocupação horizontal e extratos de renda média a baixa; a sudeste, 
com ocupação vertical e extratos de renda média a alta; e maior heterogeneidade a oeste, com incidência 
de verticalização que se concentra junto à orla costeira, com extratos de renda média a alta, e de ocupação 
horizontal que se espraia nos setores interioranos com extratos de renda média a baixa.  

Também podemos concluir que a oeste verifica-se uma maior incidência de tecidos não consolidados com 
maior vacância fundiária, sendo um fator indicativo de expansão urbana horizontal.  Os maciços 
montanhosos e florestados em forma de arco são os elementos condicionantes do perfil do tecido urbano e 
incidem com expressiva presença em todo o tecido urbano. 

SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES DE EDIFICAÇÃO  

O sistema atual de espaços livres de edificação do Rio de Janeiro, segundo a conceituação de Magnoli e 
Macedo (MAGNOLI, 2006a e 2006b; Macedo et al., 2009), de forma geral é fragmentado e diversificado. Em 
relação aos espaços livres públicos, sua distribuição na malha urbana não obedece, de maneira geral, às 
reais necessidades do conjunto da população, concentrando-se pelas áreas de moradia mais abastada, nos 
setores sudeste e sudoeste da cidade apresentados anteriormente. Nesses setores, o sistema se estrutura 
principalmente ao longo da orla do oceano e das lagoas, e ao longo das vias de penetração nos bairros, 
sendo resultado, nesse caso dos loteamentos que os originaram. Quanto aos espaços livres privados, 
resultam dos distintos tecidos urbanos, descritos anteriormente, do suporte físico natural e da legislação 
urbanística.  

Em relação à classificação, para efeito de análise e conforme pesquisas anteriormente desenvolvidas 
(TÂNGARI et al., 2012), os espaços livres públicos, foco desse item, foram divididos em três categorias: 
espaços livres de caráter urbano, públicos e privados, espaços livres de caráter ambiental, e espaços livres 
de caráter rural.  A legislação urbanística e a situação de propriedade foram os aspectos que nos auxiliaram 
a propor essa subdivisão. 

Dentre os espaços livres de caráter urbano, públicos e privados, são considerados os espaços passíveis de 
parcelamento e loteamento baseadas na legislação urbanística. Os espaços de caráter ambiental são 
aqueles restritos a parcelamento e loteamento regidos por legislação de proteção ambiental – Unidades de 
Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Os espaços de caráter rural são aqueles não passíveis de 
loteamento e parcelamento localizados fora do perímetro urbano. Dentro da delimitação do Município do 
Rio de Janeiro não são encontrados espaços livres de caráter rural, pois o limite administrativo do 
município está integralmente inserido no perímetro urbano. 

A análise apresentada na Figura 6 foi realizada para os espaços livres públicos, ou seja, aqueles situados 
fora das quadras e lotes urbanos. Foi estudada na escala da quadra urbana, em detalhe de 1:2000, e por 
Região Administrativa, sendo usada a seguinte classificação: 

a-Categoria: espaço livre de caráter ambiental, onde também podem ocorrer atividades de lazer e 
recreação: 

Tipos identificados: 
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- Unidade de conservação – corresponde nesta pesquisa às áreas abrangidas pelos maciços montanhosos 
da Tijuca, Pedra Branca e Gericinó. 

- Orla – zona costeira continental, correspondente a espaço livre de preservação permanente adjacente a 
corpos hídricos e com tratamento com vegetação, areia, pedra e afins. Inclui praias e demais faixas 
marginais.  

b- Categoria: espaço livre de caráter urbano, relacionado à circulação de veículos ou pedestres, onde 
também podem ocorrer atividades de recreação, comércio, esportes, cultura, educação, ações políticas e 
festividades. 

Tipos identificados: 

- Acostamento – área de refúgio lateral localizada na faixa de domínio de uma rodovia ou via urbana  

- Calçadão – calçada desenhada com projeto específico ou proveniente de alterações significativas com 
dimensões acima dos padrões. Inclui as calçadas e áreas pavimentadas, marginais às faixas de praia e 
demais corpos hídricos. 

- Canteiro viário – ou central ou lateral ou residual de acerto viário localizada nas vias ou junta a vias 
públicas – com ou sem vegetação  

- Ciclovia - via destinada à circulação exclusiva de bicicletas e veículos não motorizados e vedada a veículos 
motorizados. 

- Deque – superfície suspensa sobre um corpo hídrico, inclui cais e marinas. 

- Estacionamento – área pública de estacionamento de veículos – bolsão ou similar – que não se refere a 
vagas de estacionamento nas vias. 

- Passarela – via elevada para circulação preferencial de pedestres e vedada a veículos motorizados.   

- Rotatória – ilha, geralmente em forma circular, cercada por vias para retorno e cruzamentos, com ou sem 
vegetação. 

- Rua e avenida – caixa de rolamento entre alinhamentos das edificações, inclui, de forma geral, as calçadas 
laterais. 

- Terminal rodoviário – conjunto de baias de ônibus faixa de rolamento da rua localizado fora da para 
parada com abrigos para proteção de pedestres. 

- Via de pedestre – via destinada à circulação preferencial de pedestres e vedada a veículos motorizados. 
Inclui rua fechada ao tráfego de veículos, escadarias e servidões públicas. 

- Viaduto – pista de veículos elevada marcada visualmente do início ao fim da rampa. 

c- Categoria: espaço livre de caráter urbano, relacionado à permanência de pedestres podendo ocorrer 
atividades de recreação, comércio, esportes, cultura, educação, ações políticas e festividades: 

Tipos identificados: 

- Campo de futebol – espaço livre informal isolado onde se joga bola. Não inclui campos de futebol em 
praças e parques. 

- Parque – espaço livre público decretado especialmente como parque. Definido visualmente, vegetado ou 
não, com dimensão superior a uma quadra urbana, confrontado com o mapa de uso do solo da prefeitura. 
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- Praça – área determinada em projeto de loteamento como espaço livre público para atividades
recreativas.

- Praça não implantada - área determinada em projeto de loteamento como espaço livre público para
atividades recreativas e que não foi executada.

- Praça ocupada - área determinada em projeto de loteamento como espaço livre público para atividades
recreativas e que foi usada para construção de equipamento público para saúde, educação ou similar.

d- Categoria: espaço livre de caráter urbano, relacionado à infraestrutura administrativa, de transportes,
saneamento, educacional, cultural, onde também podem ocorrer atividades de comércio, serviços,
recreação,  esportes, cultura, educação:

Tipo identificado: 

- Espaço livre de uso dominial – espaços não edificados de propriedade pública e concedidos a usos
especiais – ferrovias, portos, aeroportos, campi universitários, cemitérios, etc.

e-Categoria: espaço livre de caráter urbano, relacionado à reserva para expansão :

Tipo identificado: 

- Área vegetada – área com predominância de cobertura vegetal (rasteira ou arbórea) passível de
ocupação, não loteada, não pertencente aos maciços, aos espaços privados nem aos espaços dominiais.

Figura 6 - Espaços livres públicos e privados– Rio de Janeiro 
Fonte: SEL-RJ, 2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo apresentado pretende contribuir para ampliar os instrumentos metodológicos de análise 
morfológica, buscando relacionar as formas e os usos dos sistemas de espaços livres de edificação à leitura 
e análise das esferas pública e privada rebatidas sobre a paisagem urbana. Oferece-se para demais 
pesquisadores que busquem associar estudos de morfologia, paisagem e planejamento com foco no objeto 
constituído pelos espaços livres e sua regulação e proposição. 

Planeja-se como desdobramento efetuar, através das ferramentas de geo-referenciamento, quantificações 
que permitam comparar os graus de adensamento urbano, incidência de centralidades e distribuição de 
espaços livres públicos e privados, dentre as regiões, setores e bairros do Município do Rio de Janeiro. 
Almeja-se, a partir desses resultados preliminares e com as metas propostas, contribuir para as políticas 
públicas de planejamento e desenho, assim como para melhor equilíbrio de investimentos a serem 
realizados no âmbito municipal para melhoria dos ambientes e lugares urbanos. 

Com as questões levantadas e resultados obtidos nos diversos estudos apresentados, podemos concluir 
que a prática de gestão pública, que se apoia na intervenção pontual, casual e direcionada em apenas 
algumas partes das cidades ou regiões do país, é resultado da ação conjugada entre setores econômicos de 
investimento privado e a administração pública, que tendem a concentrar recursos nas áreas mais 
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privilegiadas. Sob o ponto de vista social, no entanto, concluímos que essas condições se deterioram à 
medida que as políticas públicas não avançam no sentido de reequilibrar investimentos públicos para 
habitação, transportes, serviços públicos e saneamento, gerando a ocupação desigual no território e a 
ameaça constante de grandes desequilíbrios ambientais e vulnerabilidades sociais.  

Iniquidades na distribuição da terra e da renda nos contextos urbanos no Brasil levaram a conflitos e 
contradições que se refletem claramente na construção da paisagem, na distribuição, na apropriação e no 
tratamento dos espaços livres e na sua relação com os espaços edificados. Quando sobre essa base 
territorial e sociocultural se investem recursos relacionados a investimentos mais intensivos e abrangentes, 
os conflitos e contradições tendem a se aprofundar.  

Mesmo quando se podem prever cenários de transformações, permanecem sem respostas as seguintes 
indagações: como as populações se relacionam com essas mudanças, do ponto de vista de sua cultura, seus 
valores e símbolos agregados à paisagem e ao território? como os gestores públicos estão prevendo as 
novas demandas de habitação, transporte, infraestrutura, equipamentos? de que forma reagirão os 
sistemas ambientais? E, finalmente, como serão reconstruídas as paisagens nessas situações? 

Planeja-se como desdobramento efetuar, através das ferramentas de geo-referenciamento, quantificações 
que permitam comparar os graus de adensamento urbano, incidência de centralidades e distribuição de 
espaços livres públicos e privados, dentre as regiões, setores e bairros do Município do Rio de Janeiro. 
Almeja-se, a partir desses resultados preliminares e com as metas propostas, contribuir para as políticas 
públicas de planejamento e desenho, assim como para melhor equilíbrio de investimentos a serem 
realizados no âmbito municipal para melhoria dos ambientes e lugares urbanos. 
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CAMINHABILIDADE:  
A DIFERENÇA ENTRE CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS E CARACTERÍSTICAS 

PERCEBIDAS 

WALKABILITY: THE DIFFERENCE BETWEEN OBJECTIVE AND PERCEIVED CHARACTERISTICS 

CAMINABILIDAD: LA DIFERENCIA ENTRE CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS Y CARACTERÍSTICAS 
PERCEBIDAS 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Os dados do ambiente construído relacionados a atividade física podem ser classificados em 3 tipos: dados subjetivos, 
dados objetivos, e dados objetivos baseados em Sistema de Informação Geográfica. O objetivo deste estudo é comparar 
dados de percepção (subjetivos) com dados objetivos de caminhabilidade no ambiente urbano a partir de um estudo 
em duas regiões urbanas da cidade de Juiz de Fora. A pesquisa traz evidências de que os dados de percepção não podem 
ser utilizados como um representante das características objetivas do ambiente, sendo necessário a coleta dos dois 
tipos de dados para a compreensão de como o ambiente afeta a saúde da população. Intervenções que visem influenciar 
a percepção das pessoas acerca do ambiente podem ser mais efetivas quando mais próximas das residências das 
pessoas.  
PALAVRAS-CHAVE: caminhabilidade; urbanismo; percepção.  

ABSTRACT: 
Data on the built environment related to physical activity can be classified into 3 types: subjective data, objective data, 
and objective data based on Geographic Information System. The objective of this study is to compare (subjective) 
perception data with objective data on the urban environment, based on a study in two urban regions of the city of Juiz 
de Fora. The research brings evidence that the perception data can not be used as a representative of the objective 
characteristics of the environment, being necessary to collect the two types of data to understand how the environment 
affects the health of the population. Interventions that influence people's perception of the environment can be more 
effective when they are closer to people's homes.  
KEYWORDS: walkability; urbanism; perception.   

RESUMEN: 
Los datos del ambiente construido relacionados con la actividad física se pueden clasificar en 3 tipos: datos subjetivos, 
datos objetivos, y datos objetivos basados en el Sistema de Información Geográfica. El objetivo de este estudio es 
comparar datos de percepción (subjetivos) con datos objetivos de caminabilidad en el ambiente urbano a partir de un 
estudio en dos regiones urbanas de la ciudad de Juiz de Fora. La investigación trae evidencias de que los datos de 
percepción no pueden ser utilizados como un representante de las características objetivas del ambiente, siendo 
necesario la recolección de los dos tipos de datos para la comprensión de cómo el ambiente afecta la salud de la 
población. Las intervenciones destinadas a influir en la percepción de las personas sobre el ambiente pueden ser más 
efectivas cuando más cercanas a las residencias de las personas.  
PALABRAS-CLAVE: caminhabilidade; urbanismo; percepción.
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INTRODUÇÃO 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) se mostram atualmente como o efeito mais devastador em 
termos de saúde. Também chamadas de “não comunicáveis”, são doenças de desenvolvimento e progresso 
lento, e resultam de fatores de risco genéticos, psicológicos, comportamentais e ambientais (BOOTH; 
ROBERTS; LAYE, 2012; WHO, 2017a). 

De acordo com a OMS, das 56 milhões de mortes ocorridas ao redor do mundo em 2012, 38 milhões foram 
devidas a DCNT. Estima-se que esse número vá aumentar para 52 milhões em 2030 (WHO, 2014). Os quatro 
principais tipos de doenças responsáveis por mortes em 2012 foram as cardiovasculares, respiratórias, 
canceres e diabetes. 

No Brasil, comparando os dados de mortalidade de 1930 com os dados para 2007, Schmidt et al. (2011) 
apontam que, enquanto em 1930 46% das mortes nas capitais brasileiras foram devido a doenças infecciosas, 
em 2007 este dado caiu para 10%, sendo 72% das mortes devido a doenças crônicas não-transmissíveis. 
Schimidt et al. (2011) ressalta ainda que analisar o quadro de DCNT apenas por meio de indicadores de 
mortalidade resulta em uma perspectiva limitada. Essas doenças, por serem de progresso lento, além de 
serem responsáveis por um número estarrecedor de mortes, são ainda responsáveis por anos vividos com 
má qualidade de vida, devido a incapacidades geradas pelo quadro de saúde do indivíduo. 

Os cinco principais fatores de risco para o desenvolvimento de desse tipo de doença são: 1) tabagismo; 2) 
uso prejudicial de álcool; 3) alimentação não saudável; 4) inatividade física; e 5) excesso de peso. No Brasil, 
os dados a respeito destes fatores de risco se mostram preocupantes. Apesar da prevalência de tabagismo, 
que até então vinha caindo, ter se estabilizado entre 2006 e 2009, o uso prejudicial de álcool aumentou 
consideravelmente neste período. Além disso, estima-se que o padrão alimentar da população brasileira 
tenha se alterado entre 1970 e meados dos anos 2000, com diminuição de consumo de alimentos tradicionais 
básicos e aumento de consumo de produtos processados. Por fim, apesar de não se ter dados longitudinais 
conclusivos sobre inatividade física no Brasil, houve um aumento substancial da frequência de excesso de 
peso a partir de 1970, e estima-se a continuidade deste aumento entre 2006 e 2009 (SCHIMIDT et al., 2011). 
De acordo com o relatório da OMS, dois dos principais fatores de risco para DCNT relacionados ao ambiente 
construído seriam obesidade e inatividade física e, portanto, melhorias no ambiente teriam grande efeito na 
redução dessas doenças (WHO, 2016). 

Diversos autores citam inatividade física como um dos fatores de risco para DCNT (DURSTINE et al., 2013; 
Schimidit, et al., 2011; WHO, 2014; WHO, 2016). Porém Booth, Roberts e Laye (2012), afirmam que há 
evidências de que redução no nível de atividade física diário é a causa primária de dessas doenças e que 
prática de exercícios seria tratamento para as disfunções decorrentes das enfermidades. 

Neste sentido, estima-se que pessoas que são insuficientemente ativas têm de 20 a 30% de aumento de risco 
de morte do que pessoas que praticam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, 
como recomendado pela OMS. Os dados são de que 23% dos adultos com mais de 18 anos no mundo são 
insuficientemente ativos (WHO, 2017b). No Brasil, a estimativa é de que em 2010, a prevalência de 
insuficiência em atividade física seria de 20 a 29,9% (WHO, 2014). Este dado aumenta significativamente 
quando se trata de adolescentes, no mundo 81% desse grupo praticam menos atividade física do que o 
recomendado (WHO, 2016). 
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Ao contrário do que se esperava, a urbanização, junto ao desenvolvimento social e econômico, não 
produziram somente efeitos benéficos, sendo os efeitos dos sistemas urbanos na vida da população ainda 
muito complexos e pouco compreendidos. A OMS estima que, em 2012, 12,6 milhões de mortes ao redor do 
mundo, correspondendo a 23% do total de mortes, são atribuídas ao ambiente (WHO, 2016). Como 
“ambiente” pode-se entender a congregação de fatores físicos, químicos e biológicos externos aos indivíduos 
que possam, de alguma forma, influenciar o comportamento das pessoas. Neste sentido, riscos ambientais 
(condições que aumentam as chances de ocorrer determinado desfecho de saúde) estariam relacionados a 
fatores modificáveis do ambiente, como poluição do ar, ultravioleta, poluição sonora, ambiente construído, 
dentre outros (WHO, 2016). Assim, aspectos do ambiente construído, como o sistema viário, padrões de uso 
e de ocupação do solo, características estéticas do espaço urbano, bem como características dos locais de 
trabalho e moradia, podem influenciar direta ou indiretamente a saúde dos indivíduos. 

De acordo com King et al. (2002) as abordagens conceituais para o estudo da prática de atividade física 
podem ir para (1) o lado de abordagens que expliquem o que dirige as escolhas do indivíduo (choice-driven) 
como a TCP e outras teorias da psicologia, que consideram diversos fatores intra e interpessoais, ou (2) para 
o lado de abordagens que explicam que tipo de ambiente social e físico permitem a escolha do 
comportamento (choice-enabling), que consideram o ambiente físico e contextual. Esta segunda abordagem 
engloba estudos que investigam o ambiente construído e a atividade física, geralmente investigando bairros 
caminháveis, ou caminhabilidade.  

Brownson et al. (2009) classifica os dados do ambiente construído relacionados a atividade física em 3 tipos:  

1) Dados subjetivos, de percepção do ambiente: dados coletados diretamente com o residente ou usuários 
da área,  acerca de sua percepção sobre o ambiente; 

2) Dados objetivos, de observação sistemática: dados objetivos e não-enviesado do ambiente, coletados por 
pessoa treinada; 

3) Dados objetivos baseados em Sistema de Informação Geográfica (SIG): dados secundários pré-existentes 
à pesquisa, coletados por órgão institucionais, com outros objetivos.  

