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APRESENTAÇÃO 

 

O livro “Caminhos para a Sustentabilidade Urbana” tem sua importância relacionada à conscientização da 
comunidade que a Sustentabilidade vem agregar valor às áreas urbanas. Principalmente, vem lembrar a 
necessidade de equilíbrio entre o consumo de recursos naturais e a proteção e preservação do meio ambiente. Em 
termos gerais, pode-se dizer que assim se procura colaborar para evitar as catástrofes que podem ocorrer frente 
aos impactos das mudanças climáticas e vivenciar um ambiente urbano de qualidade. 

Por isso os capítulos aqui apresentados procuram, à sua maneira, mostrar a necessidade desse equilíbrio 
ambiental hoje e para as gerações futuras, como diz Gro Brudtland ao anunciar o significado de Desenvolvimento 
Sustentável, em seu relatório Our Common Future, em 1987, relacionando produção e consumo1. 
Focaliza então aspectos como o Desenvolvimento Urbano na Conformação de Territórios Habitacionais, 
relacionando à certificação, a códigos e diretrizes para se obter a qualidade no processo de projeto de conjuntos 
habitacionais; a Morfologia Urbana e a apropriação do espaço, ainda tratando de áreas de habitação de interesse 
social; ou a questão da participação da população em projetos urbanos com essas características; ou ainda a 
questão das águas urbanas, focalizando o zoneamento ecológico e a intervenção planejada da ocupação nas 
margens de cursos d’água, dentre outros; seguem-se ainda textos sobre a conservação energética no planejamento, 
projeto e construção de edifícios; e mesmo a utilização de indicadores de sustentabilidade como forma de avaliar 
aspectos urbanos. Esses e outros enfoques mostram diferentes possibilidades de participação na formação da 
sustentabilidade, cada qual fazendo sua parte e assim, contribuindo para o todo de áreas urbanas mais 
sustentáveis. 

Por isso, espera-se que o entendimento do que vem a ser sustentabilidade possa ser depreendido dos 
vários capítulos apresentados nessa edição de “Caminhos para a Sustentabilidade Urbana”. 
 

 
 

Tupã/SP, 2014  
 

Sandra e Gilda 
  

1 Mudanças Climáticas. Informações e 

reflexões para um jornalismo 

contextualizado. Relatório 

Brundtland e a Sustentabilidade. In:  

http://www.mudancasclimaticas.andi

.org.br/node/91; acesso em 18 de 

maior de 2014. 

. 
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PREFÁCIO 

 

Paralelo ao crescimento das cidades caminha a preocupação com seus impactos ambientais, sociais, 
econômicos e políticos. Muitas civilizações que construíram urbes com esmero foram abandonadas pela falta de 
gestão eficiente de seus recursos.  Os descomedimentos no uso dos recursos naturais enfraquecem os 
ecossistemas e geram mudanças no micro clima, fator que pode desencadear: a baixa qualidade ambiental; os 
impactos na saúde dos habitantes e a baixa produção agrícola. Essas consequências suscitam colapsos em cidades 
e países inteiros. Jared Diamond descreve com maestria, em seu best seller  Colapso: como as sociedades 
escolhem o fracasso ou o sucesso, os fatores que levaram muitas civilizações a enfraquecerem e até a 
desaparecerem, como os casos:  da população na Ilha de Páscoa, da fragilidade  do Haiti e do fim da Groenlândia 
Nórdica, entre outros casos.  Para a sobrevivência com qualidade das cidades e das civilizações são necessários 
todos os esforços para a compreensão dos impactos das atividades em seus territórios. Fatores de produção, 
organização e construções que geram ganhos momentâneos podem deixar um rastro de destruição. 

Como o homem se transformou em um “ser urbano” em todo o mundo no início do século XXI, e no 
caso Brasileiro desde a década de 1970, onde mais da metade da população vive em cidades, o estudo dos 
impactos das atividades e de principalmente das ações para evita-los, se torna uma das preocupações 
fundamentais para garantir a saúde e a preservação das cidades contemporâneas. O que deixaremos para nossos 
descendentes? Essa questão é feita há décadas por pesquisadores e cidadãos preocupados com a falta de qualidade 
ambiental, porém ainda detectamos muitos projetos, obras e políticas públicas que não empregam estratégias que 
minimizem os impactos negativos.  Se de um lado construir é impactar, os técnicos, cientistas e a população 
devem exigir ações que garantam a qualidade e o uso dos recursos no futuro. 

Esta obra aborda questões pertinentes ao ciclo de vida das cidades: as águas urbanas e suas conexões 
com o desenho urbano; a conservação energética dos edifícios; a poluição acústica; a participação popular nos 
processos decisórios e as especificidades do desenho urbano e suas conexões com as questões ambientais.  Esses 
trabalhos não abordam todos os aspectos da sustentabilidade urbana, porém são passos basilares que abrem 
caminhos para futuras pesquisas e discussões sobre o assunto.  Cada pesquisa se aprofunda em questões 
específicas para que o estado de conhecimento avance, levando em consideração a visão sistêmica que o tema 
requer em cada abordagem. 



12 - Caminhos para a Sustentabilidade Urbana 

Muitos podem afirmar que este discurso já é corriqueiro, porém na prática, a maioria dos projetos e 
obras de arquitetura e urbanismo contemporâneo ainda não o efetivaram, ou pela falta de conhecimento ou pela 
falsa afirmação “de que as práticas sustentáveis oneram as obras”.  Falsa porque o mercado da construção civil 
avalia o custo inicial e não incorpora os investimentos em todo o ciclo de vida das obras, talvez porque as fases de 
uso e manutenção ficam por conta dos usuários. A leitura desta obra e a reflexão sobre os seus conteúdos 
acrescentarão conhecimentos específicos e inter-relacionados em direção ao entendimento de como produzir 
edifícios e cidades mais sustentáveis.  

 
 

Maria Augusta Justi Pisani1 

 

  

1 Possui graduação em Arquitetura e 

Urbanismo pela Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo Farias Brito 

(1979), graduação em Formação de 

Professores - Licenciatura em 

Construção Civil pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (1983), especialista em patrimônio 

Histórico (1981) e especialista em obras 

de restauro (1982) pela FAUUSP - 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, mestrado 

(1991) e Doutorado (1998) em 

Engenharia Civil e Urbana pela Escola 

Politécnica da Universidade de São 

Paulo. Atualmente é ppi - professor de 

período integral da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Leciona no 

TFG - Trabalho Final de Graduação na 

FAU Mackenzie, Produção e Gestão da 

Habitação Social no Brasil, Ambiente e 

Sustentabilidade no Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo e Laboratório 

de Projetos na pós-graduação Stricto 

Sensu. Coordenadora Acadêmica do 

Mestrado Interinstitucional em 

Arquitetura e Urbanismo - MINTER 

entre a Universidade Mackenzie e a 

Universidade de Fortaleza - UNIFOR.  
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O VALOR DO DESENHO URBANO NA CONFORMAÇÃO DE 

TERRITÓRIOS HABITACIONAIS 
 

 

Profª Drª Dina De Paoli 

Profª Drª Silvia A. Mikami G. Pina 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A década de 1960 foi marcada pelas primeiras críticas sobre a qualidade do ambiente urbano produzido 

até então, tanto pelo poder público como pela inciativa privada, que provocaram um repensar da forma como as 

cidades vinham se desenvolvendo até aquele momento. É nesse cenário que o Desenho Urbano se consolidaria 

enquanto campo de conhecimento das relações complexas entre o ser humano e todos os elementos do espaço 

construído e não construído (CARMONA, 2001), onde os valores, constituídos pelas necessidades humanas, 

influenciam os espaços e o cotidiano das pessoas e o torna um elemento gerador de valores sociais, culturais, 

ambientais e econômicos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida nas cidades. Desse modo, o desenho 

urbano estabeleceu-se como conceito onde a qualidade de vida no ambiente construído é prioridade, sendo um 

dos responsáveis pela produção de lugares que possibilitem as pessoas aproveitá-los e usá-los em sua capacidade 

máxima, pensando na escala humana e nas necessidades de seus usuários., tornando espaços urbanos valorizados 

e carregados de significados. 