Destaca-se que o tipo dos dados utilizados, bem como a ferramenta para coleta de dados, pode influenciar 
no resultado final (ALMEIDA et al., 2017). Assim, o objetivo deste estudo é comparar percepção com dados 
objetivos de caminhabilidade no ambiente urbano. 

MÉTODOS 

O município objeto de estudo desta pesquisa é o de Juiz de Fora/Minas Gerais, com população estimada de 
563,769 em 2017 (IBGE, 2017). As áreas selecionadas foram as Regiões Urbanas Esplanada e Vila Furtado de 
Menezes, ambas com Índice de Desenvolvimento Social (IDS) baixo, utilizando um método para seleção de 
áreas proposto em pesquisa anterior desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído, 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (DORNELLAS, 2014). O método considera fatores como IDS, Índice 
de Áreas Verdes (indicador de qualidade urbana, a fim de selecionar um bairro com maior qualidade urbana 
e outro com menor qualidade), acesso da população a serviços de saúde e taxas de internação por doenças 
respiratórias. Para o cálculo da amostra aleatória estratificada por setor censitário, considerou-se 2230 
residências nos dois bairros (LIMA, 2016), obtendo a amostra final de 120 indivíduos (n=120). 
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Para coleta de dados acerca da percepção da caminhabilidade, utilizou-se o questionário Neighborhood 
Environment Walkability Scale (MALAVASI et al., 2007; SAELENS et al., 2003). Segundo Cerin et al. (2013) o 
NEWS é a ferramenta de mensuração da caminhabilidade por meio de percepção dos residentes mais 
utilizada no mundo. A versão original e suas adaptações foram utilizados em grandes projetos de investigação 
como o IPEN (International Physical Activity and Environment Network) - estudo epidemiológico transversal 
que ocorreu em 12 países: Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Hong 
Kong, México, Nova Zelândia, Reino Unido e República Tcheca. Além disso, foi traduzida e validada em 
diversos outros países (ADLAKHA; HIPP; BROWNSON, 2016; BOURDEAUDHUIJ; SALLIS; SAELLENS, 2003; 
CERIN et al., 2008; CERIN et al., 2010; OYEYEMI et al., 2016; OYEYEMI et al., 2013; STARNES et al., 2014), 
incluindo o Brasil (FLORINDO et al., 2012; MALAVASI, 2006).  

A ferramenta levanta características do ambiente relacionadas a atividade física e é preditora de caminhada 
para transporte e lazer. Para avaliação do espaço são coletados dados de indicadores para 8 construtos de 
caminhabilidade: Densidade residencial, uso diversificado do solo, acesso ao uso do solo, conectividade de 
vias, infraestrutura para caminhar e pedalar, estética, segurança em relação ao trânsito e segurança contra 
crimes, através de 68 perguntas. 

Para a coleta de dados objetivos utilizou-se a ferramenta Spotlight-Virtual Audit Tool (BETHLEHEM et al., 
2014). S-VAT é uma ferramenta de auditoria virtual desenvolvida e testada sua confiabilidade na Holanda 
(BETHLEHEM et al., 2014) e posteriormente aplicada em uma pesquisa conduzida em cinco países europeus 
(Bélgica, Hungria, Países Baixos, França e Reino Unido) (Feuillet et al., 2016).  

A ferramenta tem como objetivo mensurar a obesogenese do ambiente, identificando características 
relacionadas a atividade física e comportamento alimentar, e é preditora de atividade física para transporte 
e lazer. São 29 indicadores, agrupados em 8 categorias, que utilizam dados objetivos coletados através de 
auditoria virtual que utiliza imagens do Google Street View (GSV). 

Foram coletados dados do espaço urbano ao redor das residências dos indivíduos a 250 m e a 500 m. Além 
disso, utilizou-se dados coletados na fase anterior da pesquisa (LIMA, 2016), disponibilizados pela Prefeitura 
de Juiz de Fora e do Censo de 2010 (IBGE, 2017). 

As variáveis sociodemográficas coletadas e utilizadas neste estudo foram: idade, sexo, estado civil, raça/cor, 
nível de escolaridade, renda per capta dos indivíduos residentes na casa e se a família possui carro. 

Para o testar a correlação entre os dados de percepção e os dados objetivos foi utilizado o teste Spearman. 
Para comparação entre as diferentes ferramentas utilizadas, os dados objetivos foram agrupados de forma 
a corresponderem às 8 categorias propostas pelo NEWS. Os dados foram testados como um grupo único, 
separados por Região Urbana e separados por renda. A separação por renda considerou indivíduos com 
renda per capta por domicílio até o 2º tercil como indivíduos de renda baixa, e indivíduos de renda alta seriam 
aqueles classificados no 3º tercil.  

Para a composição do escore de dados objetivos, a maior parte da pontuação das características urbanas 
consistia em porcentagem de segmentos de vias com determinada característica, como por exemplo, 
porcentagem de segmentos de via com iluminação pública. Algumas variáveis ordinais discretas, que 
poderiam assumir valor infinito, foram transformadas para uma escala de 0 a 100, de forma a ser comparável 
com porcentagem, como por exemplo número de intersecções de 3 ou 4 vias dentro do buffer. Similar ao 
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procedimento seguido no caso de densidade, o menor número de intersecções encontrado na RU equivaleria 
a 0 e o maior número equivaleria a 100. Para composição do escore, foram selecionadas variáveis 
mensuradas pelo S-VAT e outras levantadas previamente que tivessem correspondência direta e indireta às 
perguntas do NEWS. O escore para o item de caminhabilidade objetiva foi calculado como a média da 
pontuação de todas as características que compõe o item. Especificamente no item Densidade, o cálculo foi 
uma soma ponderada com o peso proposto pelos autores para o mesmo item do NEWS. Por fim, o escore 
final era convertido para uma escala de 1 a 5, de forma a ser comparável com a pontuação do NEWS, na qual, 
para densidade, o menor valor encontrado para a RU equivaleria a 1 e o maior valor a 5, e para os demais 
itens 0 equivaleria a 1 e 100 equivaleria a 5.  

Os resultados de escore para cada item de caminhabilidade (objetivo e subjetivo) foram dicotomizados, a 
partir da mediana, transformados em alto (igual ou maior do que a mediana) e baixo (menor do que a 
mediana), conforme metodologia utilizada em estudos similares (ARVIDSSON et al., 2012, GEBEL et al., 2009). 

Para comparar percepção de caminhabilidade dos usuários com dados objetivos sobre caminhabilidade no 
ambiente  foi utilizada estatística descritiva, com tabelas de contingência com porcentagem, para identificar 
porcentagem de concordância (indivíduos que residem em área de alta caminhabilidade e perceberam como 
alta caminhabilidade, e indivíduos que moram em áreas de baixa caminhabilidade e perceberam como baixa 
caminhabilidade) e discordância (indivíduos que moram em áreas de alta caminhabilidade e perceberam 
como baixa e vice-versa).  

Serão analisadas as diferenças de porcentagem de concordância para dados a 250m e a 500m. Além disso, 
as porcentagens de concordância e discordância serão estratificadas por renda residencial per capta. 

RESULTADOS 

Na Tabela 1 estão descritas as porcentagens de indivíduos que tiveram percepção concordante com os dados 
objetivos a 250 m e a 500 m de sua residência (percepção positiva morando em local com características 
acimas da mediana, ou percepção negativa morando em local com características abaixo da mediana), 
superestimaram (percepção positiva morando em locais com característica abaixo da mediana) ou 
subestimaram (percepção negativa morando em local com características acima da mediana). As 
porcentagens de concordância ficam próximas a 50%, variando entre 43,3% e 57,5%, tanto para os dados 
objetivos a 250 m quanto para os dados objetivos a 500 m.  

O item de caminhabilidade que teve maior proporção de concordância foi Estética, tanto para 250 m quanto 
para dados a 500 m, e o com menor proporção de concordância foi Acesso ao uso do solo para 250 m e Uso 
diversificado do solo a 500 m.  

Ao compararmos a diferença de proporções de concordância e discordância entre percepção e dados 
objetivos a 250 m e 500 m, observa-se que não existe diferença significativa. 
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Tabela 1: Porcentagem de concordância entre os dados objetivos a 250 m e 500 m e dados de percepção para os itens de caminhabilidade  

Fonte: a autora. 

Os resultados de correlação de Spearman entre os dados de percepção e os dados objetos para 250 m e 500 
m estão descritos na Tabela 2. Foram encontradas correlações significativas entre os dados de percepção e 
dados objetivos a 250 m da residência dos indivíduos para estética e segurança contra crime (correlação 
positiva fraca) e para acessibilidade (correlação negativa fraca). Não foram encontradas correlações 
significativas para os dados a 500 m das residências.  

Tabela 2: Correlação entre dados percepção e dados objetivos para o grupo geral 

Itens caminhabilidade 
250 m 500 m 

Spearman Correlação Spearman Correlação 

Densidade residencial - -  - - 

Uso diversificado do solo - -  - - 

Acesso ao uso do solo -0,2664 Negativa fraca - - 

Conectividade de vias - - - - 

Lugares para caminhar e pedalar - -  - - 

Estética 0,3226 Positiva fraca  - - 

Segurança em relação ao trânsito - -  - - 

Segurança contra crime 0,2019 Positiva fraca  - - 

Fonte: a autora. 

Ao estratificarmos os dados por regiões urbanas, separando os indivíduos residentes na Esplanada dos 
indivíduos residentes na Vila Furtado de Menezes, não encontramos correlação significativa entre os dados 
de percepção e os dados objetivos a 250 m ou 500 m dos domicílios. 

Renda e grau de instrução são indicadores a acesso a estudo (e qualidade) bem como de acesso a mobilidade. 
Ao estratificarmos as porcentagens de concordância e discordância por renda ( 
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Tabela 3) observa-se que pessoas inseridas em uma família com renda per capta baixa (1° e 2º tercil) 
superestimaram mais Conectividade, com diferença entre 8,04% a 36,89% em relação a pessoas com renda 
per capta alta (3º tercil) e subestimaram mais Segurança em relação ao trânsito, com diferença entre 2,49% 
a 30,54%. Ao estratificarmos as porcentagens de concordância e discordância por grau de instrução (Erro! 
Fonte de referência não encontrada.), observa-se que não existe diferença de porcentagem de concordância 
ou discordância considerada significativa entre o grupo de indivíduos com escolaridade até o fundamental 
completo para o com escolaridade de ensino médio incompleto ou mais. 

Tabela 3: Porcentagem de concordância para indivíduos estratificados por renda 

Fonte: a autora. 

Ao testarmos a correlação de Spearman entre percepção de indivíduos de renda baixa ( 

Tabela 4) e dados objetivos de indivíduos de renda alta (Tabela 5) e dados objetivos, encontramos correlação 
significativa entre os dados de percepção e objetivos a 500 m das residências para os indivíduos de renda 
baixa para Densidade residencial (correlação positiva fraca), Estética (correlação positiva moderada) e 
Segurança em relação ao trânsito (correlação negativa fraca). Encontramos também correlação significativa 
entre os dados de percepção e os dados objetivos a 250 m para o grupo de indivíduos de baixa renda para 
estética (correlação positiva fraca) e para o grupo de renda alta para Estética (correlação positiva moderada) 
e para Acesso ao uso do solo (correlação negativa moderada). 

Tabela 4: Correlação entre dados percepção e dados objetivos para o grupo de indivíduos de renda baixa  

Itens caminhabilidade 
250 m 500 m 

Spearman Correlação Spearman Correlação 

Densidade residencial - - 0,3471 Positiva fraca 

Uso diversificado do solo - - - - 

Acesso ao uso do solo - - - - 

Conectividade de vias - - 

Lugares para caminhar e pedalar - - - - 
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Estética 0,2797 Positiva fraca 0,548 Positiva moderada 

Segurança em relação ao trânsito - - -0,2636 Negativa fraca 

Segurança contra crime - - - - 

Fonte: a autora. 

Ao estratificarmos as porcentagens de concordância e discordância por renda ( 

Tabela 3) observa-se que pessoas inseridas em uma família com renda per capta baixa (1° e 2º tercil) 
superestimaram mais Conectividade, com diferença entre 8,04% a 36,89% em relação a pessoas com renda 
per capta alta (3º tercil) e subestimaram mais Segurança em relação ao trânsito, com diferença entre 2,49% 
a 30,54%. 

Tabela 5: Correlação entre dados percepção e dados objetivos para o grupo de indivíduos de renda alta  

Itens caminhabilidade 
250 m 500 m 

Spearman Correlação Spearman Correlação 

Densidade residencial - - - - 

Uso diversificado do solo - - - - 

Acesso ao uso do solo -0,4187 Negativa moderada - - 

Conectividade de vias - - - - 

Lugares para caminhar e pedalar - - - - 

Estética 0,5312 Positiva moderada - - 

Segurança em relação ao trânsito - - - - 

Segurança contra crime - - - - 

Fonte: a autora. 

Por fim, destaca-se que, ao analisarmos as categorias de indivíduos separadamente, divididos por alta 
caminhabilidade/alta percepção, alta caminhabilidade/baixa percepção, baixa caminhabilidade/ baixa 
percepção e baixa caminhabilidade/alta percepção, a distribuição, no geral, está bem próxima de 25% para 
cada categoria (resultado não demonstrado em tabelas). 

DISCUSSÃO 
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O número baixo de correlações, bem como o fato de serem correlações moderadas ou fracas, é um resultado 
equivalente ao encontrado por outras pesquisas similares (JÁUREGUI et al. 2016; KIRTLAND et al., 2003; 
KOOHSARI et al., 2015).   

Apesar de não encontrarmos diferença de significativa entre a concordância de dados de caminhabilidade 
objetiva a 250 m e percepção e concordância de dados de caminhabilidade objetiva a 500 m e percepção, 
observa-se uma correlação positiva fraca entre dados de percepção e caminhabilidade objetiva a 250 m para 
Estética (item com maior proporção de concordância) e para Segurança contra crime, e correlação negativa 
fraca para Acesso ao uso do solo (item com maior proporção de discordância). O fato de ter-se encontrado 
mais correlações para dados de percepção e dados objetivos a 250 m das residências pode ser um indicativo 
de que as pessoas tem uma percepção mais acurada do ambiente mais próximo de suas residências. 
Possivelmente a dificuldade em encontrar resultados coerentes para as duas análises realizadas está na 
amostra pequena (120 indivíduos), que acaba por aumentar o erro padrão, dificultando a identificação de 
diferenças entre médias e proporções estatisticamente significativas. 

Os dados com maior concordância entre subjetivos e objetivos foram os dados para Estética, tanto em termos 
de porcentagem de concordância x discordância, quanto tem termos de correlação, tendo sido encontrada 
correlação positiva fraca para dados do grupo geral, positiva fraca para dados de pessoas de baixa renda e 
positiva moderada para pessoas de renda alta, todos utilizando dados a 250 m, e positiva moderada para 
pessoas de renda baixa com dados a 500 m. Estética foi o segundo item de caminhabilidade com melhor 
correspondência entre o que foi levantado pelo NEWS para o que foi levantado pelo S-VAT, o que pode 
contribuído para este resultado. 

Neste estudo, para o escore de estética para dados objetivos, considerou-se a porcentagem de segmentos 
com árvores, sem lixo, com construções bem conservadas, com vistas para áreas verdes ou água, com 
construções ou lotes vazios ou abandonados (pontuando negativamente), e com construções mal 
conservadas (pontuando negativamente) ao redor da residência do indivíduo. Já para dados subjetivos, 
considerou-se igualmente presença de árvores, lixos, construções atrativas e paisagens naturais, além de 
sombra nas calçadas e “coisas interessantes para se olhar”. 

De acordo com King et al. (2002) a Theory of Restorative environments identifica características do ambiente 
construído como presença de elementos naturais (plantas, água, espaços abertos e outros), e elementos 
estéticos de desenho do espaço como sendo responsáveis por auxiliar na fuga de ambientes rotineiros, sendo 
associados à diminuição dos níveis de estresse. Ao se diminuir os níveis de estresse, maiores as chances de 
que os indivíduos engagem em atividades físicas, por diminuir os esforços necessários envolvidos. Rydin et 
al. (2012)  aponta que ser possível que características estéticas tenham menos influência no engajamento de 
atividades físicas da população de renda baixa, onde andar ou não a pé para locomoção é mandatório, não 
tanto uma opção. Porém, se considerarmos estética como um forte determinante para práticas de atividades 
para o lazer (atividade opcional), este fator deverá ser levado em consideração também para populações de 
renda baixa. 

A parte da amostra com renda mais baixa superestimou mais Conectividade (sendo este o item com menor 
concordância neste grupo) e subestimou mais Segurança em relação ao trânsito, tendo correlação entre 
dados de percepção e objetivos a 500 m negativa fraca para este item. Porém, teve correlação positiva fraca 
para Densidade residencial (para dados a 500 m e de percepção), sendo este o item com maior concordância 
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para o grupo de renda alta a 250 m. Já a amostra com renda alta teve correlação negativa fraca para Acesso 
ao uso do solo, sendo este o item com maior discordância para pessoas de renda alta.  

Novamente, devido a uma amostra pequena, responsável por um erro padrão alto, a análise de diferenças 
estatisticamente significantes dificulta encontrar resultados conclusivos sobre diferença de acurácia de 
percepção entre grupos de renda baixa e renda alta. Ainda na literatura esse conflito não é incomum, uma 
vez que resultados encontrados por Gebel et al., (2011), na Austrália e por Ball et al., (2008), nos Estados 
Unidos, aponto que amostras com renda alta tem percepção mais acurada do espaço urbano. A explicação 
possível para pessoas de renda altar terem melhor acurácia seria a de ter acesso à educação de melhor 
qualidade e a experiências de vida responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, como conhecer outros 
lugares, participar de atividades lúdicas, etc. Porém Jáuregui et al., (2016), no México, encontrou que pessoas 
com renda baixa tem maior concordância para dados de caminhabilidade objetivos e subjetivos. Sugere-se 
que alguns dos motivos pelo qual a população de baixa renda teria maior concordância entre sua percepção 
com dados objetivos de alguns aspectos do ambiente pode ser pelo fato de ser uma população com baixo 
poder aquisitivo, que geralmente utiliza como modo de transporte principalmente o transporte ativo 
(viagens a pé) e transporte público. Além disso, é uma população geralmente mais limitada, em termos de 
mobilidade, à sua vizinhança, utilizando as opções de lazer, comércio e serviço ao redor de sua residência. 
Estes fatores podem ser responsáveis pela população vivenciar mais o bairro e, por isso, ter uma percepção 
mais acurada do mesmo. 

Diversos autores vêm apontando a discordância entre percepção de residentes sobre o próprio bairro e 
dados objetivos. Nesse sentido, no que tange a concordância entre os dois tipos de dados, estudos no geral 
encontraram de baixa a média concordância para fatores que caracterizam caminhabilidade (ADAM, et al., 
2009; KOOHSARI et al., 2015; MCGINN et al. 2007; MICHAEL et al., 2006; NYUNT et al., 2015), com exceção 
para alguns fatores, como destinações mais prevalentes (BAILEY et al., 2014).  

 Os estudos encontram ainda resultados conflitantes em diversos fatores, como por exemplo, Bailey et al.  
(2014) encontrou que parques e praças foram as destinações com menor concordância entre percepção de 
usuários e dados objetivos, enquanto que Michael et al. (2006), identificou como sendo este o fator de maior 
concordância, tendo sido ambos estudos realizados nos Estados Unidos. 

De acordo com Leslie et al. (2005), em um estudo em que comparou a percepção de residentes selecionados 
de bairros com baixa e alta caminhabilidade, apesar da baixa concordância entre dados subjetivos e dados 
objetivos, identificaram que os residentes de bairros com caminhabilidade diferentes no final das contas 
percebiam essas características como sendo diferentes. 

É possível ainda uma outra interpretação além da esperada discordância entra dados objetivos e subjetivos. 
A de que a escala proposta pelo NEWS não seja adequada para a compreensão da população brasileira. 
Diversos autores que utilizaram o NEWS como ferramenta de coleta de dados de caminhabilidade utilizaram 
versões modificadas, nas quais as respostas para as perguntas eram, para a maioria delas, “sim” ou “não”, 
ao invés da escala Likert, proposta pelos autores do NEWS. As versões mais utilizadas foram as propostas por 
Amorim Azevedo e Hallal (2010), Salvador, Reis e Florindo (2009), e Florindo et al. (2012), tendo este último 
testado a validade e confiabilidade da versão modificada, identificando a dificuldade de compreensão da 
escala Likert pelos indivíduos. 
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O fato de a média dos itens ter ficado próxima a 3 em todas as análises, bem como de a distribuição de 
concordância e discordância para cada item ter ficado consideravelmente próximo a 25% para cada grupo 
pode ser um indicador de que os indivíduos tendessem a classificar os itens como regulares na dificuldade 
de se escolher uma nota de 1 a 5. Ao mesmo tempo, mesmo na classificação dos itens de caminhabilidade 
utilizando-se dados objetivos os itens continuam classificados como medianos a baixo. 

Não é incomum a adaptação cultural do instrumento em estudos em diversos países, porém isso dificulta a 
comparação de resultados com outros estudos que utilizaram outra versão da ferramenta e, 
consequentemente, a determinação de quais efeitos são generalizáveis e quais são específicos de um 
determinado local (CERIN et al, 2013). 

CONCLUSÃO 

A pesquisa traz evidências de que os dados de percepção não podem ser utilizados como um representante 
das características objetivas do ambiente, sendo necessário a coleta dos dois tipos de dados para a 
compreensão de como o ambiente afeta a saúde da população. Assim, intervenções que visem influenciar a 
percepção das pessoas acerca do ambiente podem ser mais efetivas quando mais próximas das residências 
das pessoas - melhorias a 500 m de distância podem não ser tão acuradamente percebidas. Deve-se ainda 
considerar outros fatores que possam estar mediando esta relação, como renda e ambiente social. 
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ESCALAS	Y	CONLFICTOS:	ENLACE	ENTRE	EDUCACIÓN	Y	ARQUITECTURA	EN	LA	ENSEÑANZA	DE	
ARQUITECTURA	

EIXO	TEMÁTICO:	AMBIENTE,	PRESERVAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE	

RESUMO:	
Esta	exposição	não	enxerga	a	crise	como	uma	impossibilidade	de	ação,	mas	sim	como	uma	perturbação	no	momento	
atual	que	abre	caminho	para	uma	revisão	na	forma	de	atuação	e	a	exploração	de	novas	praticas	como	educadores	e	
profissionais	 de	 arquitetura.	 Este	 trabalho	 propõe	 discutir	 o	 ensino	 de	 projeto	 –arquitectónico,	 urbanístico	 e	
paisajístico-	através	do	método	desenvolvido	para	a	disciplina	de	Projeto	de	Arquitetura	III	(PAIII)	dentro	do	curso	de	
graduação	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(FAU-UFRJ)	vinculado	
ao	 conceito	 de	 Territórios	 Educativos.	 Partindo	 de	 uma	 visão	 freiriana	 da	 pedagogia	 da	 autonomia	 visando	 uma	
construção	crítica	e	politica,	somadas	à	necessidade	atual	do	educar-se	como	uma	adaptação	simultânea	ao	ritmo	da	
mudança	e	a	velocidade	do	dinamismo	social	(Tejada,	2000)	este	trabalho	questiona	a	postura	do	educador	de	projeto.	
PALAVRAS-CHAVE:	território	educativo;	método	de	ensino;	projeto		

ABSTRACT:	
This	exhibition	does	not	see	the	crisis	as	an	impossibility	of	action,	but	rather	as	a	disturbance	in	the	current	moment	
that	opens	the	way	for	a	revision	in	the	way	of	acting	and	the	exploration	of	new	practices	as	educators	and	professionals	
of	architecture.	This	work	proposes	to	discuss	the	teaching	of	architectural,	urbanistic	and	landscape	design	through	the	
method	developed	for	the	discipline	of	Architecture	Project	III	(PAIII)	within	the	undergraduate	course	of	the	Faculty	of	
Architecture	and	Urbanism	of	the	Federal	University	of	Rio	de	Janeiro	(FAU	-UFRJ)	linked	to	the	concept	of	Educational	
Territories.	Starting	from	a	Freirean	view	of	the	pedagogy	of	autonomy	aiming	at	a	critical	and	political	construction,	
together	with	the	current	need	to	educate	itself	as	a	simultaneous	adaptation	to	the	rhythm	of	change	and	the	speed	of	
social	dynamism	(Tejada,	2000),	this	work	questions	the	attitude	of	the	educator	of	project	
KEYWORDS:	educational	territory;	teaching	method;	project	

RESUMEN:	
Esta	exposición	no	ve	la	crisis	como	una	imposibilidad	de	acción,	sino	como	una	perturbación	en	el	momento	actual	que	
abre	el	 camino	para	una	revisión	en	 la	 forma	de	actuación	y	 la	exploración	de	nuevas	prácticas	como	educadores	y	
profesionales	 de	arquitectura.	 Este	 trabajo	propone	discutir	 la	 enseñanza	de	proyecto	 -arquitectónico,	 urbanístico	 y	
paisajístico-	a	través	del	método	desarrollado	para	la	disciplina	de	Proyecto	de	Arquitectura	III	(PAIII)	dentro	del	curso	
de	graduación	de	 la	 Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo	de	 la	Universidad	Federal	de	Río	de	 Janeiro	 (FAU	 -UFRJ)	
vinculado	al	concepto	de	Territorios	Educativos.	A	partir	de	una	visión	freiriana	de	la	pedagogía	de	la	autonomía	visando	
una	construcción	crítica	y	política,	sumadas	a	la	necesidad	actual	del	educarse	como	una	adaptación	simultánea	al	ritmo	
del	cambio	y	la	velocidad	del	dinamismo	social	(Tejada,	2000)	este	trabajo	cuestiona	la	postura	del	educador	de	diseño.	
PALABRAS-CLAVE:	territorio	educativo;	método	de	enseñanza;	proyecto	
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INTRODUÇÃO	

Esta	exposição	não	enxerga	a	crise	como	uma	impossibilidade	de	ação,	mas	sim	como	uma	perturbação	no	
momento	atual	que	abre	caminho	para	uma	revisão	na	forma	de	atuação	e	a	exploração	de	novas	praticas	
como	 educadores	 e	 profissionais	 de	 arquitetura.	 Este	 trabalho	 propõe	 discutir	 o	 ensino	 de	 projeto	 –
arquitectónico,	urbanístico	e	paisajístico-	através	do	método	desenvolvido	para	a	disciplina	de	Projeto	de	
Arquitetura	 III	 (PAIII)	 dentro	 do	 curso	 de	 graduação	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	
Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(FAU-UFRJ)	vinculado	ao	conceito	de	Territórios	Educativos1.	Partindo	
de	uma	visão	 freiriana	da	pedagogia	da	autonomia	 visando	uma	 construção	 crítica	e	politica,	 somadas	à	
necessidade	atual	do	educar-se	como	uma	adaptação	simultânea	ao	ritmo	da	mudança	e	a	velocidade	do	
dinamismo	social	(Tejada,	2000)	este	trabalho	questiona	a	postura	do	educador	de	projeto.		

Nesse	contexto	a	prática	do	ensino	de	arquitetura	e	projeto	necessita	uma	revisão	que	busque	a	autonomia	
do	 aluno	 e	 a	 sua	 aproximação	 com	 seu	 momento	 histórico.	 A	 metodologia	 busca	 atender	 os	 eixos	
apresentados	previamente	através	da	aproximação	dos	estudantes	com	a	realidade	local	em	suas	múltiplas	
camadas	 e	 a	 aplicação	de	uma	dinâmica	de	 trabalho	dentro	de	 sala	 aula	 na	qual	 as	 decisões	de	projeto	
(escolha	de	programa,	terreno,	implantações,	etc.)	são	tomadas	coletivamente	buscando	uma	participação	
critica.	E	assim	que	a	disciplina	de	PAIII	adota	uma	postura	contextualista	que	assume	a	inserção	da	Faculdade	
de	Arquitetura	e	Urbanismo	em	uma	realidade	sócio-histórica	no	território	do	Rio	de	Janeiro.	Desta	forma,	
se	busca	educar	para	o	projetar	considerando	os	conflitos	presentes	nas	dinâmicas	sociais	na	cidade,	tais	
como	violência	urbana,	alta	desigualdade	social	e	a	falta	de	infraestrutura	em	mobilidade,	saúde,	educação	
e	lazer.		

Para	 atingir	 os	 objetivos	 acima	 citados	 a	 disciplina	 adota	 a	 concepção	 dialética,	 que	 considera	 o	
conhecimento	 um	 processo	 de	 transformação	 da	 realidade,	 que	 se	 dá	 em	 três	 etapas:	 parte	 da	 prática	
(sincretização),	teoriza	sobre	essa	prática	(análise)	e	volta	para	a	prática	para	transformá-la	(síntese)	(Tângari,	
Flandes,	 2017).	 Durante	 o	 processo	 de	 desenvolvimento	 do	 projeto	 utiliza-se	 o	 mapeamento	 como	
instrumento	para	a	produção	de	um	pensamento	crítico	e	criativo	(Corner,	1999),	em	busca	de	respostas	de	
intervenções	sensíveis	a	realidade	em	que	se	inserem.			

A	problemática	escolhida	para	o	desenvolvimento	das	aulas	baseada	no	 conceito	do	Território	Educativo	
reforça	a	visão	de	diálogo	entre	os	diversos	agentes	no	território	mudando	o	papel	do	projeto	arquitetônico	
enquanto	 objeto	 isolado	 na	 dinâmica	 urbana	 para	 um	 objeto	 articulado	 em	 um	 sistema	 ou	 rede	 com	
definições	próprias	existentes	anteriormente	ao	projeto.	Ao	introduzir	ao	aluno	à	dimensão	do	conceito	e	
durante	o	processo	ele	é	provocado	a	agir	de	acordo	a	essa	solicitação.	Tal	abordagem,	é	complementada	
pela	 interação	 e	 a	 provocação	 dos	 alunos	 como	 agentes	 críticos	 ao	 longo	 do	 processo	 de	 ensino	 e	
aprendizagem	para	ter	uma	compreensão	e	atuação	sobre	a	realidade	de	forma	sensível	e	responsável.	

Como	parte	do	processo	de	intervenção	em	um	território	busca-se	a	construção	de	um	diálogo	horizontal	e	
multiescalar	de	realidades	tanto	individuais	como	coletivas	através	da	memoria,	experiência	e	projeção.	Na	

																																																													
1	Objeto	de	estudo	dos	grupos	de	pesquisa	Grupo	Ambiente	Educação	(GAE),	Sistemas	de	Espaços	Livres	(SEL-RJ)	e	ProLugar,	
coordenados	pelos	professores	Giselle	Azevedo,	Vera	Tângari	e	Paulo	Alfonso	Rheingantz,	vinculados	ao	Programa	de	Pós-
Graduação	em	Arquitetura	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(PROARQ/	
FAU/UFRJ).	
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aplicação	dessas	atividades	observa-se	desafios,	limitações	e	potencialidades	a	ser	consideradas	que	fazem	
cada	experiência	pedagógica	única,	porém	a	ênfase	dada	em	todas	elas	é	o	processo	do	projeto	e	não	só	o	
produto	final.	Tal	processo	inicia	desde	o	primeiro	dia	de	aula	com	exercícios	pouco	aplicados	dentro	da	área	
da	arquitetura,	partindo	da	recuperação	pessoal	de	vivencias.		

A	DISCIPLINA	PROJETO	ARQUITETÔNICO	III	

A	 disciplina	 Projeto	 Arquitetônico	 III	 (PA	 III)	 é	 parte	 do	 currículo	 obrigatório	 do	 curso	 de	 graduação	 em	
Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro.	A	disciplina	é	ministrada	no	5º	semestre	
do	 curso.	 Este	 semestre	 é	 o	 primeiro	 do	 segundo	 ciclo	 do	 curso,	 destinado	 ao	 aprofundamento	 dos	
conhecimentos	 adquiridos	 no	 ciclo	 de	 fundamentação.	 Horizontalmente	 a	 grade	 curricular	 do	 curso	 de	
graduação	é	dividida	em	4	eixos:	discussão,	representação,	concepção	e	construção.	A	disciplina	PA	III	é	parte	
do	eixo	de	concepção,	tendo,	portanto,	foco	na	prática	projetual,	especificamente	do	projeto	de	edificações	
institucionais.	A	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	possui	um	
Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Arquitetura	 (PROARQ)	 que	 desenvolve	 pesquisas	 de	 forma	 integrada	 à	
graduação.	A	disciplina	Projeto	Arquitetônico	III	é	acompanhada	pelos	grupos	de	pesquisa	Grupo	Ambiente	
Educação	 (GAE)	e	Sistemas	de	Espaços	Livres	 (SEL-RJ),	 sendo	objeto	de	estudo	e	campo	de	aplicação	dos	
produtos	 das	 pesquisas	 relacionadas	 ao	 conceito	 Território	 Educativo,	 em	 um	 processo	 constante	 de	
retroalimentação	(Lima	et	al.	2018)	

Método	pedagógico	da	disciplina	

A	disciplina	de	Projeto	Arquitetônico	III,	que	adota	a	concepção	dialética,	que	considera	o	conhecimento	um	
processo	de	transformação	da	realidade,	como	apresentado	anteriormente,	 tem	o	programa	dividido	em	
três	módulos:	sincretização,	análise	síntese	(Tângari,	Flandes,	2017).	Ao	longo	do	processo,	são	realizados	
mapeamentos	temáticos	individuais	e	coletivos	que	são	expostos	e	discutidos	construindo	assim	uma		prática	
democrática,	aberta	e	participativa,	em	que	todos	os	envolvidos	no	processo	são	considerados	agentes	do	
seu	próprio	conhecimento	e	da	construção	de	saberes	coletivos,	pensamento	crítico	e	de	compreensão	do	
mundo,	 em	um	processo	 permanente	 e	 inesgotável.	O	 objeto	 arquitetônico	 -	 edificação	 institucional	 -	 é	
trabalhado	juntamente	ao	território	em	que	se	insere,	sendo	ao	mesmo	tempo	impactado	pelo	território	e	
impactando-o	em	uma	relação	de	reciprocidade.	

No	módulo	um,	de	sincretização,	procura-se	reunir	os	conhecimentos	prévios	dos	alunos	que,	assim	como	os	
territórios	 a	 serem	 trabalhados,	 não	 podem	 ser	 considerados	 ‘tábulas	 rasas’.	 O	módulo	 conta	 com	 dois	
exercícios:	‘Edificação	e	território	revisitado’	tem	como	objetivo	resgatar,	por	meio	de	mapas	mentais	(Lynch,	
1999),	a	vivência	dos	alunos	em	edificações	e	territórios	análogos	ao	que	será	trabalhado	na	disciplina.	O	uso	
desse	tipo	de	mapas	é	uma	tentativa	de	acionar	a	memoria	cognitiva	do	aluno.		Através	de	questionamentos	
simples	-“como	era	a	escola	onde	você	estudava?	“	“o	que	que	você	mais	ou	menos	gostava?	“-	se	pretende	
representar	graficamente	a	analise	critica	própria	sobre	os	acontecimentos	vivenciados	no	passado	e	sua	
relação	espacial	dos	ambientes.	

Enquanto	 o	 exercício	 ‘Edificação	 e	 território	 dos	 desejos’	 tem	 como	 objetivo	 estabelecer,	 por	 meio	 de	
poemas	dos	desejos	(Sanoff,	2001),	qualidades	e	conceitos	a	serem	observados	no	projeto	da	edificação	e	
do	 seu	 território,	 resultando	na	 formulação	da	proposta	do	programa	de	arquitetura	e	de	uma	proposta	
projetual	 conceitual,	 ainda	 sem	um	 terreno	definido.	 Esse	 segundo	momento	 do	mapeamento,	 foca	 sua	
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atenção	no	devir	 da	memoria	do	 aluno.	Ao	pedir	 projeções	de	desejos	 reconhece-se	 a	mutabilidade	das	
vivencias	pessoais	em	anseios	materializáveis	em	um	projeto	de	arquitetura.	Evita-se	equalizar	o	conceito	de	
ideal	 com	 o	 de	 desejo,	 sendo	 que	 o	 primeiro	 transita	 nas	 esferas	 do	 irrealizável,	 já	 o	 desejo	 aciona	
possibilidades	de	realização	e	concretização.		

Desta	maneira,	o	modulo	um	da	disciplina	objetiva	fortalecer	uma	relação	do	tipo	EU-OBJETO	DE	ESTUDO,	
aproximando	o	aluno	ao	que	 será	 sua	matriz	 criativa	valorizando	e	validando	a	 referencia	 vivencial	dele.	
Como	sinalizado	por	Corner	“mapear	descobre	novos	mundos	entre	passados	e	presentes;	estes	inauguram	
novos	terrenos	sobre	os	vestígios	de	um	contexto	vivo”	(Corner,	1999,	p.214)	

No	módulo	 dois,	 de	 análise,	 são	 feitas	 leituras	 e	 análises	 do	 território	 de	 intervenção	 e	 de	 projetos	 de	
edificações	de	mesmo	uso	do	que	se	pretende	projetar.		Com	o	objetivo	de	ampliar	o	repertório	projetual	
dos	alunos,	são	aplicados	os	exercícios	de	‘Leituras	de	arquitetura	e	de	seus	territórios’	e	‘Visita	à	edificação	
e	seu	território’.	O	primeiro	consiste	em	estudo	sistemático	de	análises	gráficas	de	edificações	projetadas	
por	 arquitetos	 contemporâneos	 em	 todo	 o	 mundo.	 Já	 o	 segundo	 consiste	 em	 visita	 de	 campo	 à	 uma	
edificação	de	mesmo	uso	da	trabalhada	na	disciplina	permitindo	aos	alunos	a	observação	e	a	experimentação	
da	edificação	e	do	seu	território.		