O objetivo deste artigo é verificar como o desenho urbano pode atuar como elemento gerador de valor, 

não só financeiro, mas valor social, cultural e ambiental em áreas habitacionais, produzindo assim um ambiente 

urbano de qualidade. Um dos instrumentos sugeridos para identificar o valor do Desenho Urbano é o guia 
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formulado pela Comissão de Arquitetura e do Ambiente Construído (Commission for Architecture and the Built 

Environment – CABE), da Inglaterra, denominado Building for Life, com critérios e diretrizes que podem ser 

utilizados no momento de projetar conjuntos habitacionais, verificando sua qualidade e potencialidade. Dois 

projetos premiados são apresentados brevemente, com a intenção de demonstrar como elementos presentes no 

guia BFL e verificados nos dois conjuntos construídos em Londres, podem contribuir para ambientes construídos 

com vitalidade e gerar valor tanto social, ambiental, quanto econômico.  

 

DESENHO URBANO 

 

O desenho urbano apareceu como campo disciplinar de conhecimento, com o objetivo de preencher o 

espaço de transição existente entre a escala da Arquitetura e do Planejamento Urbano (FERNANDES, 2009, 

p.50), fazendo a ponte entre os dois, pois segundo Macedo (1984) a Arquitetura é considerada uma disciplina mais 

ligada ao entendimento do ambiente construído e o Planejamento ao gerenciamento da vida urbana. Dessa forma 

o desenho urbano trata o espaço urbano em sua dimensão mais evidente para a população: o espaço vivencial 

público do seu cotidiano (DEL RIO, 1990), onde o espaço urbano é o suporte das atividades que ali acontecem.  

Carmona et al. (2001) considera o desenho urbano como o conjunto das relações complexas entre todos 

os elementos do espaço construído e não construído: a relação entre diferentes edifícios, entre os edifícios e as 

ruas, praças, parques e margens de rios e todo tipo de espaço público, a relação entre a parte de uma vila, bairro 

ou cidade com outras partes e o padrão de movimentos e atividades ali estabelecidos, além de focar na natureza e 

na qualidade do espaço público. Portanto, o termo urbano possui um amplo significado, que abrange além das 

cidades, as vilas e os bairros, enquanto desenho, ao invés de ser uma mera interpretação estética, é muito mais a 

efetiva solução e/ou o processo de produção e organização dos espaços (CARMONA et al, 2003). Assim, o 

desenho urbano, trata da dimensão físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas físico-espaciais e 

sistemas de atividades que interagem com a população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas 

(DEL RIO, 1990). Enfim, é um processo que estuda a relação homem/meio considerando as dimensões 

espaciais, temporais e sociais, mas também, como a arquitetura, considera questões estéticas, funcionais e 

perceptivas (FERNANDES, 2009). 

Portanto, o termo desenho urbano estabeleceu-se como conceito onde a qualidade de vida nos espaços 
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públicos é prioridade, tanto como elemento físico quanto sócio cultural, responsável pela produção de lugares que 

possibilitem às pessoas aproveitá-los e usá-los em sua capacidade máxima. Atualmente, o desenho urbano somou 

as suas preocupações às questões do desenvolvimento sustentável, priorizando a escala humana e a menor 

dependência dos recursos naturais não renováveis, respeitando e conservando o meio ambiente natural, 

valorizando o pedestre e a interação dos vários meios de transporte não poluentes e priorizando a utilização e 

redesenho de áreas com infraestruturas consolidadas. Ainda assim, o desenho urbano é pouco valorizado no 

cotidiano das pessoas, que apenas o valorizam quando percebem a sua ausência, uma vez que já tenham 

vivenciado espaços de qualidade. Até mesmo os profissionais responsáveis por projetar e construir espaços, por 

vezes ignoram-no, sem reconhecer que o desenho urbano, além de agregar valor financeiro, agrega 

sustentabilidade, valores sociais, culturais e ambientais. 

 

VALOR MULTIDIMENSIONAL 

 

Alguns estudos de Valor já foram desenvolvidos. Na área de marketing (MIRON, 2008), considera-se a 

percepção de valor pelo cliente como a ponderação entre os benefícios recebidos pela aquisição do produto ou 

serviço e os sacrifícios percebidos ao se confrontar o preço destes. Já os economistas colocam a questão do valor 

de forma simplificada, onde o valor das coisas está perfeitamente refletido pelo dinheiro ou tempo gasto para 

obtê-las e usá-las. Neste caso, valor é igual a dinheiro, uma visão limitada do conceito, onde o dinheiro pode ser 

um valor, mas não o único (BENEDIKT, 2003). Tanto a visão da área de marketing como da economia são 

insuficientes para a reflexão que se pretende e seria pertinente buscar alternativas no sentido de se quantificar o 

valor por meio de desejos, considerando atributos ou preferências que influenciam na relação do ser humano com 

seu ambiente construído, a partir da própria visão do indivíduo.  

O Valor é subjetivo e multidimensional, é preciso entender e discutir seu conceito para melhor empregar 

o termo. A determinação do Valor de algo depende de quem o está julgando, de quantas pessoas estão envolvidas 

nesse julgamento e a relação desses diferentes pontos de vista. Valor é um assunto pessoal, não um fato objetivo, 

são princípios escolhidos por cada um para viver. O que se valoriza tem origem nos valores que cada um carrega e 

escolhe para acreditar. São crenças, princípios morais e ideais dos indivíduos e estão refletidos nas suas atitudes e 



18 - Caminhos para a Sustentabilidade Urbana 

comportamentos dentro da sociedade (THOMSON et al. 2003, SAXON, 2005).   

Segundo Benedikt (2003), o Valor tem origem em questões básicas do ser humano e se apresenta através 

de um sentimento de necessidades intimamente relacionadas e organizadas de forma hierarquizada de 

importância; quando uma necessidade é saciada outra aparece, dominando a consciência humana e organizando o 

comportamento do indivíduo. Portanto, o Valor aqui neste artigo é apresentado por meio das necessidades 

humanas e na perspectiva da compreensão de como o Desenho Urbano pode responder a essas necessidades, 

produzindo um ambiente construído com os valores de seus usuários refletidos em seus espaços. Uma pesquisa 

realizada pelo grupo BLIND REVIEW analisou a natureza do valor desejado pelos usuários de 

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, a fim de verificar a potencialidade do conceito de valor 

desejado para introdução de melhorias nos projetos habitacionais e seus processos, com o objetivo de aumentar a 

qualidade de tais empreendimentos, focando a unidade habitacional (GRANJA et al. 2009) e ao relacionar esse 

conceito de valor desejado aos empreendimentos habitacionais, colocou em evidencia como ele pode imprimir 

qualidade ao associar-se ao todo da habitação por meio do desenho urbano. 