Com	 o	 objetivo	 de	 compreender	 o	 território	 de	 intervenção,	 o	 exercício	 ‘Levantamentos	 e	 análises	 do	
território’	considera	o	perfil	do	uso	do	solo,	nível	de	renda,	os	padrões	do	tecido	urbano	e	os	aspectos	da	
paisagem	urbana.	Tais	levantamentos	e	análises	são	feitos	em	visita	de	campos	e	em	bases	de	dados,	textuais	
e	cartográficas	e	são	o	suporte	da	seleção	dos	terrenos,	que	é	feita	pelos	alunos.	Faz	parte	do	exercício	a	
construção	coletiva	de	uma	maquete	do	território.		

No	terceiro	e	último	módulo,	de	síntese,	é	o	momento	de	reunir	os	elementos	das	etapas	anteriores	em	
propostas	projetuais,	concluindo	o	processo	de	criação	do	conhecimento	arquitetônico,	no	qual	a	prática	é	
ponto	 de	 partida	 e	 também	 de	 chegada.	 Nesse	 módulo	 são	 aplicados	 três	 exercícios.	 No	 primeiro	 são	
desenvolvidas	 a	 proposta	 conceitual	 e	 a	 implantação	 urbana	 e	 volumétrica,	 apresentadas	 na	 forma	 de	
maquete	volumétrica	e	esquemas.	Nos	dois	últimos	exercícios	o	projeto	é	desenvolvido	no	nível	de	Estudo	
Preliminar,	com	nível	de	detalhamento	crescente	(FAU,	2016).	

A	disciplina	PA	III	é	oferecida	em	seis	diferentes	ateliers,	nos	quais	os	docentes	têm	autonomia	para	trabalhar	
de	forma	independente,	tendo	como	base	a	metodologia	descrita	anteriormente.	No	segundo	semestre	de	
2017	e	o	primeiro	semestre	de	2018	 foram	aplicadas	as	 táticas	de	mapeamento	apresentadas	por	 James	
Corner	em	“	The	Agency	of	mapping:	Speculation,	Critique	and	Invention”	que	´reforçam	a	postura	critica,	
aberta	e	democrática	da	disciplina.	E	este	artigo	busca	apresentar	as	 contribuições	dos	mapeamentos	as	
leituras	críticas	do	território	além	de	uma	leitura	da	metodologia	da	disciplina	a	partir	das	mesmas	táticas.	
	

Mapeamento	problemático	da	disciplina	de	PAIII	

Este	artigo	considera,	para	analisar	a	metodologia	proposta	para	a	disciplina	de	PAIII,		a	visão	de	James	Corner	
acerca	do	Mapear	para	o	desenvolvimento	de	projeto.	Para	ele,	esta	prática	está	orientada	a	experiência	e	
contato	com	o	real,	mas	não	é	um	espelho	da	realidade.	Os	mapeamentos	são	desenvolvidos	a	partir	de	uma	
seleção	de	dados	e	regras.	Este	nunca	é	neutro	e,	segundo	Corner,	o	mapear	é	talvez	o	ato	mais	formativo	e	
criativo	nos	processos	de	projeto,	pois	 abre	espaço	para	emersão	de	novas	 realidades	e	permite	 revelar	
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potenciais	 locais	 escondidos.	 (CORNER,	 1999).	Desta	 forma,	 	 o	 curso	 inicia	 com	um	mapeamento	e	 todo	
processo	é	considerado	como	parte	do	projeto.	

Corner	identifica	três	operações	fundamentais	no	mapear:	1)	criação	de	um	campo,	regras	e	estabelecimento	
de	um	sistema;	2)	isolamento,	“des-	territorialização”	das	partes	e	dos	dados;	3)	estabelecimento	de	relações	
entre	as	partes	e	re-territorialização.	Estas	operações	são	guiadas	por	escolhas	de	táticas	operacionais	que	
produzem	diferentes	 efeitos,	 percepções	 e	 praticas	 espaciais.	No	 desenho	 e	 planejamento	 urbano	 estão	
emergindo	como	táticas	de	mapeamento:	deriva,	camadas,	jogo	e	rizoma	(CORNER,	1999).	

Ao	longo	de	toda	a	disciplina	há	atividade	com	um	campo	pré-estabelecido,	como	por	exemplo	na	escola	/	
biblioteca	revisitada,	em	que	o	aluno	considera	as	referências	vivenciadas,	ou	na	escola	do	desejo	e	no	caso	
da	leitura	de	territórios	do	modulo	2	são	estabelecidos	temas	associados	a		uma	das	quatro	táticas:	

À	deriva	–	aspectos	históricos	

A	deriva	como	tática	de	mapeamento	busca	subverter	o	modelo	tradicional	de	reconhecimento	dos	lugares	
através	 da	 cartografia	 clássica.	 Ela	 usa	 o	mapa	 como	 instrumento	para	 estabelecer	 e	 alinhar	 topografias	
reprimidas	 ou	 indisponíveis,	 convertendo-se	 em	 gatilhos	 que	 derivam	 e	 precipitam	 os	 sentidos	 de	 atos	
interpretativos	e	participativos	(Corner,	1999).	

No	curso,	durante	o	modulo	1	propõe-se	a	deriva	através	do	território	da	memória	do	aluno,	instigando-o	a	
revisitar	os	lugares	que	construíram	seu	passado	dentro	e	fora	da	escola	de	ensino	fundamental.	Sem	direção	
e	sem	ponto	de	partida	nem	de	chegada,	as	representações	trazem	situações	das	mais	diversas	dimensões	
cognitivas	e	espaciais.	Ajudando	a	expressar	e	documentar	a	historia	pessoal	de	cada	aluno	referente	a	sua	
concepção	de	mundo	quando	criança,		

Durante	o	modulo	2	a	aproximação	com	o	território	a	partir	da	perspectiva	histórica	requer	de	sutileza	na	
hora	de	enxergar	os	elementos	difusos	e	atemporais	que	vão	narrando	a	sua	historia.	O	campo	subjetivo	é	
explorado	através	da	percepção	espacial	do	aluno	para	construir	uma	historiografia	do	lugar.	Incitados	a	se	
perder	 pelo	 território,	 é	 através	 da	 visita	 de	 campo	 que	 os	 alunos	 empreendem	 uma	 deriva	 sensitiva	 e	
analítica.	 Como	 coloca	 Corner,	 o	 que	 é	 interessante	 sobre	 a	 deriva	 é	 a	 forma	 em	qual	 o	 contingente,	 o	
efêmero,	o	vago,	o	acontecimento	da	experiência	espacial	se	coloca	em	primeiro	plano	ao	 invés	do	olhar	
dominante	tradicional	de	mapeamento	(Corner,	1999).		

Nos	 dois	 semestres	 em	 tela	 (2017.2	 e	 2018.1)	 os	 alunos	 seguiram	 as	 narrativas	 das	 pessoas	 abordadas	
durante	a	deriva	 feita	no	 território.	Através	das	 falas,	 iam	construindo	malhas	de	 relatos	que	mostraram	
aspectos	“invisíveis”	dos	lugares.	Algum	deles	eram:	conflitos	passados	que	se	mantem	até	o	dia	de	hoje,	
demolição	de	símbolos	e	sua	substituição	com	novos,	delimitações	de	territorialidades	estabelecidas	através	
do	 tempo	 e	 demais	 compreensões	 territoriais	 que,	 apoiadas	 com	 a	 investigação	 documental,	 são	
abertamente	cognitivas,	mapas	mentais,	renderizando	imagens	do	espaço	e	relações.	
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Camadas	-	aspectos	morfológicos	

O	 uso	 do	 mapeamento	 por	 camadas	 como	 tática	 dentro	 do	 método	 da	 disciplina	 parte	 da	 ideia	 da	
superposição	 de	 camadas	 independentes	 uma	 cima	 da	 outra	 para	 produzir	 superfícies	 heterogêneas.	 A	
escolha	pela	 aplicação	deste	 tipo	de	mapeamento	é	motivada	pela	multiplicidade	de	 funções	dele	 assim	
como	 sua	 caracterização	 no	 campo	 do	 indeterminado.	 À	 diferença	 com	 o	 plano	 tradicional,	 as	 camadas	
permanecem	abertas	a	inumeráveis	interpretações,	usos	e	transformações	no	percorrer	do	tempo	(Corner,	
1999).	

Já	no	modulo	um,	o	analise	por	camadas	vê-se	refletido	no	mapeamento	referencial	feito	através	do	exercício	
“leituras	 de	 arquitetura”.	 Nele	 o	 aluno,	 discute	 projetos	 arquitetônicos	 de	 escolas	 por	 meio	 da	 sua	
contextualização	temporal	e	espacial;	os	seus	aspectos	funcionais	e	estéticos;	a	sua	adequação	geográfica	e	
climática;	 e	 a	 acessibilidade	 universal.	 Cada	 uma	 destas	 discussões,	 conformam	 camadas	 de	 análise	 que	
instigam	e	sustentam	um	amplo	leque	de	atividades	e	interpretações	durante	o	desenvolvimento	do	projeto.	

Para	 realizar	 o	 estudo	morfológico	 dos	 territórios,	 no	modulo	 2,	 a	 aproximação	 é	 realizada	 pelo	 estudo	
individual	das	diversas	camadas	reconhecíveis	através	de	imagens	aéreas,	percursos,	skylines,	entre	outras	
ferramentas.	Buscando	identificar	as	logicas	internas,	os	conteúdos	e	os	sistemas	de	organização	em	cada	
camada,	dependendo	da	sua	função	ou	proposito	pretendido	(Corner,	1999).	Dessa	maneira	vão	aparecendo	
elementos	 conformadores	da	paisagem	–malha	urbana,	 tipologia,	 espaços	 livres,	 fluxos,	 limites,	 etc-	 que	
superpostos	 resulta	em	novas	estruturas	de	 fabricação	complexa	muitas	vezes	sem	centro,	hierarquia	ou	
princípios	de	organização.		

Jogo	–	aspectos	funcionais	

A	tática	do	jogo	trata-se	de	uma	performance	em	que	se	simulam	as	interações	entre	diversos	personagens	
em	uma	disputa	territorial	em	diferentes	situações.	Representam	o	que	acontece	em	contexto	urbano	em	
pequena	escala,	em	um	teatro	onde	os	interesses	de	cada	agente,	são	evidenciados	e	negociados.	Esta	tática	
de	mapeamento	tendo	como	principal	foco	os	agentes	do	território	e	os	aspectos	formais	são	consequência	
das	negociações	entre	eles,	assim,	a	pratica	do	desenho	urbano	é	a	mediação	das	condições	estabelecidas	
por	cada	um	deles	(Corner,1999).	

A	 tática	 do	 jogo	 é	 aplicada	 ao	 mapeamento	 problemático	 dos	 aspectos	 funcionais	 do	 território	
explicitamente	no	módulo	2	-	leitura	do	território,	.	Neste	tema	busca-se	compreender	as	dinâmicas	urbanas	
locais	e	regras	estabelecidas	para	o	local,	usos	do	solo,	os	fluxos	e	hierarquias	viários	e	legislação	urbanística	
e	edilícia,	assim	como	atividades	existentes	no	local	e	os	conflitos	de	interesses	dos	personagens	que	agem	
sobre	este	território.	 	A	tática	do	 jogo	aplicada	a	temática	dos	aspectos	funcionais,	evidencia	os	conflitos	
locais	 e	 diferentes	 interesses	 e	 forças	 dos	 agentes	 sobre	 o	 território	 que	 favorecem	a	 compreensão	 das	
questões	funcionais	do	território.		

Esta	tática	alterou	a	dinâmica	de	leitura	turmas	de	2017.2	e	2018.1	um	grupo	determinava	as	regras	do	jogo	
com	base	no	levantamento	de	dados	das	regras	urbanas	hierarquias	e	legislações,	e	as	atividades	e	agentes	
que	atuam	sobre	o	território.	Todos	os	alunos	das	turmas	participavam	do	jogo,	no	qual	ficaram	evidentes	
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divergência	de	interesses,	e	conflitos	entre	os	personagens.	Apesar	de	pautadas	pela	realidade	as	simulações	
tomaram	um	rumo	inesperado	e	complexo,	pois	sem	um	roteiro	definido	os	alunos	improvisam,	criando	uma	
outra	realidade	que	enriquece	o	debate	crítico	a	respeito	do	território.			

Durante	 o	 curso,	 o	 jogo	 faz	 parte	 da	 dinâmica	 de	 classe	 na	 qual	 as	 tomadas	 de	 decisões	 coletivas	 são	
recorrentes	a	partir	do	módulo	2	em	que	são	escolhidos	o	território	onde	a	escola	está	inserida,	o	programa,	
as	implantações	dos	projetos	a	partir	da	negociação	entre	a	turma,	simulando-se	assim	processos	projetais	
reais,	no	qual	diversos	agentes	interferem	na	decisão.	Estas	ações	não	se	configuram	como	mapeamento,	
mas	direcionam	as	etapas	e	atividades	a	serem	desenvolvidas.	

Rizoma	–	aspectos	paisagísticos	

A	 tática	 do	 Rizoma	 é	 aberta,	 inclusiva	 e	 indeterminada,	 que	 permite	 uma	 pluralidade	 de	 leituras	 usos	 e	
efeitos.	 Ela	não	 tem	como	 foco	o	objeto,	mas	 sim	o	meio,	 a	 interconexão,	 as	diferentes	 relações	que	 se	
estabelecem	entre	os	diferentes	objetos	e	agentes.		Assim	é	composta	por	uma	sobreposição	de	táticas,	que	
põem	em	xeque	hierarquias	e	lógicas	existentes.	Sendo	assim	o	mapear	um	conjunto	extenso	e	rizomático	
de	operações	de	 campo	precipita,	desdobra	e	apoia	 condições,	desejos	e	possibilidades	ocultos	no	meio	
(Corner	1999).	

Esta	tática	foi	aplicada	ao	módulo	2	leituras	de	território	associada	com	os	elementos	paisagísticos	do	local.	
Nesta	etapa	os	elementos	que	estão	em	jogo	são	as	características	biofísicas,	(relevo,	vegetação,	e	aspectos	
ambientais)	como	também	a	percepção	das	ambiências	e	espaços.	Para	dar	conta	das	diversas	variáveis	e	
como	elas	se	relacionam	e	influenciam	foi	associada	ao	rizoma	somando	leituras	técnicas	e	sensíveis.	

Os	dois	grupos	das	turmas	que	seguiram	esta	proposta	apresentaram	uma	visão	complexa	da	sobreposição	
de	relações	entre	os	aspectos	morfológicos	ambientais	em	cada	ambiência,	apresentadas	a	partir	de	uma	
visão	serial	(Cullen,	1990).	Compreendendo	a	complexidade	da	rede	de	influencias	do	conjunto	de	aspectos	
para	expressar	a	sensação	produzida	nas	diferentes	ambiências.	

Após	a	conclusão	das	leituras	de	território,	ainda	no	modulo	2,	cada	aluno	realiza	uma	síntese	critica	reunindo	
todos	 os	 mapeamentos	 problemáticos	 para	 a	 propor	 possíveis	 áreas	 de	 intervenção	 e	 apontar	 as	
problemáticas	 e	 potencialidades	 ao	 longo	 do	 território.	 As	 decisões	 propostas	 no	 estudo	 preliminar	
apresentados	 no	 fim	do	 curso	 são	 elaboradas	 a	 partir	 desta	 síntese	 incorporando	os	 desejos	 e	 vivencias	
pessoais,	referencias	analisadas.		
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CONSIDERAÇOES	FINAIS	

A	 disciplina	 de	 PAIII	 ao	 utilizar	 e	 entrelaçar	 no	 processo	 diversas	 formas	 de	 mapeamento	 evidencia	 a	
complexidade	e	multiplicidade	de	leituras	sobre	o	tema	e	a	área	de	intervenção	possibilitam	que	os	alunos	
tomem	 as	 decisões	 de	 projeto	 baseadas	 em	 variadas	 interpretações	 da	 realidade.	 Cada	 uma	 delas	 traz	
olhares	e	abordagens	diferentes	do	 lugar	o	que	permite	 identificar	aspectos	pouco	reconhecíveis	em	um	
diagnóstico	urbano	habitual,	gerando	narrativas,	ludicidades	e	sínteses	criticas.		

A	 metodologia	 da	 disciplina	 causa	 um	 estranhamento	 e	 resistência	 por	 parte	 dos	 alunos,	 devido	 às	
diferencias	havidas	entre	as	metodologias	de	ensino	de	projeto	dentro	da	faculdade	e	a	própria	ansiedade	
dos	 estudantes	 ao	 desconsiderar	 a	 análise	 critica	 como	 parte	 do	 projeto,	 na	 qual	 é	 possível	 visualizar	
diretrizes	e	partidos	de	desenho.	Evidencia-se	também	a	falta	de	pratica	na	tomada	de	decisões	e	a	assunção	
das	 consequências	 tanto	 positivas	 como	 negativas.	 No	 final,	 nos	 discentes,	 apesar	 dessa	 reatividade,	 é	
possível	 perceber	 um	 desenvolvimento	 da	 capacidade	 critica	 e	 argumentativa	 diante	 problemáticas	
complexas	assim	como	uma	mudança	na	postura	diante	a	responsabilidade	social	atribuída	aos	arquitetos	e	
urbanistas.		