 

O DESENHO URBANO COMO VALOR EM TERRITÓRIOS HABITACIONAIS 

 

Algumas das áreas mais valorizadas das cidades são sobreviventes de momentos de um bom desenho 

urbano, permanecendo com uma boa percepção de qualidade e um bom retorno de investimentos através de 

décadas. São áreas como essas que demonstram como um projeto urbano e arquitetônico e um desenho urbano 

de qualidade podem produzir espaços que perdurem gerando valor aos moradores, usuários e proprietários, 

demonstrando sua importância no conjunto de benefícios para os inúmeros agentes envolvidos na produção e uso 

do ambiente construído (CARMONA et al. 2002; McINDOE et al. 2005). 

Portanto, faz-se necessário continuar a discussão sobre o papel do Desenho urbano como elemento 

gerador de valor sócio econômico em projetos e empreendimentos de escala urbana. Porém, o valor em sua 

multidimensionalidade engloba também questões que vão além do valor econômico.  

Thomson et al. (2003) coloca o valor como a relação entre consequências positivas e negativas 

(benefícios e sacrifícios), onde o valor não existe por sí só, mas é o acesso à algo, onde esse acesso depende de um 

contexto e suas características e resume: o valor do desenho urbano é então determinado pelo espaço (contexto) e 
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pela relação que o usuário tem com ele, dos benefícios e sacrifícios que ele obtém quando usufrui desse espaço, 

porém enquadrado em seus próprios valores.  Ao mesmo tempo, Benedikt (2008) diz que são as necessidades 

humanas:  sobrevivência, segurança, legitimidade, aprovação, confiança e liberdade, que deveriam ser o foco da 

arquitetura e do desenho urbano na hora de projetar os espaços do ambiente construído, a fim de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas.  

Os benefícios do desenho urbano de qualidade na forma de maior valor financeiro do bem material 

podem ser rapidamente avaliados através dos benefícios diretos traduzidos em valor monetário de mercado, mas 

o mesmo não acontece com os benefícios indiretos que influenciam social e ambientalmente, pois não podem ser 

mensurados através de técnicas de avaliação (CARMONA et al. 2002). Esses benefícios também podem ser 

divididos em valores tangíveis e mensuráveis e valores intangíveis. Portanto, uma das dificuldades em se tratar de 

valor e desenho urbano, está relacionada às questões econômicas e às questões humanas, que juntas são 

responsáveis em criar um todo que pode ser melhor que a soma de suas partes (McINDOE et al. 2005, p.06).  

Carmona et al. (2002) ressalta que existem dificuldades conceituais e práticas no momento de estimar o 

valor do desenho urbano e para isso seria melhor usar uma visão mais geral e o senso comum dos envolvidos na 

produção do espaço, incluindo a apreciação qualitativa de como diferentes usuários percebem o valor do desenho 

urbano e dados quantitativos disponíveis do sucesso ou não do ambiente em questão. Assim, torna-se necessário 

o desenvolvimento de parâmetros para uma visão mais completa do valor do desenho urbano, buscando o 

desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade de vida (CARMONA et al. 2002). 

 

A INICIATIVA DO REINO UNIDO: BUILDING FOR LIFE 

 

Parte do esforço do Reino Unido para aumentar os padrões de qualidade e sustentabilidade de seus 

espaços urbanos se concentrou na elaboração de políticas públicas e de diretrizes de projeto. A ideia era e 

continua sendo promover o desenho urbano de qualidade através da influência (diretrizes) e não somente apenas 

pelo controle (leis). Em 2000, foi criada a Comissão de Arquitetura e do Ambiente Construído (Commission for 

Architecture and the Built Environment – CABE), justamente para ser “um vigia do desenho”, criando, promovendo e 

divulgando diretrizes de boas práticas, conceitos e bons exemplos para profissionais, governos locais e pessoas em 
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geral. Pois, segundo o CABE, existe a necessidade de mudar a percepção do que constitui um bom desenho e 

assegurar que esses princípios se estendam além da limitada imagem e objetivos marqueteiros, para uma resposta 

de qualidade. Através do CABE, ferramentas de avaliação e principalmente de divulgação de diretrizes de desenho 

de qualidade de espaços urbanos públicos e privados foram desenvolvidas, ampliando o leque conceitual e 

diferentes metodologias1. Na mesma época, o ConstructionIndustry Council (CIC), com o intuito de produzir um 

indicador de desempenho de edifícios, que identificaria os atributos que constituem qualidades de projeto, criou o 

Design Quality Indicator (DQI)2. 

Em 2001, o CABE e a federação inglesa de construtores, patrocinados por algumas instituições 

envolvidas na produção do ambiente construído, iniciaram um programa denominado Building for Life (BFL), com 

o objetivo de se tornar um referencial nacional para o desenvolvimento de vizinhanças, bairros e conjuntos 

habitacionais de qualidade, além de premiar e divulgar grandes exemplos. Em 2002 o site foi lançado e em 2005 

publicaram o guia Building for Life: vinte perguntas que você precisa responder, que já está em sua terceira edição. 

Para o BFL, assim como o DQI, a base de um projeto de qualidade é o triangulo Vitruviano3, mas, 

complementarmente seriam necessários para atingir tal objetivo uma visão compartilhada e parcerias para o 

desenvolvimento desses espaços, pois a qualidade de projeto não está apenas relacionada a gostos subjetivos, mas 

sim, a funcionalidade, durabilidade e a qualidade visual e, o equilíbrio desses três objetivos não deveria adicionar 

custos ao projeto, porém esses custos seriam justificados.  

Em sua primeira edição o guia foi dividido em quatro grandes grupos de questões, cada um com um 

tema específico: ambiente e comunidade; caráter; ruas, estacionamentos e pedestres e projeto e 

construção. Em cada grupo são apresentadas cinco perguntas que devem ser feitas olhando o conjunto 

habitacional a ser avaliado. Se as respostas na maioria das vezes forem positivas esse empreendimento se 

caracteriza como um lugar de grande qualidade para se viver4. 

O guia é dividido em duas grandes partes, a primeira explica cada um dos vinte critérios e aponta 

parâmetros chave que poderão ajudar a avaliar uma proposta de projeto e a segunda descreve e fornece exemplos 

de grupos diferentes de parâmetros e aponta o critério que irá fornecer mais informação sobre aquele assunto em 

específico. Cada critério da primeira sessão esta conectado a exemplos com evidências úteis da segunda sessão e 

vice e versa5. Cada resposta às perguntas do guia pode valer um, meio ou nenhum ponto. Todos os interessados 

podem utilizar o guia para uma avaliação informal de um projeto ou empreendimento, mas o BFL, através de uma 

1 Disponível em: www.cabe.org.uk 

2 O DQI funciona como um sistema de 

duplo peso que primeiro permite a 

visualização dos resultados dependendo 

dos inúmeros aspectos de um edifício que 

são julgados. E depois é dividido em: 

fatores fundamentais (fundamental) que 

todo edifício deve atingir para funcionar, 

valor agregado (addesvalue) para indicar 

que o edifício irá gerar valor para as 

atividades a que se destina e excelência 

(excellence), que é atingida quando o 

projeto como um todo satisfaz os fatores 

fundamentais e agrega valor. (já 

citado anteriormente - SAXON, R., 

2005, p18). 

3 A primeira tentativa reconhecida de 

identificar atributos genéricos de qualidade 

dos edifícios foi do romano Marcus 

Vitruvius Pollio, na sua obra De 

Architectura (aproxi.40 A.C.), que 

identificou três grandes princípios: 

“Firmitas” - Firminess (solidez, qualidade 

construtiva), “Commoditas” – commodity 

(funcionalidade, utilidade – utilitas?) e 

“Venustas” – delight (impacto nos 

sentidos, criar uma identidade, estética). 

4 Disponível em : 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk

/20110107165544/http://www.buildingf

orlife.org/assessments/scoring Acesso em 

27.03.2013. 

5 O Building for life, foi estruturado com 

exemplos de projetos vencedores de 

concursos, é um guia que deve ser usado 

no computador, maiores informações e 

detalhes em www.buildingforlife.org. 
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comissão julgadora, concede desde 2003 uma premiação para projetos habitacionais que atinjam mais de quatorze 

pontos, com prata e de dezesseis a vinte pontos com ouro. Em 2010, foram cinquenta e cinco premiados. Um 

deles foi o projeto da primeira fase do St. Andrews Bromley-by-Bow, em Londres, do escritório Allies & Morrison 

Architects, um edifício linear organizado ao longo de um pátio interno, com 194 unidades habitacionais, das 964 

previstas no projeto completo.  Foi premiado com o BFL award e o BFL Silver standard (prata). 

O projeto do St. Andrews está localizado em uma área onde existia um grande hospital desativado, 

próximo das instalações dos jogos Olímpicos de 2012, região estratégica para essa operação de regeneração 

urbana. A equipe envolvida no projeto procurou responder às necessidades dessa região leste de Londres, 

focando na carência habitacional, falta de serviços, facilidade e difícil acesso ao transporte público. Até 2013 todo 

conjunto deverá ser entregue, incluindo: parques, lojas e facilidades e a melhoria da conexão com os meios de 

transporte público de Londres.  

Na avaliação do BFL: 

 Ambiente e comunidade: o empreendimento colocará à disposição de toda comunidade local lojas, 

parques e facilidades, incluindo um centro de saúde com capacidade para 10.000 pessoas. As conexões 

com o transporte publico serão fortalecidas, as unidades habitacionais têm grande diversidade de 

tamanhos e layout, que responde às necessidades da comunidade local e também poderá atrair novos 

moradores para a área, melhorando a variedade de pessoas no lugar. A localização dos parques, a 

demolição do antigo hospital e outras decisões importantes da implantação geral do conjunto foram 

tomadas levando em consideração a opinião da comunidade local e dos grupos envolvidos no 

empreendimento. 

 Caráter: o projeto oferece espaços públicos generosos e apesar de seus edifícios aparentarem uma 

unicidade, sua variedade de gabaritos, formas e detalhes confere ao conjunto grande grau de identidade. 

Para manter a relação de identidade da comunidade com o antigo hospital, elementos de arte criados 

junto com os alunos da escola local fazem parte do conjunto. 

 Ruas, estacionamentos e pedestres: as ruas, o mobiliário urbano e o paisagismo foram pensados 

cuidadosamente priorizando o pedestre e os idosos, conferindo certo isolamento da confusão e do 

trânsito locais. As janelas e sacadas foram posicionadas de forma a oferecer uma vigilância natural aos 
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espaços de encontro e às ruas. Não existe estacionamento no momento em função da boa oferta de 

transporte público no local, porém está previsto para o futuro. Novas conexões de pedestre estão 

previstas para as outras estações de metrô e trem da região, fortalecendo essa conexão com a cidade. 

 Projeto e construção: os espaços públicos e seu paisagismo foram pensados em detalhe proporcionando 

um ambiente de qualidade, enfatizando entradas e protegendo o conjunto da estrada que fica ao lado. 

Internamente os pátios são projetados para o lazer e permanência dos moradores, com equipamentos 

urbanos e jardins, entrada de sol e bem conectados visualmente. Os materiais escolhidos conferem 

qualidade e identidade aos edifícios e a luz natural é abundante internamente. 

 

 

St Andrews croquis (Fig. 01)  

 
Fig. 01 – croquis St. Andrews 

Fonte: adaptado de: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110107165544/; http://www.buildingforlife.org/case-studies/st-

andrews/photos; e http://www.alliesandmorrison.com/projects/residential/2010/st-andrews-block-d/(Acesso 23.03.2013) 

 

 

Outro projeto premiado foi o conjunto habitacional Stanmore Place, Harrow, do escritório de arquitetura 
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GRID Architects, com o BFL award e o BFL Gold Standard (ouro), em sua primeira fase com 196 habitações de um 

total de 800 previstas no projeto, localizado na região nordeste de Londres. 

Stanmore Place é um empreendimento de uso misto: apartamentos, casas, escritórios e pequenas lojas e 

tem grande potencial de se tornar um bairro referência de qualidade para a cidade. O terreno possuía uma série de 

dificuldades, entre elas a possibilidade de alagamento, que foi resolvida através de um projeto especifico de 

paisagismo, cujo programa deveria incluir habitações de interesse social. 

Na avaliação do BFL: 

 Ambiente e comunidade: esse ainda é um local de uso residencial, mas no futuro se tornará um lugar 

com variedade e vitalidade. É bem localizado, perto de serviços, facilidades e do transporte público 

(estação de metrô) que o conecta com o restante da cidade. Seu projeto oferece grandes possibilidades 

de misturas de pessoas e usos, além de apresentar uma boa solução para o terreno e suas 

especificidades.  

 Caráter: o conjunto apresenta características marcantes, através do uso dos materiais e sua concepção 

formal, que confere identidade e caráter completando a paisagem local sem interferir de forma negativa, 

mas sim criando uma referencia positiva para região. Seus prédios não passam de quatro andares, as 

ruas apresentam uma hierarquia em seu desenho, privilegiando o pedestre e possibilitando maior 

legibilidade. 

 Ruas, estacionamentos e pedestres: o estacionamento dos carros está resolvido de forma racional e com 

um prédio de estacionamento, retirando os carros das ruas, liberando o espaço para o uso de todos, 

priorizando o lazer e o pedestre. As janelas são voltadas para as ruas tornando-as mais seguras. 

 Projeto e construção: Os materiais foram cuidadosamente selecionados, com um leve predomínio do 

tijolo. As casas foram desenhadas de forma a demonstrar um ritmo ao longo da rua, tanto os telhados 

como as fachadas posteriores foram trabalhadas de forma diferenciada, quebrando a possibilidade de 

monotonia no conjunto. O projeto das unidades habitacionais limita possíveis ampliações e adaptações. 

Mesmo utilizando um método construtivo simples, seu padrão construtivo é de qualidade e de fácil 

manutenção. 
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Stanmore Place, Harrow croquis (Fig. 02) 

 
Fig. 02 – croquis 

Fonte: adaptado de: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110107165544/; http://www.buildingforlife.org/case-

studies/stanmore-place/photos (Acesso em 27.03.2013) 

 

 

Guias como o Building for Life oferecem parâmetros de julgamento da qualidade do desenho urbano. Para 

Carmona et al. (2003) é importante essa definição de qualidade do desenho urbano para a avaliação do valor 

agregado por ele às cidades, definindo assim parâmetros conceituais e de projeto que poderão ser julgados por 

todos os usuários do ambiente construído a fim de promover uma maior entrega de valor econômico, mas 

principalmente social e ambiental para a sociedade, a qualidade como forma de gerar valor.  
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CONCLUSÃO 

 

Em situações onde projetos urbanos conseguiram de uma forma geral olhar toda a dimensão do 

conjunto proposto são premiados em iniciativas como o BFL, que se baseia em critérios claros que valorizam as 

questões abordadas no Desenho Urbano. Estabelece-se que a sua presença e principalmente seu projeto 

cuidadoso podem sim agregar valor a todos os envolvidos: moradores, usuários, bairro e a cidade como um todo. 