Diante	uma	visão	de	crise	podemos	concluir	que	ao	levar	o	discurso	e	a	prática	do	Território	Educativo	para	
a	sala	de	aula	são	formuladas	novas	maneiras	de	incentivar	os	valores	de	autonomia	e	responsabilidades.	
Enfatizando	a	 importância	do	ensino	na	construção	de	uma	melhora	não	apenas	para	a	conceituação	do	
projeto,	mas	também	como	na	formação	ética	de	futuros	arquitetos	e	urbanistas	visando	a	transformação	
dos	espaços	que	permitem	as	praticas	de	sociabilidade	em	nossas	cidades.		
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INSTRUMENTOS DA ARQUITETURA E URBANISMO PARA A ESCUTA DAS 
CRIANÇAS NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS 

INSTRUMENTS OF ARCHITECTURE AND URBANISM FOR THE LISTENING OF CHILDREN IN THE 
IDENTIFICATION OF NEW EDUCATING TERRITORIES 

INSTRUMENTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA LA ESCUCHA DE LOS NIÑOS EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS TERRITORIOS EDUCATIVOS 

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO: 
Este trabalho discute a aplicação de instrumentos adaptados da percepção ambiental e da avaliação do ambiente 
construído, oriundos da Arquitetura e Urbanismo, com o pretexto de escutar as crianças, no âmbito de projetos de 
extensão universitária e de pesquisas de tese implementados pelos autores. A intenção destes projetos tem sido a de 
levar as crianças a reconstruir memórias do bairro e da cidade onde moram, reconhecendo os lugares, e narrando pelo 
estímulo dos instrumentos, suas apreensões, interesses, gostos, medos, encantos e outros sentimentos ligados às 
dimensões material e imaterial do urbano. Estas ferramentas têm um sentido educativo, pois ao permitir a reflexão nas 
crianças, colaboram na sua formação integral, e se somam a iniciativas que vem procurando incorporar novos territórios 
educativos, superando a perspectiva que coloca na escola o espaço-tempo da aprendizagem por excelência. Os 
territórios educativos são um conceito em construção, pois vem sendo revisitado pela aplicação destes instrumentos e 
pela discussão teórica que disto resulta. Entre os resultados ressalta-se a percepção bastante aguçada das crianças sobre 
seu ambiente urbano, sobre as responsabilidades dos entes públicos, sobre o funcionamento do bairro e da cidade e 
sobre o cerceamento por parte da violência que ocorre ao uso dos espaços públicos. Também se demonstrou um grau 
de elasticidade de ocupação cotidiana bastante restrito ao bairro e a dificuldade de se usar outros territórios da cidade 
pelo custo envolvido em atividades com ônus ou por não fazerem parte do habitus familiar. 
PALAVRAS-CHAVE: territórios educativos; instrumentos; percepção ambiental; crianças.  

ABSTRACT: 
This paper discusses the application of adapted instruments of environmental perception and evaluation of the built 
environment, from Architecture and Urbanism, under the pretext of listening to children, in the scope of university 
extension projects and thesis researches implemented by the authors. The intention of these projects has been to bring 
children to rebuild memories of the neighborhood and the city where they live, recognizing the places, and narrating 
through the stimulus of the instruments, their apprehensions, interests, tastes, fears, charms and other feelings linked 
to the material dimensions and immaterial of the urban. These tools have an educational meaning, as they allow 
reflection on the children, collaborate in their integral formation, and add to initiatives that are seeking to incorporate 
new educating territories, overcoming the perspective that places the space-time of learning par excellence. The 
educational territories are a concept under construction, since it has been revisited by the application of these 
instruments and by the theoretical discussion that results. Among the results, the children's perception about their urban 
environment, the responsibilities of public entities, the functioning of the neighborhood and the city, and the restraint 
by violence that occurs to the use of public spaces. It was also demonstrated a degree of elasticity of daily occupation 
very restricted to the neighborhood and the difficulty of using other territories of the city for the cost involved in activities 
with burdens or for not being part of the family habitus. 
KEYWORDS: educational territories; instruments; environmental perception; children. 
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RESUMEN: 
Este trabajo discute la aplicación de instrumentos adaptados de la percepción ambiental y de la evaluación del ambiente 
construido, oriundos de la Arquitectura y Urbanismo, con el pretexto de escuchar a los niños, en el ámbito de proyectos 
de extensión universitaria y de investigaciones de tesis implementados por los autores. La intención de estos proyectos 
ha sido la de llevar a los niños a reconstruir memorias del barrio y de la ciudad donde viven, reconociendo los lugares, y 
narrando por el estímulo de los instrumentos, sus aprehensiones, intereses, gustos, miedos, encantos y otros 
sentimientos ligados a las dimensiones material e inmaterial de lo urbano. Estas herramientas tienen un sentido 
educativo, pues al permitir la reflexión en los niños, colaboran en su formación integral, y se suman a iniciativas que 
vienen buscando incorporar nuevos territorios educativos, superando la perspectiva que coloca en la escuela el espacio-
tiempo del aprendizaje por excelencia. Los territorios educativos son un concepto en construcción, pues viene siendo 
revisitado por la aplicación de estos instrumentos y por la discusión teórica que de ello resulta. Entre los resultados se 
resalta la percepción bastante aguda de los niños sobre su ambiente urbano, sobre las responsabilidades de los entes 
públicos, sobre el funcionamiento del barrio y de la ciudad y sobre el cercenamiento por parte de la violencia que ocurre 
al uso de los espacios públicos, principalmente por ellos. También se demostró un grado de elasticidad de ocupación 
cotidiana bastante restringido al barrio y la dificultad de usar otros territorios de la ciudad por el costo involucrado en 
actividades con cargo o por no formar parte del habitus familiar. 
PALABRAS-CLAVE territorios educativos; instrumentos; percepción ambiental; niños. 
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A ARQUITETURA E O URBANISMO E OS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NA AMPLIAÇÃO DO DIREITO À 
CIDADE PARA AS CRIANÇAS 

Este trabalho discute a aplicação de instrumentos adaptados da percepção ambiental e da avaliação do 
ambiente construído, oriundos da Arquitetura e Urbanismo, com o pretexto de escutar as crianças do ensino 
fundamental, no âmbito de projetos de extensão universitária e de pesquisas de tese implementados pelos 
autores. A intenção destes projetos tem sido a de levar as crianças a reconstruir memórias do bairro e da 
cidade onde moram, reconhecendo os lugares, e narrando pelo estímulo dos instrumentos, suas apreensões, 
interesses, gostos, medos, encantos e outros sentimentos ligados às dimensões material e imaterial do 
urbano.  

Desta forma, se estabeleceu como objetivos desenvolver nas crianças, por meio da incorporação de novos 
territórios educativos, a percepção e o exercício do direito à cidade bem como estimular a apropriação de 
territórios do entorno escolar como conteúdo e suporte para atividades educativas que as ensinem a 
promoção ampla do direito à cidade, em especial, os espaços públicos, sobretudo a rua.  

Os instrumentos aplicados têm um sentido educativo, pois ao permitir a reflexão nas crianças, colaboram na 
sua formação integral, e se somam a iniciativas que vem procurando incorporar novos territórios educativos, 
superando a perspectiva que coloca na escola o espaço-tempo da aprendizagem por excelência. Neste 
sentido, a experiência que o Grupo Ambiente Educação – GAE acumula em termos de pesquisa no campo da 
arquitetura escolar tem se somado a experiências de outros grupos de pesquisa também da 
FAU/PROARQ/UFRJ que tratam dos espaços livres (SEL) e da qualidade do lugar (PROLUGAR) na tentativa de 
identificar, pela percepção das crianças, possibilidades que muitas vezes lhes vem sendo negadas, de 
aprendizado pela/com a cidade. 

É por isto que, para o GAE, os territórios educativos são também um conceito em construção, pois vem sendo 
revisitado pela aplicação destes instrumentos e pela discussão teórica que disto resulta. Da experiência e 
cotidiano dos atores depende como os territórios vão sendo construídos, modificados e ressignificados, tendo 
um caráter ativo e dinâmico e que promove efeitos educativos para além dos muros da escola (AZEVEDO et 
al. 2016). 

A ideia de novos territórios educativos tem referências no Movimento das Cidade Educadora e mesmo em 
outros precursores da educação integral no Brasil, tendo se difundido por meio de publicações associadas ao 
Programa Mais Educação1, editado pelo governo federal em 2007. Estas publicações estimulavam práticas 
inovadoras e relatavam experiências em vários locais do país, onde os novos territórios educativos passaram 
a ser incorporados na jornada ampliada das escolas dentro de uma proposta de educação em tempo integral, 
induzida por investimentos oriundos do programa e administrados pela própria escola. 

1 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 (MEC, 2007ª) e regulamentado pelo Decreto 
7.083/10 (MEC, 2010b), constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Contudo, com a ascensão do vice-presidente Michel Temer o programa 
tem sido reestruturado, e desde o início de 2017 se apresenta com ênfase para o reforço nos conteúdos de português e matemática. 
Não obstante isto, algumas escolas que já vinham implementando o contraturno, antes mesmo do Mais Educação, têm buscado 
formas de permanecer ofertando outras possibilidades formativas  
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De acordo com Vintró (2003. p. 48), a concepção de Cidade Educadora deve transmitir determinados valores 
e tornar visível a diversidade em seu próprio desenho, a despeito da modernidade racional ter projetado uma 
cidade especializada com “áreas de recreação e de ócio, áreas universitárias, áreas residenciais, áreas 
culturais, áreas comerciais [...]”. Portanto, catalisar os processos de ampliação de territórios educativos é um 
meio de reverter políticas territoriais excludentes, próprias do capitalismo, as quais tornaram acentuados o 
surgimento de espaços segregados, com características de privação social, econômica e cultural, com 
implicações muito sérias para a infância.  

Portanto, o território, que já é palco da vivência cotidiana, passa a ser educativo quando é incorporado como 
objeto e conteúdo por parte de ações pedagógicas, envolvendo os equipamentos, relações e agentes, para 
além da escola. Rios (2012), nomeando de forma distinta, refere-se à incorporação de novos cenários 
educativos, como as bibliotecas populares, os museus, os sindicatos, os partidos políticos, as organizações 
não governamentais, os clubes, as igrejas, os movimentos sociais, etc.  

Contudo, a realidade periférica da maioria das cidades brasileiras, ao mesmo tempo que se mostra 
empobrecida no que diz respeito a espaços culturais, revela que a utilização do espaço público tem sido cada 
vez mais alijada da presença das crianças, seja devido à violência ou ao estímulo às atividades no espaço 
doméstico. Por outro lado, se isto acontece no cotidiano em geral, na vida escolar, o desafio de incorporar a 
cidade como objeto de aprendizado tem sido pouco explorado.  

É neste sentido que Barreau Daly & Torres Gálvez (2007) advogam a contribuição da Arquitetura e do 
Urbanismo, no fortalecimento dos laços entre os atores da cidade, sejam eles arquitetos, cidadãos ou 
autoridades – o que poderia incrementar o diálogo nas instâncias decisórias. Entendemos que esta 
contribuição pode se somar a outros saberes a respeito da cidade e que também não reduz a dimensão de 
participação nas coisas da cidade apenas aos adultos, pois a própria Convenção dos Direitos das Crianças 
preconiza que estas devam ser ouvidas em tudo o que disser respeito aos seus direitos. Contudo, como indica 
Garcia (2015), é necessário passar de uma dimensão em que as crianças sejam apenas objetos de medidas 
protetivas sob tutela do adulto, a um caminho que por meio da participação política precoce possam também 
exercer de forma autônoma seus direitos, num exercício gradativo. 

Sendo assim, educar para a cidadania transcenderia uma formação amparada em disciplinas mais 
tradicionais, comportando, como indicam García Perez & De Alba Fernandez (2008), um enfoque educativo 
mais complexo e uma dimensão vinculada à ação, sem desvincular o conhecimento da intervenção social 
sobre distintas escalas (bairro, cidade, estado, mundo), e que por isto mesmo, não deva estar circunscrita às 
instituições formais de ensino e seu espaço intramuros. 

Para Saule Jr. (2007, p. 68) o direito à cidade inclui o “direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, 
ao desfrute e preservação dos recursos naturais, à participação no planejamento e gestão urbanos e à 
herança histórica e cultural”. Schonardie et al. (2013) lembram que o direito à cidade vem ocupando a pauta 
desde o final do século XX, sobretudo a partir da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, a qual assinalou a 
necessidade de tutelar os direitos humanos, também, no âmbito urbano. Este documento relaciona o direito 
à cidade com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo, portanto, os direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos, ambientais e culturais. Para estes autores, o direito à cidade se baseia em 
princípios epistemológicos marcados pelos direitos humanos, objetivando transformar a cidade em um 
espaço onde todas as pessoas possam gozar os direitos humanos, por meio da viabilização do bem-estar 
coletivo com igualdade e justiça social.  
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É importante refletir que, se a cidade que se tem não testemunha o pleno alcance destes direitos, é com ela 
inexoravelmente que se precisa contar neste contexto de novos espaços para a formação integral. É aí que 
reside a importância do que refletimos neste trabalho: dar oportunidade ao direito à cidade, desde a infância, 
a partir e para além dos muros da escola. Só assim se estimula o desenvolvimento de competências 
necessárias na formação de um indivíduo integral, e que incluem além da dimensão cognitiva, a qual a escola 
prioritariamente procura dar conta, também a emocional e a sociointeracionista2. Para Sierra e Mesquita 
(2006) há uma relação muito estreita entre estas competências e a cidade, pois, a convivência no espaço 
público é relevadora do grau de civilidade e indicadora da ordem democrática. As autoras também alertam 
que as condições de habitação, educação, circulação e saúde são intimamente ligadas ao direito à cidade e 
ao desenvolvimento destas competências pelas crianças e adolescentes.  

Desta forma, acredita-se que o cenário para a formação integral, estimulado nos últimos anos por políticas 
públicas e aportes financeiros, oportuniza para o campo da Arquitetura e Urbanismo uma penetração de seus 
conhecimentos junto a um público especial em formação, crianças e adolescentes. Observando-se que o 
território das periferias é extremamente fragmentado e de que as redes com as quais as crianças e 
adolescentes estão em contato vão formar e influenciar toda sua trajetória, surge a necessidade do olhar para 
estes grupos sociais, dentro do quais as crianças são as mais vulneráveis e esquecidas pelas políticas públicas. 
Neste sentido, as experiências que aqui apresentamos visaram como público-alvo crianças, sobretudo de 
escolas públicas, dos municípios de Chapecó-SC e Erechim-RS, em realidades de maior vulnerabilidade 
socioeconômica. 

DOS INSTRUMENTOS A POSTURA DE ESCUTA DAS CRIANÇAS: AS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS DO 
TERRITÓRIO 

Nos diversos estudos e experiências práticas que investigamos para a realização para a consecução dos 
projetos é muito comum a utilização da pesquisa-ação e/ou da pesquisa participante. Vasconcelos (2011) 
alerta que a pesquisa-ação implica em uma negociação entre os pesquisadores e os atores os quais participam 
“ativamente das decisões e nas tarefas de investigação e intervenção organizacional, tornando-se 
copesquisadores de sua própria realidade” (p. 182), o que não exclui também a possibilidade de promover 
capacitação dos atores, pois estes estão interessados em solucionar problemas coletivos. 

 Desde o início, o desafio metodológico era fazer com que houvesse uma escuta das vozes das crianças de 
uma maneira que tanto o estímulo a elas como a interpretação de suas falas não acentuasse o antagonismo 
entre o mundo dos adultos e da infância. Como nos alerta Garcia (2015), dar-lhes voz é permitir que possam 
intervir em seu meio e gerar conhecimento social, sendo uma tarefa não só da escola, mas da comunidade, 
dos espaços sociais, culturais e políticos, todos cooperando para a sua escuta. O território vivido do bairro, 
neste sentido, foi mais que um objeto, mas um amálgama, que permitiu que o elemento comum entre os 
dois mundos se revelasse como aglutinador dos interesses, uma vez que para as crianças, as atividades 
tinham um caráter lúdico.  

2 Do ponto de vista teórico, a proposição sócio-interacionista de Vygotsky (2008) sustenta o uso de jogos, na medida em que os 
mesmos constituem instrumentos de acesso à zona de desenvolvimento proximal, a saber, o estágio de aprendizagem limítrofe na 
passagem dos conhecimentos já adquiridos aos novos conhecimentos. Segundo esse conceito, não é a memorização de novos 
conceitos que conduz à aprendizagem, mas sim a transformação social dos conceitos já aprendidos com vistas a superação de um 
dado desafio. 
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Contudo, mesmo que fossem utilizados de diários de campo, gravação de áudios, vídeos e fotos, o processo 
de compreensão demandava uma habilidade que foi se aprimorando ao longo do tempo em que o professor 
e as estudantes foram abarcando a complexidade de expressão das crianças, pois como assevera Friedmann 
(2011), é necessário escutá-las em sua inteireza, o que inclui o que diz o corpo, a mente, as emoções, e que 
é manifestado em gestos, movimentos e ludicidade, muito além das palavras.  

Delgado e Müller (2005) chamam a atenção para compreensão da cultura das crianças, que 
convencionalmente tem sido ignorada no âmbito acadêmico, comumente silenciadas nos trabalhos mais 
tradicionais. Por isto, recomendam que o comportamento do adulto seja atípico, um amigo que procure 
compreender como a criança interpreta o mundo.  

Na sequência, apresentaremos a partir das experiências realizadas em cada cidade as reflexões que foram 
possíveis de ser feitas sobre as possibilidades educativas dos territórios. 

Pretextos para a incorporação dos territórios educativos com crianças da educação integral em Chapecó-
SC 

Durante o 2º semestre de 2017, no contexto de um projeto de extensão denominado “Territórios educativos 
da cultura: o direito à cidade a partir e para além dos muros da escola” foram desenvolvidas oficinas 
inspiradas em instrumentos descritos em Rheingantz et al. (2009) na Escola-parque municipal Cyro Sosnoski, 
em Chapecó-SC com turmas do 1º ao 5º ano do tempo integral,  durante o 2º semestre de 2017 e com suporte 
do Edital Bolsa Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Azevedo (2012), em estudos que se referem ao espaço escolar, e que podem ser replicados para os demais 
territórios educativos, aponta que as pesquisas com as crianças devam adotar uma “abordagem 
multimétodos”. Por isto, o projeto resignificou instrumentos da percepção ambiental e da avaliação do 
ambiente construído em oficinas de maneira a se adequar ao universo infantil e escolar.  

Entre estes instrumentos, há alguns que tem um caráter mais de leitura da realidade ou de diagnóstico, 
ajudando a mapear o território vivido, como é o caso Walkthrough, do Mapa Mental, do Mapete e do Jogo 
da Memória. Outros tem um caráter mais prospectivo, capturando do imaginário infantil, intencionalidades, 
desejos, anseios e planos para construir o território, como é o caso do Poema dos Desejos, do Baguncidade 
e da Seleção visual. 

No caso do Walkthrough, a atividade foi realizada com um percurso errante pelo bairro com cada uma das 
turmas, como atividade inicial, por diferentes direções, em que as próprias crianças eram guias, evitando a 
condução adultocêntrica. Estes trajetos a esmo procuram também romper com o andar orientado, 
objetivando livrar-se dos condicionamentos.  

Ao longo dos percursos, questões eram postas para as crianças, como: aonde brincavam, do que brincavam, 
se andavam sozinhas, que espaços já conheciam, se sabiam o que funcionava, qual espaço o bairro destinava 
às crianças, quais perigos existiam para sua circulação, entre outros, o que “detonava” outras questões nesta 
entrevista-percurso (Walkthrough), utilizada para rápida compreensão dos aspectos positivos e negativos do 
ambiente em análise (RHEINGANTZ et al., 2009).   