Assim como o BFL aponta, o desenho urbano de qualidade agrega valor econômico melhorando a viabilidade dos 

empreendimentos, promovendo uma maior possibilidade de retorno financeiro, dando suporte aos elementos de 

uso misto, colocando o espaço construído acima dos padrões locais a um menor custo, respondendo às demandas 

dos usuários, contribuindo para melhorar o desempenho das relações sociais dos usuários, incentivando a 

regeneração urbana, contribuindo para a promoção do lugar, promovendo um diferencial e aumentando o 

prestígio da área e reduzindo os custos públicos de manutenção e possíveis reformulações e concertos do espaço 

urbano.  

No geral, quando o desenho urbano é incluído de forma estratégica em todas as suas dimensões no 

processo de planejamento do ambiente construído, particularmente na integração do empreendimento dentro de 

infraestruturas já estabelecidas, ocorre uma maior entrega de valor, principalmente o valor social e ambiental, que 

são tão ou mais importantes que o valor econômico, produzindo espaços bem conectados, integrados ao seu 

contexto, inclusivos e acessíveis, com áreas de uso misto com variedade de facilidades e serviços para todos, com 

mais segurança, identidade e sentimento de pertencimento, contribuindo para melhorar a imagem do lugar, além 

da criação de espaços mais sustentáveis, da revitalização do acervo histórico urbano  e promovendo a regeneração 

urbana do seu entorno próximo e da cidade em que está inserido (CARMONA et al. 2003; McINDOE et al. 2005). 

Um bom desenho urbano pode gerar valor, porém para isso acontecer algumas barreiras precisam ser 

vencidas, como desmistificar a ideia de que um desenho urbano de maior qualidade necessariamente seja mais 

caro e divulgar as vantagens que ele oferece, tanto para empreendedores quanto para os usuários. Pesquisas sobre 

o valor do desenho urbano estão no início e ainda irão evoluir, pois alguns conceitos estão em processo de 

definição. Porém, a qualidade do desenho urbano já é considerada peça chave para se atingir a tão procurada 

renascença urbana, mas existe certa dificuldade em se definir o que é um bom desenho urbano e depois como 
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fazer julgamentos objetivos relativos aos méritos de cada solução de projeto em particular. Assim, torna-se 

necessário o desenvolvimento de parâmetros para uma visão mais completa do valor do desenho urbano, 

buscando o desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade de vida (CARMONA et al. 2002). 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema habitacional brasileiro ainda hoje repete modelos de alternativas para áreas de Habitação de 

Interesse Social de décadas passadas.  As habitações sejam casas ou apartamentos, dedicadas a HIS geralmente 

localizam-se na periferia das cidades, não expressam diversidade em sua tipologia e, muitas vezes, apresentam 

condições de infraestrutura e serviços públicos fundamentais insuficientes.  

A apropriação urbana e a forma como ela acontece e se estrutura é determinante na maneira de como o 

indivíduo se relaciona com o espaço em que vive e com a sociedade em que está inserido.  Dessa forma, muitos 

residentes de HIS ou em áreas inapropriadas e de risco, como encostas de morro e fundo de vale, são associados a 

todo tipo de carências e criminalidade que são frequentemente relacionadas a essas moradias, especialmente por 

moradores de outros bairros.  

As Habitações de Interesse Social que surgiram como ferramenta governamental para suprir a demanda, 

o déficit habitacional e a ilegalidade habitacional – além de movimentar setores da economia, favorecer 

empreiteiras, outras empresas e interesses locais, continuam mostrando-se obsoletas e de qualidade questionável 

tanto do ponto de vista urbanístico quanto arquitetônico, bem como na identificação, empatia e apropriação pelo 
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morador e, igualmente, pelo não residente, sendo também responsável pela perpetuação de ideias equivocadas e 

pejorativas quanto a quem lá reside.  

A este respeito, Lucini (2003, p.37) salienta que é necessário alterar a dinâmica em torno das HIS e 

torná-la mais atraente para os moradores, entendendo que eles vivem em uma condição que não é inerte e 

imutável e que sua habitação faz parte da sua identidade como cidadão: 

 
O objetivo fundamental: transformar o sistema habitacional em uma estrutura suficientemente permeável 

às mudanças e à melhoria do perfil econômico e social do morador e do bairro, para possibilitar a médio e 

longo prazo o equilíbrio relativo entre segmentos sociais hoje fortemente segregados e distanciados na 

ocupação do espaço urbano. 

 

Dessa maneira, compreender esses fenômenos que envolvem a arquitetura e urbanismo, bem como a 

semiótica e a percepção ambiental é indispensável para, posteriormente, criar-se alternativas exitosas em relação às 

áreas de risco e HIS.  

 

MORFOLGIA URBANA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE HIS  

 

A área do Promorar II, que nasceu como uma alternativa de Habitação de Interesse Social em Itajaí, cujo 

objetivo era desfavelar a comunidade Nossa Senhora das Graças, não foi totalmente bem-sucedida em seu 

propósito. Sabe-se que muitas famílias regressaram à localidade Nossa Senhora das Graças, abrindo mão do 

programa habitacional criado pelo poder público.  

Tanto no Promorar II (em fundo de vale), quanto no Nossa Senhora das Graças (em encosta de morro), 

a morfologia foi fundamental na maneira de apropriação do espaço pelos moradores e é essencial na compreensão 

da apropriação desse espaço por habitantes de outros bairros. 

A comunidade do Promorar II pertence à zona administrativa Cidade Nova e é limitada pelo rio Itajaí-

Mirim. Nas décadas de 80 e nos anos de 2008 e 2011, a área foi atingida por grandes enchentes, assim como 

outras áreas de Itajaí. Já a localidade Nossa Senhora das Graças situa-se entre os bairros Centro, Dom Bosco e 

Fazenda, e é circunscrito por morros, que atualmente estão indevidamente ocupados.  
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A morfologia urbana decorrente da ocupação dessas duas áreas com características distintas nem sempre 

foi igualmente diferenciada (MIRANDA e PEREIRA, 2011; SOUZA e PEREIRA, 2011), tendo implicado no 

tipo de apropriação nesses dois locais e é também fundamental para compreender a percepção urbana dos não-

residentes em relação a HIS e, especificamente, ao Promorar II e Nossa Senhora das Graças. 

A apreensão da forma urbana, com suas características e objetivos estéticos, é essencialmente realizada 

através dos sentidos humanos perpassados por processos de juízo imbricados à percepção (LAMAS, 2004, p.58), 

de maneira que “apesar da forma não se resumir aos aspectos sensoriais – portanto perceptíveis, estes são 

determinantes na sua compreensão”, de modo que é neste âmbito que a semiótica pretende corroborar 

relacionando a percepção urbana e ambiental, destacando assim a importância da forma nos estudos intraurbanos, 

bem como das categorias de elementos que auxiliarão na realização desta tarefa, conforme detalha Lamas (2004), 

em os elementos morfológicos do espaço. 

Porém, a maneira como se lê um determinado lugar não se restringe à morfologia urbana e à paisagem 

gerada em consequência. A percepção que se tem do espaço urbano vai muito além do aspecto visual e envolve a 

relação do indivíduo nesse espaço a as transformações que nele ocorrem. “Essa transformação é a ‘história do uso 

urbano como significado da cidade, sua vitalidade nos ensina o que o usuário pensa, deseja, despreza a relação de 

suas escolhas, tendências e prazeres. A transformação da cidade é a história do uso do solo urbano escrita pelo 

usuário e o significado do espaço urbano é o desenvolvimento daquela recepção” (FERRARA, 1999, p.106). 

 

PERCEPÇÃO DOS RESIDENTES DA CIDADE LEGAL DE ITAJAÍ/SC: MÉTODO DE 

TRABALHO 

 

Com o intuito de compreender a formação do imaginário e as percepções quanto a HIS e ao Promorar 

II e à Nossa Senhora das Graças foram feitas entrevistas  com residentes da cidade legal de Itajaí/SC baseadas em 

um roteiro semiestruturado. 

O critério para a escolha dos residentes entrevistados da cidade legal de Itajaí baseou-se nos dados do 

Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), – Tabela 1381 - que 

elencou o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade e o valor do 
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rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade dos bairros da cidade. 

Dessa forma, elencou-se os quatro bairros de Itajaí com maior renda, sendo eles por ordem decrescente: Bairro 

Cabeçudas, Bairro Centro, Bairro Vila Operária e Bairro Fazenda. Para fazer o mapeamento das áreas e cruzá-las 

com os dados do IBGE, utilizou-se a base do Mapa Urbano de Itajaí, com a divisão do perímetro urbano em 

Zonas Administrativas, determinadas pela Lei nº 3359 de 21 de dezembro de 1998. Sendo elas, I – Zona Central 

(Centro), II – Zona Fazenda, III – Zona Cabeçudas, IV – Zona Praia Brava, V – Zona Ressacada, VI – Zona 

Cidade Nova, VII – Zona São Vicente, VIII – Zona Dom Bosco, IX – Zona Vila Operária, X – Zona São João, 

XI – Zona Barra do Rio, XII – Zona Cordeiros, XIII – Zona Salseiros, XIV – Zona Espinheiros, XV – Zona 

Itaipava, XVI – Zona Canhanduba. Ainda, a Lei nº 3673 de 10 de dezembro de 2001 cria a Zona Administrativa 

São Judas. Conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo de Itajaí (SMU), Murta, Volta de Cima, 

Espinheirinhos, São Roque, Rio Novo/Colônia Japonesa, Km 12 e Rio do Meio são localidades de Itajaí, não 

reconhecidas como zonas administrativas pelas leis citadas anteriormente. Conclui-se, portanto, que por não 

serem consideradas zonas administrativas, essas últimas localidades não foram identificadas pelo Censo 2010 do 

IBGE na tabela 1381 e, sendo assim, não mapeadas. Zonas administrativas são equivalentes a bairros dentro do 

perímetro urbano de Itajaí.  
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Figura 01: Mapa Urbano de Itajaí com valores do rendimento, conforme o IBGE (2010). 

Fonte: A autora, 2012. 
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A partir dessas informações, onze entrevistados dos bairros Cabeçudas, Centro, Vila Operária e Fazenda 

foram escolhidos de maneira aleatória. 

Partiu-se do princípio de que os entrevistados necessariamente não seriam moradores das áreas 

pesquisadas e, portanto, talvez não conhecessem tais locais. Sendo assim, foram previamente selecionadas 32 

imagens que posteriormente foram apresentadas aos entrevistados. As imagens carregam consigo uma visão de 

ideia do que são áreas de interesse social independentemente do lugar que representam.  

Os entrevistados deveriam responder ao questionário e depois eleger as imagens mais semelhantes com 

o que pensam ser áreas de habitação de interesse social e, especificamente, as figuras mais parecidas com o que 

imaginam serem as áreas Nossa Senhora das Graças e Promorar II. As imagens foram retiradas da internet, 

arquivo pessoal da pesquisadora e arquivo pessoal da orientadora, buscando aquelas que permitiriam representar 

possíveis atributos das áreas de Habitação de Interesse Social – HIS, independentemente dos locais fotografados. 

Parte das imagens são, de fato, das comunidades Nossa Senhora das Graças e Promorar II, mas, para ampliar a 

lista de atributos, bem como para buscar representar o mesmo aspecto em duas imagens, sendo uma positiva e 

outra negativa, foram incluídas outras disponíveis na rede mundial de computadores. 

 Cada entrevistado escolheu três imagens, sendo que dois entrevistados indicaram 10 e seis imagens, 

respectivamente. 

 

PERCEPÇÃO DOS RESIDENTES DA CIDADE LEGAL DE ITAJAÍ/SC: ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para fazer esta análise levou-se em consideração conceitos básicos da semiótica peirceana, baseada nos 

conceitos de Charles Sanders Peirce.  

Peirce delimitou três elementos em todos os fenômenos (tudo aquilo, qualquer coisa, que aparece à 

percepção e à mente): signo, objeto e interpretação. Santaella (2002, p.9) exemplifica: “[...] um vídeo de educação 

ambiental sobre o desmatamento da região amazônica é um signo que tem por objeto a região retratada no vídeo. 

Os efeitos interpretativos que o vídeo produz em seus espectadores é o interpretante do signo”. 

No caso analisado, o signo seriam as próprias fotos. O objeto são as imagens nestas fotos: as áreas de interesse 

social, bairros, situações cotidianas, ruas, iluminação pública, entre outros. E a interpretação é a percepção de cada 

entrevistado sobre as imagens apresentadas, tendo em vista suas experiências, onde moram e sua profissão.   
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Das 32 imagens apresentadas, dezessete imagens foram escolhidas por mostrarem aspectos positivos 

(coleta de lixo, ruas limpas, vizinhos alegres conversando, áreas de lazer, crianças brincando, ruas asfaltadas, 

prédios e casas organizados com tipologia semelhantes e bem pintados, obra de infraestrutura) do espaço urbano 

e quinze imagens com aspectos negativos (ruas mal iluminadas, muros pichados, adolescentes encapuzados, 

crianças mal vestidas, áreas de lazer e mobiliário urbano deteriorados, esgoto a céu aberto, lixo na rua, vias sem 

pavimentação e sem passeio público, ocupações ilegais em encosta de morro, habitações próximas a rios sujeitas a 

enchentes). A divisão entre imagens positivas e negativas está atrelada ao que dispõe o Estatuto da Cidade, Lei n 

10.257, de 10 de julho de 2001. O Estatuto da Cidade 

 
[...] estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. [...] 

Art. 2: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer, para as presentes e futuras gerações; [...] V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características 

locais (BRASIL, 2001). 

  

Dessa maneira, entende-se que é de direito dos cidadãos saneamento, infraestrutura, serviços públicos e 

lazer. As imagens condicionadas como negativas ferem ao texto do estatuto.  

Além disso, pessoas sorrindo e alegres são alusivas a uma boa qualidade de vida, que está 

intrinsecamente ligada à qualidade do espaço urbano, ou seja, qualidade da paisagem ligada ao desenvolvimento 

social.  

Santos (1997) afirma que enquanto a paisagem corresponde a uma porção territorial mais inerte, o 

espaço é definido pela colaboração humana nessa paisagem.  

 
A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as 

anima. [...] A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a 

visão. [...] Neste sentido, a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma 
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construção transversal. O espaço é sempre um Presente, uma construção horizontal, uma situação única. 

Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-objeto, providas de um conteúdo 

técnico específico. Já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas formas-objetos (SANTOS, 1997, 

p.83). 