Entre os pretextos utilizados para realização do percurso estava o recolhimento de sucatas para a realização 

8352



de um trabalho posterior (Imagem 1), a proposta de serem “detetives do bairro” (Imagem 2) para apontar 
aspectos positivos e negativos para as crianças, ou o “bairrobook” (Imagem 3 e 4), em que fotografavam estes 
aspectos acompanhados de plaquetas com emojis comuns em redes sociais. 

Imagem 1 - Walkthrough (Recolhimento de sucata) 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 2 - Walkthrough (Detetives do bairro) 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 3 - Walkthrough (“Bairrobook” – Aspectos positivos) 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 4 - Walkthrough (“Bairrobook” – Aspectos negativos) 
Foto: Marilita Duarte 

A medida que surgiam temas que o “currículo do percurso” propunha, como espaços públicos, trânsito, etc., 
aproveitávamos para problematizar de uma forma que pudessem incorporar uma visão mais crítica. Após o 
percurso foram propostos registros individuais por parte das crianças na forma de desenhos e frases (Imagem 
5 e 6) que remetem ao instrumento Mapa mental, o qual embora adote este nome, não se aplica apenas a 
elementos cartográficos, mas pode ser também associado a desenhos e texto. De acordo com Rheingantz et 
al. (2009), é útil para representar relados de memórias representativas e da imageabilidade de pessoas e 
grupos. Foi difundido pelas pesquisas de Kevin Lynch a partir nos anos 1950. Foi aplicado com as turmas do 
4º e 5º ano.   
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Imagem 5 - Mapa mental 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 6 – Mapa mental – expressão em desenho 
Foto: Marilita Duarte 

A Seleção visual é indicada para apreender os valores e significados dos participantes a respeito do ambiente, 
demonstrando por meio da simbologia e do imaginário as representações sociais (RHEINGANTZ et al., 2009). 
Embora originalmente o instrumento tenha caráter mais prospectivo, o recurso à imagens foi ressignificado 
na oficina como uma forma de leitura da realidade, e  adaptado na forma de um Jogo da memória (Imagem 
7 e 8), no qual uma seleção de fotos de equipamentos e espaços do bairro3 e da cidade eram dispostos para 
as crianças para que indicassem em grupo seu reconhecimento e o funcionamento atribuído e depois 
apresentassem para a turma. Neste momento, os espaços desconhecidos pelas crianças eram revelados por 
nós, e se acrescentavam algumas informações sobre os demais, de modo que o momento também fosse 
informativo. Foi aplicado com as turmas do 2º e 3º ano.  

3 É importante destacar que a escolha das fotos também se deu motivada por um Walkthrough onde eu e os estudantes 
envolvidos no projeto percorremos espaços do bairro, e como já o conhecíamos, foi mais fácil a definição de quais 
espaços representar. 
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Imagem 07 – Jogo da Memória – indicação da função 
Foto: Marilita Duarte  

Imagem 8 – Jogo da memória – trabalho em grupo 
Foto: Marilita Duarte 

O Mapeamento visual, que permite avaliar a percepção quanto à apropriação e demarcação dos territórios 
(RHEINGANTZ et al., 2009) foi adaptado na oficina nomeada como Mapete, dispondo-se de uma carta 
cadastral (mapa) em escala A1 (Imagem 9). O instrumento desenvolveu-se em etapas: a primeira em que as 
crianças em grupo precisavam alocar a escola e o posto de saúde do bairro no mapa, de forma que se pudesse 
avaliar seu grau de compreensão da linguagem cartográfica e senso de localização e a segunda etapa em que, 
após a sua tentativa em grupo, dava-se umas pistas para a localização, pediu-se que com ícones na forma de 
emojis das redes sociais como o “curti” e “não curti” marcassem no mapa aspectos positivos e negativos do 
bairro. Portanto, o Mapete teve assim o caráter de leitura da realidade.  

Utilizando-se do mesmo mapa, solicitou-se em uma terceira etapa que as crianças escrevessem em tarjetas 
simbólicas quais equipamentos gostariam que fossem destinados ao seu uso no bairro (Imagem 10), num 
exercício prospectivo, assemelhando-se mais ao que vem sendo nomeado como Baguncidade na experiência 
desenvolvida por Bruno & Perinazzo (2015). As crianças precisaram apresentar o que fizeram e nesta 
oportunidade se pode por meio de gravação registrar as justificativas mediante questionamentos que lhes 
fizemos. Este instrumento foi aplicado somente com a turma do 3º ano. 
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Imagem 9 – Mapete 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 10 – Baguncidade – localização de tarjetas 
Foto: Marilita Duarte 

Outro recurso adaptado que combina o Poema dos Desejos e o Mapeamento visual foi a Maquete afetiva 
(Imagem 13 e 14), em que as crianças foram demandadas a executarem em um modelo com sucatas e outros 
materiais uma proposta para um terreno baldio em que figurasse um equipamento para as crianças. A 
maquete de cada um dos três grupos foi apresentada, e mediante a gravação do áudio, perguntávamos as 
crianças sobre a justificativa da escolha e sobre detalhes que haviam dado à maquete.  Este instrumento foi 
aplicado com a turma do 2º ano. 

 Imagem 13 – Maquete afetiva (3º ano) – trabalho em grupo 
Foto: Marilita Duarte 

Imagem 14 – Maquete afetiva (3º ano) - resultados 
Foto: Marilita Duarte

Em outra escala, foi feita também uma maquete simbólica do bairro inteiro (Imagem 15 e 16), nomeada como 
a Efapi dos Sonhos  em que as crianças precisavam propor equipamentos igualmente na forma de modelos, 
contudo, inspiradas por projetos reais de arquitetura que lhes foram sumariamente apresentados como 
referências visuais, o que de certa forma, também é uma aplicação da Seleção visual. Durante a execução, as 
crianças eram indagadas sobre justificativas para a escolha e sobre detalhes, bem como sobre outras 
concepções sobre a cidade e o bairro, enquanto eram gravados os áudios.  
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Imagem 15 – Maquete afetiva (4º ano) “Efapi dos Sonhos” – 
apresentação de imagens 

Foto: Marilita Duarte 

 

 

 
Imagem 16 – Maquete afetiva “Efapi dos Sonhos”– trabalho em 

grupo 
Foto: Marilita Duarte  

Entre as percepções possibilitadas na aplicação destas oficinas, está a de que, não obstante a utilização do 
espaço público e a vida coletiva estejam também mais reduzidos do que outrora em bairros periféricos, ainda 
há uma intensa vivência da infância nestes espaços, ainda que sob uma vigilância protetora dos responsáveis. 
Mesmo que o morar em condomínios já seja uma realidade para uma minoria, considerando a consolidação 
do bairro, o morar em casa ainda favorece uma apropriação do espaço da rua que vai se dilatando conforme 
a idade e o grau de relações com crianças de faixa etária maior. Os que moram em conjuntos de edifícios 
relataram restrições como as para brincar com crianças de “fora”, pois o playground é restrito pra moradores. 

No que se refere às relações sociais, há uma rede intensa de parentesco que habita o bairro, e que facilita a 
circulação das crianças por uma extensão maior e o usufruto de espaços mais distantes da casa.  Quando 
perguntados sobre os lugares em que brincam, além da rua, apareceram relatos de campinhos de futebol, do 
CEU - Centro de artes e esportes unificado (um equipamento mais recente construído com recursos do 
governo federal e presente em algumas cidades brasileiras) e do “matinho”, uma área verde próxima a escola 
que foi recentemente reabilitada. Nestas duas últimas há playground.  

Embora não surpreendente, considerando a posição de vulnerabilidade do bairro, foi muito recorrente a 
manifestação sobre situações de insegurança, com narrativas que apontavam lugares em que havia consumo 
e tráfico de drogas, o que acabava por cercear a utilização mais livre das crianças de determinados 
equipamentos, ao menos em alguns horários, como o caso do CEU e o matinho. De forma paradoxal, a 
dinâmica da violência é conteúdo de suas brincadeiras, tendo sido relatada que a bancada de venda de drogas 
com armas é uma das simulações feitas como diversão.  
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Mesmo na periferia mais pobre, há diversidade social, e há crianças que relatam o usufruto de outros espaços 
da cidade e mesmo espaços privados e com ônus para o lazer com a família. O fato de permanecerem na 
escola nos dois turnos também lhes “tira” tempo da brincadeira e da utilização do espaço público, ainda mais 
que algumas crianças já desempenham tarefas domésticas que são realizadas quando chegam em casa, como 
foi relatado. 

 Embora digam que há espaço para elas brincarem, a aplicação dos instrumentos revelou muito das 
expectativas das crianças quanto à espaços que não existem no bairro, como lazer em espaços cobertos, 
quadras de esporte, piscinas e parques de diversão, espaços estes materializados nas oficinas e que eram 
indicados pelas crianças como devendo ser gratuitos. A observação das crianças nos espaços de playground 
apresentou formas de apropriação diferentes daquelas intencionadas, com a aparente “subversão” do uso 
de equipamentos como o escorregador e mesmo a preferência por subir em árvores, brincar com cachorros 
de rua, com galhos caídos, etc., o que pode colaborar para compreender que o espaço existente é mais 
importante do que as funções pré-determinadas para sua utilização.  

Foi interessante perceber que não há por parte delas uma separação entre o brincar e o apropriar o território 
entre meninos e meninas. Os interesses eram muito parecidos e mesmo campinhos de futebol estavam no 
universo de usos e expectativas das meninas. O que apareceu como conflito foi a disputa de utilização destes 
espaços com jovens e adultos, considerando que o bairro é densamente povoado e tem poucos espaços, 
sendo que as crianças acabam tendo pouca vez nestes equipamentos.  

Além do brincar, as crianças utilizam-se da circulação na rua para acompanhar os pais às compras, frequentar 
atividades extraescolares como escolinhas de futebol e para ir no posto de saúde.  A má qualidade dos 
passeios, da iluminação e de demais serviços públicos foi também intensamente relatada pelas crianças como 
obstáculo para utilização dos espaços públicos. Além de perceber as deficiências, elas eram muito 
esclarecidas sobre a negligência do poder público. A indicação de posto policial e subprefeitura para o bairro 
apareceram nas propostas da maquete para a Efapi dos sonhos, mesmo que concorressem com 
equipamentos mais voltados para as crianças, o que coloca a segurança e a presença estatal como referências 
bastante precoces para as crianças no que se refere à utilização de espaços.  

Quanto aos equipamentos culturais da cidade apresentados no Jogo da memória, percebia-se que seu 
reconhecimento se devia quase sempre a passeios com a escola em atividades programadas e que a utilização 
mais frequente não é comum em museus, galeria de artes e teatro municipal, o que denota que este tipo de 
visita não seja comum no cotidiano familiar. 

Mesmo outros equipamentos e serviços apresentados nas imagens, apesar de conhecidos, não eram muito 
frequentados, o que indica que as crianças da periferia têm, no geral, sua vida mais restrita ao bairro. Alguns 
sequer conheciam o shopping center, e por conseguinte, nunca foram ao cinema. Outros tinham referências 
mais secundárias do funcionamento dos espaços do bairro, apontando a universidade e uma escola de ensino 
médio como “onde o meu pai vota”, ou seja, não sabendo que se dedicavam a oferta de estudos. 

Da Elaboração de um Kit Pedagógico para Educação Urbana ao estímulo lúdico de novas competências com 
crianças em Erechim-RS 

Desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (PIBITI) da Universidade Federal da Fronteira Sul, o projeto intitulado “Amigos da cidade: kit 
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pedagógico de educação urbana”, teve como principal objetivo promover a desnaturalização do modo de vida 
urbano, por meio de intervenção pedagógica instrumentalizada, destinada à apropriação construtiva e 
consciente do espaço, por estudantes da rede de ensino fundamental, a partir da criação de um kit de 
atividades de educação urbana, em nível de protótipo, composto por dois jogos4 e um manual. 

Jogo “Conquiste a cidade” 

Para a realização do primeiro jogo (Imagem 17) os desenvolvedores realizaram, primeiramente, uma análise 
de três jogos comerciais afins com o tema, sendo eles: Banco imobiliário (DARROW, 2003), Colonizadores de 
Catan (TEUBER, 2015) e Puerto Rico (SEYFARTH, 2015). Foram comparados diversos tipos, temas e mecânicas 
de jogos. Dessa forma, foram identificados parâmetros de jogabilidade e, ao chegar-se a um padrão viável e 
interessante, foi produzido o protótipo, utilizando materiais e técnicas como papelão, colagens e pintura. A 
criação gráfica do jogo foi feita pelos próprios alunos voluntários. Posteriormente foram realizadas oficinas 
de testagem e avaliação do jogo criado, onde atestou-se a originalidade do resultado obtido.   

Essa atividade partiu da intenção de colocar o usuário em situação de conflito simulado, onde as 
consequências sociais de suas escolhas pudessem ser avaliadas, uma vez que as análises feitas com os jogos 
comerciais verificaram que diversos deles valorizam as ações dos jogadores como certas ou erradas, ao passo 
que muitas das problemáticas urbanas reais estariam justamente no fato de os valores já virem pré-
sinalizados como positivos ou negativos, quando as propostas são colocadas à mesa.   

Dessa forma, acordou-se que o caráter pedagógico se efetivaria com a criação de um jogo onde os jogadores 
devessem constantemente avaliar o resultado conjunto de suas decisões individuais para, ao fim, decidir 
quem mais contribuiu na construção de uma cidade melhor para todos, sem abrir mão de suas metas 
individuais. 

Jogo de narrativa compartilhada 

A segunda atividade (Imagem 18) foi proposta inicialmente como um conto infantil. Objetivou-se criar através 
da história um dispositivo que funcionasse como um modelo para o enfrentamento de situações novas na 
infância, dotado de um dispositivo que encorajasse a autonomia intelectual frente essas situações. Nesse 
sentido, a obra escolhida como arquetípica dos processos de constituição da resiliência infantil no ambiente 
construído foi o conto “A história dos três porquinhos” (JACOBS, 2010). Tanto a história original como suas 
versões posteriores foram analisadas, embora todas ofereçam uma narrativa mais ou menos eficaz para lidar 
com situações de culpa, ressentimento e insegurança frente aos “lobos maus” da vida real, queríamos propor 
um dispositivo que ajudasse as crianças a reelaborarem, autônoma e interativamente, suas experiências 
adversas em contato com a cidade, dentre as quais, por exemplo, a perda da própria casa. 

Nesse sentido, a alternativa encontrada foi o método de criação através de storytelling game (jogo de ficção 
colaborativa), que, a partir do uso de alguns dispositivos (dicas, pistas, regras, problemas, conflitos e 

4 Todos os dispositivos criados foram analógicos, de maneira a tornar a co-presença dos participantes imprescindível, desafiando-os 
a pensar e medir suas ações a partir das escolhas do outro, numa representação do que define a vida nas cidades. O jogo é, antes de 
mais nada, uma experiência relacional, que exige análise, antecipação de movimentos e um acordo ético entre todos os jogadores, 
justamente o que falta nas relações virtuais. 
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mistérios), contribui para que os jogadores/autores criem, de forma colaborativa, o roteiro inicial. O grupo de 
pesquisadores fez uma experimentação do jogo Violentina (CAETANO, 2015), para, após, inverter sua 
mecânica, assim como redefinir todos os demais elementos, para adequá-los a faixa etária do público alvo 
(crianças e adolescentes do ensino fundamental). Na fase de testagem, incluiu-se como elemento final do 
jogo a ilustração da história resultante. 

Manual de brincadeiras ao ar livre 

Por fim, o kit seria composto ainda por um guia para pais (Imagem 19), alunos e professores identificarem 
locais apropriados para brincadeiras ao ar livre, ensejando que, na sequência, os mesmos fossem 
reivindicados junto ao poder público, e/ou preservados de maneira colaborativa. O instrumento seria uma 
ferramenta de captura dos “bons e maus” lugares para brincar.  

O método que norteou a criação da cartilha consistiu primeiramente no inventário das brincadeiras praticadas 
pelos alunos das escolas de Erechim (RS). Posteriormente, através da análise de critérios chegou-se a três 
tipologias de espaços para acolherem as brincadeiras. Em outro momento, foram identificadas áreas urbanas 
livres na cidade de Erechim, que se configuram como espaços em potencial para o “território de brincar”. Ao 
final, foram realizadas ilustrações das áreas levantadas, com o objetivo de comunicar as conclusões da 
pesquisa quanto às tipologias espaciais identificadas e exemplos de lugares encontrados.  

Imagem 17 - Conquiste a cidade 
Fonte: Guilherme R. Bruno 

Imagem 18 - Jogo de narrativa 
compartilhada 

Fonte: Guilherme R. Bruno

Imagem 19 - Manual de brincadeiras ao ar 
livre 

Fonte: Guilherme R. Bruno

A partir dos resultados que foram sendo alcançados com a pesquisa do kit de brincadeiras, uma nova equipe 
de colaboradores foi interagindo com a primeira para estender seus instrumentos e dinâmicas de produção 
à comunidade local. O que deu origem ao Projeto de Extensão ABC do Habitar, dirigido a crianças e 
adolescentes de escolas públicas e privadas na Cidade de Erechim-RS. Dessa vez foram acrescentadas novas 
competências, em cinco atividades lúdico-interacionistas, relacionadas à temática da educação urbana: 
Urbamexendo, que trabalha com a psicomotricidade, Baguncidade, que trabalha o pensamento bissociativo 

8360



(criatividade), Dominão do tempo, que trabalha a memória social, Óculos mágicos, que trabalha a cartografia 
social e, finalmente, História aleatória, que trabalha com narrativas compartilhadas. 

Com apoio de um colaborador coreógrafo, a atividade Urbamexendo (Imagem 20), desafiava crianças a 
representar, com seus próprios corpos, situações de conflitos urbanos. Logo após breves exercícios de 
aquecimento, sob fundo musical e seguindo comandos do coordenador, as crianças foram estimuladas a 
representarem elementos e conflitos urbanos, como faixas de segurança, sinais de trânsito, ruas, edificações, 
praças etc. Em seguida, os próprios alunos se revezavam na enunciação dos comandos e, ao fim, uma 
pequena competição, para ver que grupo de alunos representava de forma mais rápida e criativa as situações 
problema, foi organizada.  

Na dinâmica denominada Baguncidade (Imagem 21), foi pedido que os alunos primeiramente elaborassem 
quatro listas, contendo: materiais, sonhos, lugares e problemas. Cada lista, feita a partir de “tempestade de 
ideias”, representava um verdadeiro inventário das experiências de vida dos alunos. Em seguida a turma foi 
dividida em grupos que sortearam, aleatoriamente, uma combinação dos quatro elementos, podendo 
resultar em, por exemplo, praia (lugar), baratas (problema), casa de chocolate (sonho) e madeira (material). 
Por fim, cada grupo deveria expressar, de forma mais ou menos coerente, a combinação sorteada, por meio 
de uma maquete feita com sucata (resíduos domésticos recicláveis). 