 

INFORMAÇÕES OCULTAS: AS IMAGENS QUE NÃO FORAM ASSOCIADAS  

 

Das doze imagens não escolhidas pelos entrevistados, oito são positivas: os registros mostram 

infraestrutura, coleta de lixo, vizinhos convivendo amistosamente, pessoas sorrindo, entre outros. Ou seja, a 

maioria das imagens não selecionadas mostra aspectos urbanos e arquitetônicos salutares, bem como, indivíduos 

satisfeitos e felizes.  Considera-se que a eleição feita pelos entrevistados dos quatro bairros com maior renda de 

Itajaí tende a relacionar áreas de interesse social e, nomeadamente, o bairro Nossa Senhora das Graças e 

Promorar II com espaços precários e com pouca infraestrutura.  

 

RELAÇÕES ESTABELECIDAS ATRAVÉS DAS IMAGENS SELECIONADAS  

 

A imagem 13 (que contempla aspectos considerados negativos) foi selecionada cinco vezes. Na fala dos 

entrevistados há uma unanimidade em relacionar a imagem às enchentes que aconteceram no Estado nos anos 80 

e mais recentemente, 2008 e 2011. Os entrevistados, embora alguns não soubessem que a imagem faz parte da 

área do Promorar II, facilmente relacionaram a foto com os acontecimentos presentes. 

Outra imagem que foi selecionada mais de duas vezes é a imagem 2 e a imagem 26. A imagem 2 

(negativa), escolhida quatro vezes, mostra um esgoto a céu aberto e crianças brincando próximas a ele. Já a 

imagem 26 (positiva), também selecionada quatro vezes, mostra uma rua no Promorar II, asfaltada com poucos 

equipamentos urbanos e sem moradores próximos. 

As demais imagens, escolhidas menos de quatro vezes, foram oito positivas e nove negativas. Considera-

se que os aspectos negativos foram arraigados com áreas de habitação de interesse social muito mais que aspectos 

positivos. Embora a maioria dos entrevistados não tivesse definição sólida sobre o que é uma área de interesse 

social, existe a relação diretamente às áreas de lazer.  
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Os entrevistados também imaginam os aspectos físicos e sensações desses locais com pouca 

infraestrutura e insegurança.  

 

 

PERCEPÇÃO URBANA DAS ÁREAS DE HIS POR RESIDENTES DA CIDADE LEGAL DE 

ITAJAÍ/SC  

 

A percepção urbana pelos moradores dos bairros Cabeçudas, Centro, Vila Operária e Fazenda em 

relação às comunidades Nossa Senhora das Graças e Promorar II faz parte do imaginário coletivo dos 

entrevistados. Muitos deles nunca entraram, de fato, nesses locais, entretanto apresentaram opiniões formadas 

sobre essas áreas.  Os resultados corroboram com o que cita Ferrara (1999). “[...] a percepção urbana não é um 

dado, não se manifesta como uma certeza, mas é um processo e uma possibilidade. Altera-se conforme as 

características socioculturais e informativas (repertório) do morador da cidade e submete-se às características 

físicas, econômicas e de infraestrutura do próprio espaço urbano” (FERRARA, 1999, p. 107). 

A insegurança e constantes assaltos também foram recorrentes nas entrevistas, especialmente em relação 

ao bairro Nossa Senhora das Graças. 

Entretanto, conforme dados do 1º Batalhão de Polícia Militar de Itajaí referentes a homicídios, roubo a 

estabelecimento comercial e assalto contra pessoa dos anos de 2010 até dia 12 de novembro de 2012, o Bairro 

Nossa Senhora das Graças apresentou sete homicídios nos três últimos anos, nenhum roubo a estabelecimento 

comercial e seis assaltos contra pessoa.  

O bairro Promorar II, que faz parte da Cidade Nova - conforme informação do 1º Batalhão de Polícia 

Militar, correspondente ao registro do bairro São Vicente. Segundo a entidade, o sistema da PM é desatualizado e 

difere da divisão estabelecida pelo Poder Executivo. Sendo assim, muitas localidades, que não são reconhecidas 

como zonas administrativas, mas que são subdivisões espontâneas feitas pelos próprios moradores, constam no 

banco de dados da PM. O bairro São Vicente apresenta 26 ocorrências de homicídios, 201 roubos a 

estabelecimentos comerciais e 248 assaltos contra pessoa.  
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  Os números de 

ocorrências relativos ao Bairro 

Nossa Senhora das Graças são 

inferiores a outros bairros, como 

o Bairro Cordeiros que 

apresentou 25 homicídios nos 

últimos três anos. O bairro 

Centro registrou 243 ocorrências 

de assalto contra pessoa nos anos 

de 2010 a final de 2012. Embora 

o Nossa Senhora das Graças foi 

citado como um local violento e 

inseguro, de acordo com as 

informações da Polícia Militar, ele 

registrou menos ocorrências que 

o bairro São Vicente, onde situa-

se o Promorar II. 

 

 

Figura 02: Homicídios registrados pelo 1 Batalhão de Polícia Militar de Itajaí.  

Fonte: A autora, 2012. 
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O bairro Cordeiros e o 

Bairro São Vicente (que engloba, 

na divisão do 1 Batalhão de 

Polícia Militar de Itajaí, o bairro 

Cidade Nova, onde situa-se o 

Promorar II) são os mais 

violentos, com mais de 20 

homicídios registrados. 

 

Figura 03: Roubo a estabelecimentos comerciais registrados pelo 1 Batalhão de Polícia Militar de Itajaí.  

Fonte: A autora, 2012. 
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Desta vez, além dos 

bairros Cordeiros e São Vicente, 

o bairro São João são os que 

apresentaram mais registros de 

ocorrência quanto a roubos em 

estabelecimentos comerciais, 

enquanto a comunidade Nossa 

Senhora das Graças não registrou 

nenhuma ocorrência relativa a 

roubos de estabelecimentos 

comerciais em três anos 

consecutivos. 

 

 

Figura 04: Assalto contra pessoa registrados pelo 1 Batalhão de Polícia Militar de Itajaí. 

Fonte: A autora, 2012. 
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Novamente, o bairro São Vicente (que está envolvendo a zona Cidade Nova, onde localiza-se o 

Promorar) apresenta mais ocorrências de assalto contra pessoa do que a comunidade de Nossa Senhora das 

Graças, embora este último tenha sido considerado pelos entrevistados mais violento e inseguro. 

 

 

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS IDENTIFICADOS PELOS RESIDENTES 

DA CIDADE LEGAL  

 

Na área do Nossa Senhora das Graças existe o presídio regional de Itajaí. O presídio, inclusive, foi um 

aspecto da paisagem urbana recorrente na fala dos moradores da cidade legal, sendo citado três vezes. A 

localização do presídio na comunidade é fundamental para que a área seja considerada perigosa e inóspita. O 

presídio é um signo relevante para toda a cidade e é relacionado com assalto, roubo e homicídio. Entretanto, 

conforme os dados do 1 Batalhão da PM, a comunidade Nossa Senhora das Graças, nos últimos três anos 

apontou registros ínfimos de homicídios, roubos a estabelecimentos comerciais e assaltos contra pessoa.  

Em relação ao Promorar II, a morfologia espacial, limitada pela hidrografia foi recursiva nos discursos 

dos entrevistados. A relação entre arquitetura, hidrografia, cheias, enchentes apareceu seis vezes nos discursos. 

O Parque Dom Bosco foi citado três vezes como elemento significativo em Itajaí, relacionado com lazer 

e bem-estar. Lamas (2004) define as praças/parques como espaços dedicados intencionalmente ao lazer e 

importantíssimos na construção da cidade e nas relações sociais.  Em alguns discursos o Parque Dom Bosco ou o 

Presídio Regional de Itajaí aparecem como monumento. 