No jogo Dominão do Tempo (Imagem 22), fotografias atuais e antigas de pontos conhecidos na cidade foram 
reproduzidos em metades opostas de grandes dominós (caixas de papelão com aproximadamente 40 cm de 
comprimento, em formato de dominó). No caso, o desafio era cada aluno, integrando uma entre duas equipes 
nas quais a turma foi dividida, identificar e encaixar a foto correspondente na montagem da trilha de dominó, 
montada no chão da sala de aula. Ao final, cada aluno é convidado a desenhar como imagina que estará, no 
futuro “distante”, o local com o qual trabalhou. 

Imagem 20 -  Urbamexendo 
Fonte: Guilherme R. Bruno 

Imagem 21 -  Baguncidade 
Fonte: Guilherme R. Bruno

Imagem 22 – Dominão do tempo 
Fonte: Guilherme R. Bruno

No jogo Óculos mágicos (Imagem 23) cada criança recebe pequenos óculos de plástico (do tipo 
comercializado para fantasias infantis) e lhes é proposto que o referido artefato possui poderes “mágicos”, 
com os quais eles enxergarão detalhes do bairro nunca antes percebidos. Na sequência as crianças foram 
levadas a um passeio pelas ruas do bairro, até a sede da Associação de Moradores local. Lá chegando elas 
desenharam e apresentaram para os colegas o que cada uma descobriu de novo no bairro, e onde a 
“descoberta” se localizava. 
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Por fim, a atividade História aleatória (Imagem 24) se apropria de forma mais literal do trabalho desenvolvido 
na pesquisa que originou o kit, aplicando o jogo de narrativa compartilhada, adaptado do original Violentina 
(CAETANO, 2015). O jogo, aplicado exclusivamente em turmas das séries finais do ensino fundamental, é 
composto por personagens e acontecimentos com aspectos ambivalentes, uma vez que são originados em 
sorteios entre opções. Por exemplo, o jogador pode sortear “Prefeito”, “atraente” e “acidente de trânsito” e, 
a partir do sorteio de cada uma dessas ditas “sementes” da história, ir combinando as situações que tem em 
mãos, de forma coerente com as sorteadas pelos demais jogadores. Cada jogador tem, ainda, uma meta 
oculta aos demais e, na condução de sua contribuição à narrativa geral, deve tentar desviar a trama em 
andamento, de modo que seu personagem a alcance, ao final. 

 

 

 
Imagem 23 -  Óculos Mágicos 

Fonte: Guilherme R. Bruno 
Imagem 24 - História Aleatória 

Fonte: Guilherme R. Bruno 

O projeto do Edital Bolsa Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira 
Sul “Ordem e Progresso: Conflitos socioespaciais em Erechim”, desenvolvido entre os anos de 2015 e 2017, 
trabalhou com o contato entre partes contrastantes da cidade, segregadas por diferentes marcadores, como 
idade, gênero, nível de renda, acesso à infraestrutura etc. Apesar do projeto possuir ações voltadas a outros 
públicos, como artistas, veganos e religiosos, dentre outras “minorias”, neste artigo apresentaremos duas 
ações, desenvolvidas como cartografias escolares. 

Na primeira delas, buscou-se realizar encontros entre crianças moradoras do Bairro Progresso, uma pequena 
favela localizada às margens do Distrito Industrial da cidade (na zona sul do município), com as do Estar do 
Chile, um condomínio fechado de alto padrão residencial, localizado exatamente na extremidade oposta ao 
bairro Progresso (zona norte). Separando os dois lugares, há um grande eixo, formado por duas avenidas 
consecutivas, Maurício Cardoso e Sete de Setembro, que atravessam o centro de Erechim. Devido a 
declinação ao convite, por parte dos moradores do Condomínio, foi realizada uma expedição com um grupo 
de quarenta crianças do Bairro Progresso até um bairro de alta classe, localizado nas imediações do Estar do 
Chile, numa metodologia derivada do Walkthrough (RHEINGANTZ et al, 2009).  

Este bairro escolhido de classe alta, Ypiranga, além de possuir acesso público, exibe habitações consideradas 
de grande valor arquitetônico, conta com abundante arborização e possui uma paisagem privilegiada, 
proporcionada por dar acesso ao mirante público do Vale do Rio Dourado (um afluente do Rio Uruguai).  
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A equipe do projeto produziu um folder com mapa das ruas e desenho simplificado das “mansões” presentes 
no Bairro. Abaixo delas, as crianças foram estimuladas a marcar, com até cinco estrelas autoadesivas, quais 
casas gostaram mais ou menos. Os mapas e as explicações dos voluntários destacavam as características 
estéticas e paisagísticas do local, percebido pelas crianças como uma espécie de “museu” a céu aberto, onde 
casas e jardins ficam em exposição, e não propriamente um bairro para moradia e convivência de pessoas, 
como o seu ambiente de origem (Imagens 25 e 26).  

Imagem 25 – Visitas ao bairro - mapa 
Fonte: Guilherme R. Bruno

Imagem 26 – Visitas ao bairro 
Fonte: Guilherme R. Bruno

Em 2017, por exigência do Edital da Pró-reitoria de Extensão, que condicionava a temática escolhida ao campo 

dos direitos humanos, o projeto adotou o subtema “Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE)5”. Dessa forma, os 
projetos de extensão e cultura ora relatados propuseram a realização de intervenções urbanas que se 
enquadrariam no chamado “urbanismo tático”, com o objetivo de dar visibilidade aos AIE em Erechim, 
encorajando a comunidade local a transvalorar os padrões sócio-comportamentais difundidos por eles há 
quase um século. Nessa ocasião, a atividade intergeracional foi realizado com crianças da Escola Estadual 
Haydée Tedesco Reali, localizada na Avenida Sete de Setembro, com uma metodologia derivada do wish 
poem, proposto pelo professor emérito da Universidade da California Henri Sanoff (RHEINGANTZ et al, 2009, 
p. 44).

A atividade consistia em estimular as crianças a imaginarem “o que os edifícios dizem uns para os outros?”. 
Para tanto, foram distribuídas para as crianças desenhos de diferentes edifícios e monumentos da cidade, 
“balões de fala” e uma folha em branco, para que as crianças colassem os desenhos com os balões 
preenchidos, em forma de diálogo entre os “personagens”. Os edifícios e monumentos escolhidos estavam 
ilustrados em desenhos antropomorfizados, e correspondiam aos AIE (ALTHUSSER, 1974) distribuídos ao 
longo do eixo viário que conecta as extremidades norte e sul da cidade.  

Conforme esperado, as crianças construíram situações curiosas, como, por exemplo, um diálogo entre a 

5 Louis ALTHUSSER (1974, p. 43) definiu como Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) objetos de disputa, uma vez que 
definidores da hegemonia política de toda organização social.  
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Catedral e um tanque de guerra, que serve de “monumento” a uma praça da cidade. Nesse diálogo, a Igreja 
pergunta, preocupada, se o tanque irá mesmo atirar contra alguém, porém, diante da resposta afirmativa 
sugere que o alvo seja a Prefeitura. Noutro caso, o supermercado da cidade oferece produtos aos demais 
edifícios, que se comportam como consumidores eventuais, a margem de seus papéis institucionais de escola, 
igreja, delegacia etc. (Imagens 27 e 28). 

Imagem 27 – Atividade “O que dizem os edifícios” 
Fonte: Guilherme R. Bruno

Imagem 28 – Atividade “O que dizem os edifícios” 
Fonte: Guilherme R. Bruno

Dessa forma, as crianças produziram material crítico ao contexto urbano, que, embora não seja propriamente 
“intencional”, apresenta um senso de expressão agudo, sobretudo se comparado ao produzido pela maioria 
dos órgãos “formadores de opinião” da cidade, por exemplo. O fato de a crítica emergir de forma natural, na 
expressão desinteressada de crianças, torna a questão dos Aparelhos Ideológicos do Estado ainda mais 
evidente.  

A questão do quanto a representação do espaço e quanto o espaço como representação possuem potencial 
para limitar ou ampliar as oportunidades de emancipação das (inter)subjetividades envolvidas, compõe uma 
discussão que embasa filosoficamente os projetos aqui apresentados.  

Basicamente, observa-se que a desconstrução nomadológica (DELEUZE & GUATTARI, 1997) dos dispositivos 
de orientação espacial, que em grande medida sustenta as múltiplas cartografias emergentes nos processos 
de mapeamento social, tornam-se possíveis no mundo atual graças a uma igualmente múltipla ascensão de 
novos paradigmas, tanto na ciência quanto fora dela, como a física quântica, com seu desafio ao “princípio 
de não contextualidade”, até as filosofias ou artes pós-modernas, com suas desconstruções éticas, políticas e 
estéticas.  

Outros autores costumam recomendar a deambulação como método, dentre os quais o sociólogo David Le 
Breton (2017), que declarou, em recente entrevista ao Diário de Sevilha, que “ficar em silêncio e caminhar 
são hoje em dia duas formas de resistência política”; o arquiteto Francesco Careri (2013), que classifica o 
caminhar como uma “prática estética”; o filósofo Frederic Gros, por sua vez, propõe que “andar nos ensina a 
desobedecer” (GROS, 2010), dentre muitos outros. 

Em algumas das últimas experiências do GAE com o emprego de mapas sociais, identificou-se que os 
instrumentos de APO para além de orientar futuros projetos, analisar a opinião e percepção de usuários 
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quanto a qualidade do ambiente construído e/ou avaliar o desempenho de ambientes destinados a 
determinado uso (no caso do grupo, o educacional), podem ser, ainda, instrumentos pedagógicos úteis à 
educação urbana como dispositivo emancipador, especialmente de crianças e adolescentes. 

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE UM PERCURSO INICIAL 

As experiências descritas nesse artigo, carecem de uma definição análoga à “educação do campo” (já dada 
pelas diretrizes brasileiras de educação), e que, por simetria, seria algo como “educação da cidade”, partindo 
do mesmo pressuposto de que o ambiente atua como “terceiro professor”. Ao se uma educação urbana,  não 
se trata exclusivamente de uma educação para ensinar os pequenos a se protegerem em determinado meio, 
por exemplo, evitando determinados lugares ou situações, nem de respeitar as normas e convenções 
“cívicas”, como atravessar ruas somente nas faixas de segurança, mas, sobretudo, uma educação voltada ao 
uso da cidade como dispositivo produzido por e produtor de mentalidades (BIESTA, 2017, p. 71), portanto, 
onde novos territórios educativos teriam um papel muito importante e a Arquitetura e o Urbanismo, uma 
contribuição a partir de seus conhecimentos e instrumental a oferecer. 

O envolvimento da comunidade acadêmica em atividades de pesquisa e extensão oportunizou a percepção 
de que o ensino de Arquitetura e Urbanismo é uma construção cultural, que pode (e deve) começar na 
primeira infância e se estender ao longo da vida, para além dos muros da Academia.  

Entre os destaques da aplicação, ressalta-se a percepção bastante aguçada das crianças sobre seu ambiente 
urbano, sobre as responsabilidades dos entes públicos, sobre o funcionamento do bairro e da cidade e sobre 
o cerceamento por parte da violência que ocorre ao uso dos espaços públicos, principalmente por elas.
Também se demonstrou um grau de elasticidade de ocupação cotidiana bastante restrito ao bairro e a
dificuldade de se usar outros territórios da cidade pelo custo envolvido em atividades com ônus ou por não
fazerem parte do habitus familiar.

O projeto permitiu verificar que a formação integral das crianças ainda não incorpora o direito à cidade como 
dimensão pedagógica o que remete a uma discussão mais ampla acerca do currículo das escolas com jornada 
ampliada. Por outro lado, levou a percepção de que as crianças têm uma compreensão bastante complexa, 
guardado seu universo cultural, acerca do bairro, da cidade e dos direitos a ela relacionados, e que a utilização 
intencionalmente educadora dos territórios poderia potencializar a apropriação dos mesmos e uma defesa 
mais ampla por parte da comunidade escolar, bem como da sensibilização cada vez mais precoce na infância 
sobre o direito de brincar e viver a vida no espaço público.   

Também merece destaque a possibilidade de que os instrumentos empregados pelo grupo que desenvolveu 
o projeto possam ser adaptados como instrumentos de diagnóstico por parte da ação pedagógica de
professores da escola, de maneira a explorar, compreender e incorporar o território no currículo da educação
integral, contribuindo para uma educação para os direitos da criança, especialmente o direito à cidade.
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O RECONHECIMENTO DO EXTRAMUROS ESCOLAR - UMA OBSERVAÇÃO
SOBRE OS ESPAÇOS LIVRES PELO OLHAR DAS CRIANÇAS

THE RECOGNITION OF SCHOOL OUT BOUNDARIES - A NOTE ABOUT OPEN SPACES UNDER
CHILDREN'S VIEWS

EL RECONOCIMIENTO DE LOS EXTRAMUROS DE UNA ESCUELA – NOTA SOBRE LOS ESPACIOS LIBRES
POR LA MIRADA DE LOS NIÑOS

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

RESUMO:
A infraestrutura escolar e urbana assume grande importância no debate sobre a função social da escola. Os tempos e
espaços desta na atualidade, sua relação com o território e suas especificidades são condicionantes da qualidade da
educação. Este trabalho discute o espaço da criança na cidade e a busca pela autonomia em suas apropriações, a fim
de compreender a imagem da escola e seu entorno no imaginário infantil, principalmente, no percurso casa-escola-
casa (principal interação com o meio urbano). A escola investigada localiza-se na Ilha do Governador - Rio de Janeiro,
onde foram aplicados: mapa mental; mapa visual e observação direta com alunos do Ensino Fundamental. Observou-
se que estes constroem uma demarcação territorial (de apropriação do espaço) por uma necessidade de uso. Cabe
verificar se nas políticas públicas voltadas para a infância, são considerados os usos dos espaços-de-vida das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: percurso casa-escola-casa; percepção ambiental; imaginário infantil; espaço livre público.

ABSTRACT:
The school and urban infrastructure is of great importance in the debate on the social function of the school. The times
and spaces of the present time, its relation with the territory and its specificities are conditioners of the quality of the
education. This paper discusses the space of the child in the city and the search for autonomy in its appropriations, in
order to understand the image of the school and its surroundings in the children's imagination, especially in the home-
school-home path (main interaction with the city). The investigated school is located in the Ilha do Governador - Rio de
Janeiro, where were applied: mental map; visual map and direct observation with Elementary School students. It was
observed that these construct a territorial demarcation (of appropriation of the space) by a necessity of use.  It  is
necessary to verify if in the public policies directed to the childhood, the uses of the spaces of life of the children are
considered. 

KEYWORDS: home-school-home path; environmental perception; children's imagination; public space.

RESUMEN:
La infraestructura escolar y urbana asume gran importancia en el debate sobre la función social de la escuela. Los
tiempos y espacios en la actualidad, su relación con el territorio y sus especificidades son condicionantes de la calidad
de la educación. Esta investigacíon discute el espacio del niño en la ciudad y la búsqueda por la autonomía en sus
apropiaciones, a fin de comprender la imagen de la escuela y su entorno en el imaginario infantil, principalmente, en el
recorrido casa-escuela-casa. La escuela investigada se ubica en la Ilha do Governador - Río de Janeiro, donde fueron
aplicados: mapa mental; el mapa visual y la observación directa con alumnos de la Escuela Primaria. Se observó que
estos construyen una demarcación territorial (de apropiación del espacio) por una necesidad de uso. Es necesario
verificar si en las políticas públicas dirigidas a la infancia, se consideran los usos de los espacios de vida de los niños.
PALABRAS CLAVE: recorrido casa-escuela-casa; percepción ambiental; imaginario infantil; espacio libre público.
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INTRODUÇÃO

Este  trabalho discute  o  espaço da  criança na  cidade e  a  busca  pela  autonomia em suas  apropriações
cotidianas. A partir da representação da imagem da escola e seu entorno pela criança, verifica-se quais os
valores e símbolos presentes em seu imaginário, ao realizarem o percurso casa-escola-casa. A infraestrutura
escolar e urbana assume grande importância no debate em torno da função social da escola; os tempos e
espaços da escola na atualidade, sua relação com o território e as especificidades destas infraestruturas são
condicionantes da qualidade da educação formal e não formal. 

Em áreas de baixa renda, a escola pública se torna um marco dentro da paisagem urbana; um lugar que
transmite confiança,  mesmo quando cercada de violência e criminalidade.  Sendo assim, sua função de
centralidade possibilita  atividades  sociais,  culturais  e  esportivas  para  a  comunidade,  contribuindo para
ativar a formação de territórios educativos, a partir da apropriação de outros espaços que ultrapassam os
limites dos seus muros.  A cidade poderia ser  considerada uma macroescola,  devido à importância dos
espaços  livres  públicos  na  formação  cidadã  das  crianças.  Contudo,  o descaso  com áreas  destinadas  a
recreação infantil, que são colocadas em sua maioria, de forma compensatória, gera uma massa de futuros
adultos que não vão valorizar a cidade que viveram (HERTZBERGER, 2008, p.211-213). 

A  autonomia  infantil  nas  áreas  residenciais  periféricas  ou  de  baixa  renda  é  mais  latente,  seja  no
deslocamento  ou  na  modificação/adequação  dos  espaços. Entretanto,  é  importante  considerar  que
geralmente,  as  crianças  menores  possuem  uma  restrição  na  apreensão  espacial,  pelo  fato  de  não
conseguirem visualizar grandes paisagens, quando vistas de cima (TUAN, 1983, p.29-30). Desta forma, ao
percorrerem um trajeto, enfrentam um grande desafio – o domínio do espaço, entre reconhecer e fixar o
caminho e o medo do desconhecido. 

A escola analisada encontra-se no alto do Morro das Pitangueiras - Ilha do Governador, localizada na zona
norte do Rio de Janeiro. A instituição possui uma localização priviliegiada com ruas arborizadas, praças e
relevo acidentado, mas a vizinhança, constituída por casas de alto padrão, contrasta com a comunidade
conhecida como  Boogie Woogie1, de onde provém a maioria das crianças participantes desta pesquisa.
Diante desse contexto, a pesquisa procurou responder algumas inquietações, tais como:  Como os alunos
percebem os espaços extramuros da escola?  Existe uma integração instituição-escola? E como é o percurso
casa-escola-casa? A que territórios as crianças têm direito, têm acesso? 

O ESPAÇO DA CRIANÇA NA CIDADE E A BUSCA PELA AUTONOMIA

A gestão e planejamento urbanos,  geralmente,  desconsideram as  crianças  em suas  decisões  enquanto
sujeitos que utilizam e se apropriam dos espaços públicos da cidade. Apesar do estímulo à sua autonomia,
defendido por Tonucci (1996), como uma forma de enfrentar a insegurança provocada no conflito com os
veículos - como pedestres infantis empoderados, essas crianças principalmente as crianças pobres, parecem
ter seus direitos e oportunidades,  cada vez mais,  suprimidos. Existe,  por outro lado, a insegurança em
relação à criminalidade também, que Jacobs (2000) só considera sanar, através da vigilância realizada por

1A área aproximada da comunidade é de 139 mil m2 
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adultos  que  habitam  próximo  do  local  de  recreação  e  circulação,  como  co-participantes  dessa
responsabilidade. Nesse duelo entre o “confiar” e o “vigiar”; entre servir como um apoio ou como vigilante;
o preparo da rua, como um local belo, seguro e interessante que permita às crianças, serem consideradas
como cidadãs, não se aproxima das prioridades nas intervenções urbanas. Assim, como nos alertava Lima
(1989), cada vez mais os adultos tomam posse dos espaços e os utilizam como instrumentos de dominação.

O escasso tempo livre dos pais e responsáveis, detidos nas formas de sobrevivência no sistema capitalista,
não os possibilita, em sua maioria, acompanhar as crianças à escola ou aos encontros com seus amigos ,
bem como na busca por espaços de lazer e recreação. Assim, a necessidade de autonomia infantil nessas
áreas é latente, seja no deslocamento pela área de crianças sozinhas ou em grupos, seja ao modificar os
espaços, marcando suas identidades de acordo com suas preferências e necessidades de territorializações.
Essa intimidade com o espaço vivenciado não é observada em áreas urbanas habitadas por população de
classe média e alta, o que mostra um potencial que dota de urbanidade2 (ANDRADE, 2012) o ambiente
compartilhado, reconhecido e reinventado pelo imaginário infantil. 

É no trajeto às escolas, que as crianças possuem o seu momento mais significativo de relação com a cidade,
algumas delas, possuem aí o único contato autônomo com o meio em que vivem. Em 2013, a Organização
para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas - UNESCO publicou um livro de fotografias de
crianças  de  todo o  mundo,  nos  seus  trajetos  diários  às  escolas,  chamado  “Journeys  to  School”.  Nesse
trabalho, é possível ver que independente do clima; da quantidade de recursos; da existência de problemas
políticos e/ou religiosos; da ausência de transporte público; da existência de desastres naturais, existe uma
necessidade maior de ultrapassar as dificuldades na busca da educação, e mais que isso, de um ambiente
que os remeta esperança. Existe assim, uma realidade ainda ignorada pelos gestores, que torna expansível a
compreensão do território escolar, como apenas o espaço físico, mas que deve incluir também o percurso
desde o momento que a criança sai de sua casa.

As pessoas desenvolvem a imaginabilidade e legibilidade sobre o ambiente que vivem, no momento que
realizam uma leitura  e  identificação da  configuração  do  espaço.  Para  Lynch  (1991),  os  elementos  que
estruturam a paisagem urbana (marcos, nós, limites, barreiras, vias e manchas de usos homogêneas), são
construídos através das capacidades sensoriais que os indivíduos são capazes de perceber e de atribuir
significados.  Assim,  o indivíduo é compreendido como membro de um grupo com valores particulares,
crenças e formas de entender o mundo. Para as crianças, esses elementos de reconhecimento do lugar, que
facilitam  o  deslocamento  casa-escola-casa  e  o  livre  caminhar  pelos  espaços  livres  do  entorno  de  sua
habitação, serão parte dos espaços que lhe chamam atenção, que vivenciam e ressignificam. Já para Cullen
(1983) e Gehl (2013), a percepção da paisagem urbana deve ser reconhecida por caminhos convidativos,
que devem, estimular os sentidos e possibilitar surpresas ao longo do percurso.

A criança até 06 anos não consegue desenvolver referenciais suficientes que a possibilite explicar os trajetos
que realizam sozinhas. Desta forma, considera-se que as crianças ao percorrerem um trajeto para chegar a
algum lugar enfrentam um grande desafio – o domínio do espaço, entre fixar o caminho e o medo do

2 Compreende-se o termo Urbanidade, como a capacidade de um meio urbano – dotado ou não de infraestrutura de qualidade,
permitir às pessoas estabelecerem relações de sociabilidade, de criarem laços de afeto e identidade com o local que habitam e de
modificá-lo de acordo com suas necessidades.
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desconhecido, além de outros medos impostos pelos pais que não confiam no meio hostil. As ruas, o bairro
e a própria cidade são hostis e pouco acolhedores e em áreas de grande vulnerabilidade, a instituição
escolar acaba atuando em uma concepção assistencialista, ‘abrigando e protegendo’ a criança, já que o
‘lado de fora’  é quase sempre reconhecido como uma “paisagem do medo”, conforme menciona Tuan
(2005).

A seguir, apresentamos os passos no percurso metodológico, para nos aproximar do objeto de estudo, de
forma a compreender como esses pressupostos são inseridos na análise da escola analisada.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa adotou uma Avaliação Multimétodos, sob a ótica da Abordagem Experiencial (ALCÂNTARA et al,
2006; RHEINGANTZ et al, 2009), com aplicação de mapa mental, mapa visual e observação direta; a fim de
conseguir compreender o olhar das crianças sobre a escola e seu contexto urbano. 

As atividades foram realizadas com 19 crianças, de 09 a 10 anos, de escola pública municipal do Ensino
Fundamental  localizada na Ilha  do Governador –  Rio  de Janeiro –  RJ.  A  avaliação sucedeu-se  em dois
momentos: primeiramente, foi realizada uma visita exploratória, com observação direta pelos ambientes da
escola com o acompanhamento das gestoras, além do entorno escolar. Esse primeiro contato, permitiu uma
compreensão inicial  da  dinâmica  da  mesma.  A  segunda e  terceira  visitas  consistiram na  aplicação dos
demais instrumentos definidos.

Na aplicação do mapa mental, foi solicitado que as crianças fizessem dois desenhos no papel: a sua escola
no bairro e o outro, do percurso diário para chegar até ela. No mapa visual – foram utilizadas fotos aéreas
(da escola e seu entorno, com diferentes escalas de aproximação) como base e pediu-se aos alunos para
traçarem por cima destas, com canetas coloridas: o local de suas casas; pontos conhecidos; seus percursos e
as paradas realizadas. 
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Contextualização da Escola Cândido Portinari

A Escola Municipal analisada situa-se na Ilha do Governador - Rio de Janeiro, no bairro das Pitangueiras
(Figuras 1a e 1b). As principais ruas do bairro são a estrada do Rio Jequiá, que margeia o Rio homônimo e a
Vila Olímpica e a Rua dos Monjolos (antiga passagem de bonde), que conecta o Rio à Praia de Pitangueiras,
dividindo o morro da comunidade e o morro onde está situada a escola (Figura 2). 

Figura 1a (acima a esquerda) - Localização da Ilha do Governador no Rio de Janeiro. Figura 1b (acima à direita)- Zoneamento de bairros na
Ilha do Governador e circulo amarelo destacando bairro de pitangueiras. Fonte: Instituto Municipal Pereira Passos, 2007 adaptado pelos

autores 2017. Figura  2 (inferior) Vista aérea do Bairro Pitangueiras e localização da escola e dos elementos de referência nas proximidades.
Fonte: Google Earth adaptado pelas autoras,2017.
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A Escola possui uma praça ao lado que possui um parquinho e uma extensa e íngreme área com vegetação
subutilizada, não explorada para práticas e atividades educativas. Outro potencial não aproveitado, é um
grande terreno, de propriedade da escola, localizado nos fundos da mesma, porém sem utilização pela
instituição.  A implantação da mesma se  dá em um lote  de esquina,  no centro do terreno e  o  acesso
principal por meio de escada na parte frontal da edificação. 
Internamente, o parquinho, o estacionamento e o espaço de acesso frontal, constituem os únicos espaços
livres3 da escola. Contudo, o parquinho, possui o uso permitido somente às crianças da Educação Infantil e
tem uma arborização pontual; o estacionamento na lateral esquerda é destinado aos funcionários e ocupa a
área mais arborizada da escola e o acesso frontal é restringido por portões, que ficam a maior parte do
tempo, fechados. Ou seja, as crianças não tem uma vivência recreativa ao ar livre, de forma saudável, que
contribua para seu crescimento e desenvolvimento cognitivo e relacional. Além disso, a falta de visibilidade
da gestão escolar e o corpo docente sobre os potenciais que existem do lado de fora da escola, é um
limitador para a construção de território educativo. 

Durante a aplicação dos instrumentos,  algumas considerações se mostraram pertinentes,  verificando-se
que:  os  meninos se  impõem e inibem as  meninas,  por  conta  disso,  tivemos que separá-los  durante  a
atividade; os alunos fazem deslocamentos distintos: carro x van x peatonal, fruto de suas possibilidades
econômicas – contudo, a maioria volta para suas casas à pé e isso influência na percepção de tempo e de
paisagem (SANTOS, 2014); alguns meninos reconhecem melhor o ambiente urbano e a compreensão dos
espaços livres públicos mais próximos de suas casas e da escola, do que as meninas e isso mostra que existe
uma confiança menor sobre a vivência da mulher no espaço público – seja por parte dos responsáveis ou
pelas próprias crianças.

A REPRESENTAÇÃO DA ESCOLA

Foi possível observar que as crianças se preocupam em identificar a sua escola, seja na colocação da placa
de identificação da instituição ou na representação de materiais de revestimento  - como o desenho de
tijolos aparentes, de pequenos orifícios de drenagem e das grades (Figuras 3 e 4). 

A escola foi representada pelas crianças, por sua tipologia de “edificação-caixotão”4 e esquadrias na fachada
principal,  que  também  foram  expostas,  como  parte  significativa,  podendo  revelar  a  necessidade  das
crianças de interagirem com o meio. Aqui, cabe apontar a ênfase na representação desses elementos, como
um contato com a liberdade através de uma janela. Outro elemento marcante, foi a escadaria de acesso
principal, sendo representada em perspectiva, algumas vezes, mostrando uma boa percepção espacial das
crianças.

3Por definição, os espaços livres são “os espaços livres de edificação”, isto é, espaços que não são cobertos.
4que tem pavimentos sobrepostos, sendo nesse caso, composta por térreo mais dois pavimentos.
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Figura  3- Fachada da escola.  
Fonte: Autoras, 2017.

Figura 4 - Mapa Mental da escola realizado por criança. 
Fonte: Autoras, 2017.

Percepção espacial de acordo com a escala da criança

Elementos que, muitas vezes, não são percebidos pelos adultos, como detalhes na fachada ou nas calçadas
e  edificações  em frente  à  escola  foram representados  pelas  crianças  como elementos  importantes  na
percepção do ambiente. Este fato se atribui à própria escala da criança, com campo visual mais baixo do
que dos adultos.  Desta  forma,  para  elas,  um portão é  uma superfície  maior  do que nos parece,  mais
marcante, e tido então, como elemento de referência dentro da paisagem do entorno da escola.

Confronto entre realidade x fantasia

A representação fidedigna das cores da escola, em tons de azul, foi um comportamento observado, sendo
uma preocupação das  crianças  que fizeram o mapa mental.  Contudo,  observou-se  que algumas delas,
modificaram as cores da fachada da escola nos desenhos, de acordo com suas preferências. As crianças
acrescentaram  também  alguns  elementos  aos  desenhos,  como:  arco-íris;  cortinas  nas  janelas;  jardins
floridos e personagens (fadas; borboletas; personagens de mangás - criados pelas mesmas).

OS ESPAÇOS LIVRES DOS EXTRAMUROS ESCOLAR

A escola  pode  ser  compreendida  como o  principal  destino  dos  fluxos  da  maioria  das  crianças  que  se
deslocam de forma autônoma. Compreendendo que esse percurso vem repleto de apropriações diversas -
como a adaptação de calçadas, ruas e espaços residuais em geral, espaços de recreação e sociabilização. 

Percepção do Percurso da Casa – Escola 

O registro dos percursos através das fotos aéreas, durante a aplicação dos mapas visuais, revelou diversas
descobertas sobre a vivência das crianças não só no entorno da escola, mas no ambiente habitacional,
onde as relações são fortalecidas pelos laços de vizinhança e de solidariedade. Assim, os trajetos realizados
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por elas, possui uma forte relação com a confiança que estabelecem com as pessoas que conhecem da sua
comunidade; já no trecho do morro da escola – que possuem casas de padrão mais alto e não há uma
interação  significativa  com a  população  que  habita  aí  –  as  crianças  mesclavam relatos  de  realidade  e
fantasia. Esse aspecto foi reforçado pelo momento que elas mostraram-se muito surpresas, ao observarem
pelas fotos aéreas, que uma quantidade significativa das casas vizinhas à sua escola, possuíam piscinas e
jardins grandes, tão contrastes com as condições de moradia que possuem. 

Identificou-se que o deslocamento até a escola, ocorre também por vans que saem de via principal da
comunidade próxima (Rua do Monjolos), sendo realizado apenas para subida à escola, visto ser esse trecho
é o de maior dificuldade.  Assim, as crianças que o utilizam, voltam a pé com outras crianças, segundo os
relatos das mesmas. 

A localização da escola analisada, no alto de um morro com acessos íngremes (Figuras 5 e 6), que dificultam
o deslocamento  a  pé  e  também  não  possui  fluxo  frequente  de  pessoas  e  veículos,  traz  uma  maior
tranquilidade  no  contexto  em  que  o  equipamento  está  inserido,  o  que  para  algumas  crianças,  pode
representar, apesar do esforço físico e até econômico (para famílias que gastam com a van) para deslocar-
se, uma ambiência de paz em meio ao local que vivem, considerado denso e com maior fluxo (Figura 7) .

Figura 5 (à esquerda inferior) foto das vias de saída da escola. Fonte: As autoras, 2017.  
Figura 6 (à direita inferior)Vista do Morro BoogieWoogie. Fonte: As autoras, 2017.

Outro destaque entre os espaços livres públicos é o próprio terreno da escola, com uma grande área não
murada e subutilizada (Figura 8), como grande espaço livre das proximidades, ele é bem maior do que o
delimitado pelos  muros  atualmente,  porém esse  espaço,  que  poderia  abrigar  uma série  de  atividades
pedagógicas, parece abandonado, sem nenhum estímulo à utilização pelas crianças do bairro e nem pelos
alunos. 

A praça ao lado da escola, também possui uma área livre com uma extensa área vegetada, que se torna um
atrativo dentro do bairro e principalmente, por todos os alunos, visto que principais caminhos passam por
aí.  Nesta,  se  destaca  o playground  (Figura  9),  tendo  sido  identificado  na  maioria  dos  desenhos  e
comentários  das  crianças,  como  um  ponto  de  parada  na  saída  da  escola.  Esse  local  poderia  receber
atividades pedagógicas com maior frequência e ser incorporado aos espaços pedagógicos, até mesmo ter
uma integração visual e física (com novos acessos) da escola para ela. 
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Figura 7 (superior): Entorno imediato da Escola Municipal Cândido Portinari. Fonte: Google Earth, 2017.
Figura 8 (à esquerda inferior) Parquinho da pracinha ao lado da escola. Fonte: Os autores, 2017.

Figura 9  (à direita inferior) foto de terreno atrás da escola. Fonte: os autores, 2017. 

Após terem acesso à foto aérea do local, as crianças manifestaram reconhecer algumas edificações pelas
quais eles costumavam passar todos os dias,  nos caminhos de ida e de volta às suas casas.  Podem-se
identificar entre os espaços formais,  os equipamentos socioculturais  de utilização geral,  como: escolas;
igrejas;  o Centro Integrado de Educação Pública – CIEP;  o Centro Poliesportivo,  dentre outros;  e  como
espaços informais  aqueles  que reconhecem e que tem um apego especial,  como as  casas  de pessoas
conhecidas e pequenos comércios, tidos como relevantes na legibilidade do ambiente. Ainda, não como
espaços, mas sim, como elementos de reconhecimento comum do espaço, como: buracos na rua; árvores
grandes;  o cachorro da esquina;  o semáforo;  entre  outros,  que Cabanellas  (2018,  p.193)  denomina de
rasgos simbólicos com potencial social, emotivo e lúdico, construídos no imaginário infantil, que atribuem
vitalidade a um local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência  realizada com as  crianças  mostrou uma identificação de valores  e  símbolos  (objetivos  e
subjetivos) encontrados no trajeto da escola - casa - escola. Em que a representação gráfica e falada durante
a aplicação dos instrumentos,  deixou claro que as crianças,  constroem uma demarcação territorial  (de
apropriação do espaço) por uma questão de necessidade de uso. Cabe verificar se nas políticas públicas
voltadas para a infância são considerados os usos dos espaços-de-vida das crianças na cidade. 

Ao valorizar a importância dos espaços para a qualidade da educação e a formação dos estudantes, nessa
pesquisa procuramos destacar que é necessário que os projetistas dos ambientes educacionais reconheçam
a mutiplicidade de valores e olhares existentes no contexto escolar. A escola é um coletivo complexo que
envolve  uma  grande  diversidade  de  relações  e  interações,  mas  também  impregnado  de  diferenças  e
controvérsias que não podem ser desconsideradas na concepção projetual. No  âmbito do estudo sobre os
espaços escolares,  além dos conceitos gerais  já amplamente divulgados a respeito do processo ensino-
aprendizagem, torna-se clara a importância da questão da subjetividade em tais pesquisas. Levando-se em
consideração particularidades dos usuários, e de suas relações específicas com tais espaços vivenciados,
acreditamos em uma maior possibilidade de conclusões mais próximas de soluções reais.

Nossa proposta então é pensar  os espaços escolares como  espaços  de alteridade,  isto é,  espaços que
estejam abertos à heterogeneidade  e que não se efetivam sem a presença do  outro,  já que pessoas e
ambiente estão a todo tempo se relacionando. Além disso, reconhecemos a importância dos espaços livres
e a possibilidade da escola funcionar como um lugar de encontro com o lado de fora, que não se restringe
apenas aos espaços livres intramuros, mas amplia a compreensão desse lugar-escola para outros territórios,
incorporando as praças, as ruas e toda a cidade como um grande território educativo.

A  idealização  de  ambientes  e  espaços  urbanos  capazes  de  materializar  ludicidades  é  uma  forma  de
considerar as crianças como sujeitos de direitos, que devem participar da construção da cidade. Dialogar
com elas a respeito de suas realidades é entender os lugares em que vivemos e potencializá-los de maneira
lúdica e pedagógica. Afinal a cidade constitui um “amálgama de objetos gestados na cultura que a abriga”
(VELLOSO, 2010, p.141) e ao desconsiderar a infância e suas especificidades, estaremos negando seu direito
de frequentar os espaços públicos e estes, por outro lado, certamente se tornariam menos humanizados e
perderiam seu encanto.
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