 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

 

A morfologia urbana é fundamental na apropriação de um espaço e também na maneira como o 

indivíduo que dele se apropria é visto pelos demais. Percebe-se que, embora o Nossa Senhora das Graças seja 
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menos violento e inseguro que os demais bairros, ele carrega o estigma de violento. Isso diz muito mais sobre o 

imaginário coletivo dos moradores de Itajaí do que com a realidade atual.  

A arquitetura funciona e é um signo. De uma intervenção urbanística, obra, edificação, se extrai 

significado. Este significado, por sua vez, está intrinsecamente ligado às experiências de quem a está 

interpretando. 

Nesse sentido, percebeu-se que a profissão dos entrevistados e os locais pelos quais circulam na cidade 

são decisivos para a compreensão do espaço urbano e das áreas Nossa Senhora das Graças e Promorar. Bem 

como jornais, revistas, programas de rádio e televisão têm um papel relevante em relação ao que permeia a 

percepção sobre determinado local. 
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REGULARIZAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR PODE SER A SAÍDA 

PARA A ATUAL CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
 

 

Andréa Alves Araújo 

Profª Dr. Camilo Michalka Jr. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em meio à crise mundial de representatividade democrática, o Brasil está a caminho de mais um ano de 

eleições. Nas ruas, manifestações e greves dificultam o inicio do período de discursos em palanques e a divulgação 

de plataformas e promessas políticas. A população brasileira carece de compreensão sobre as fragilidades que 

cercam o atual modelo de representatividade política. Uma carência que se revela pela pouca participação da 

sociedade nos processos decisórios locais e pela falta de regularização1 e de regulamentação2 dos mesmos.  

Este artigo parte da visão do cientista político norte-americano, Robert A. Dahl (2005)3, de que a 

viabilização do preceito constitucional de participação popular em todos os canais decisórios do Estado é 

fundamental para se obter a efetiva institucionalização dos seus procedimentos e respectiva ampliação de parcelas 

da população tradicionalmente excluídas dos processos de tomada de decisão. 

O objetivo deste texto é o de refletir sobre a importância da participação popular no modelo político 

brasileiro, com foco no cidadão comum e na sua possível intervenção nos processos decisórios locais. 

 

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO 

 

Em qualquer sistema verdadeiramente democrático, a participação é um dos seus pilares imprescindíveis. 

Em sentido amplo, participar é intervir, influenciar e interferir em um processo decisório. O princípio da 

1 Regularização é “ato ou ação de 
regularizar, tornar-se regular, normal 
ou ordenado” (AULETE DIGITAL, 
2013). 
 
2 Regulamentação é o “conjunto de 
disposições legais concernentes a 
uma atividade, instituição, etc.” 
(AULETE DIGITAL, 2013). 
 
3 Robert Alan Dahl é professor 

emérito de ciência política na 

Universidade de Yale, nos Estados 

Unidos da América. É um dos mais 

destacados cientistas políticos em 

atividade e um dos maiores 

expoentes da reflexão sobre as 

condições e os processos da política 

democrática contemporânea. 
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participação cidadã surge como fundamento da soberania popular e encontra-se implícito no ordenamento 

constitucional brasileiro pela sua essencialidade democrática. 

Existem múltiplas dimensões de participação. Por exemplo, ela pode ser plena, quando se dá de forma 

direta, ou minimalista, quando se constata que há um déficit de participação nos processos que modificam e 

ampliam as relações de poder. Nesse caso, ela acabaria por gerar uma crise de legitimidade e de governabilidade. 

A participação é um importante instrumento para o aprofundamento da democracia que, a partir da 

descentralização, faz com que haja maior dinâmica na participação, principalmente no âmbito local. Ainda assim, 

a democracia possui um dilema recorrente que é a falta de participação popular nos processos decisórios do 

Governo, onde o princípio da representatividade tem sido a solução. 

De acordo com Robert A. Dahl (2009), a democracia é um processo. Ela é fruto da competição e da 

participação que se estabelece a partir de um equilíbrio de forças. Ou seja, é o “equilíbrio de atores políticos 

inseridos em uma relação estratégica” (DAHL, 2005, p. 19). 

Para Dahl, para que o governo possa satisfazer a exigência de que todos os membros de uma sociedade 

que estejam igualmente capacitados a participar de decisões sobre sua política, os seguintes critérios devem existir: 

 
i. Participação efetiva: todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de fazer os outros 

conhecerem suas opiniões; 

ii. Igualdade de voto: todos os votos devem ser contados como iguais; 

iii. Entendimento esclarecido: todos devem ter oportunidades iguais de aprender política e suas 

consequências; 

iv. Controle do programa de planejamento: os membros devem ter a oportunidade exclusiva para 

decidir como, quais e quando as questões devem ser colocadas em planejamento; e 

v. Inclusão dos adultos: todos os adultos possíveis, residentes e permanentes, devem ter plenos 

direitos de cidadão (DAHL, 2009, p. 49/50). 

 

Para que a ordem política tenha o caráter democrático, é primordial que a população também possa 

decidir sobre os temas que serão objetos de deliberação do Estado. 

Hoje, não há dúvidas quanto à essencialidade da participação cidadã para se estabelecer a democracia 

urbana, redistribuir e redefinir poderes antes apenas alocados nas mãos de uma pequena elite econômica, política 
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e cultural. Desse modo, “[...] ao chegar a decisões, o governo deve dar igual peso ao bem e aos interesses de todas 

as pessoas ligadas por tais decisões” (DAHL, 2005, p.78). 

A participação popular, enquanto processo histórico e social está sempre em eterna mutação e 

reconstrução por redefinir e redistribuir poderes e deveres. Segundo Dahl (2005), “a participação da população 

nos processos decisórios constitui-se num sistema frágil que ainda está em construção”. Nesta perspectiva, a 

igualdade intrínseca, além de se mostrar um princípio moral razoável à fundamentação do governo de um Estado 

democrático representativo, tende a romper com o argumento da tutela política no qual se inscreve a ideia de que 

as pessoas comuns não têm competência para governar. De modo que ele faz um alerta: 

 

[...] há necessidade de que se desenvolva efetivamente a institucionalização dos procedimentos e a 

ampliação da participação popular, sendo que, para isso, devem ser viabilizados todos os canais de 

participação da população na tomada de decisão do Estado (DAHL, 2005). 

 

A participação da população em um estágio decisivo possibilita e assegura a cada cidadão a igualdade de 

expressão e de escolha em qualquer instância, através de audiências públicas, plebiscitos, abaixo-assinados, ações 

populares, projetos de lei de iniciativa popular, etc. Todo tipo de manifestação da vontade da população pode ser 

utilizado, desde que o Poder Público Federal, Estadual ou Municipal fique atento às demandas populares e atenda 

às reivindicações da forma mais democrática possível (DOWBOR, HOUTZAGER e SERAFIM, 2008) 

A cidadania, segundo Manzini-Covre (2001, p. 10), é a prática da reivindicação de direitos e deveres. Ela 

é uma via de mão dupla. Ou seja, uma via onde representantes e representados têm responsabilidades na 

construção de uma representação de qualidade, embora a qualidade exercida não dependa somente do empenho 

dos representantes em prestar contas e em buscar informações. Ela depende também da capacidade do grupo de 

fornecer as informações necessárias para a sua representação e de exigir a prestação de contas. 

Em outras palavras, cada representante tem suas próprias opiniões e direito a valores, princípios e 

opiniões próprias. Todavia, enquanto representante, o seu papel é o de falar em nome da coletividade 

representada. Para isso, ele precisa desenvolver maneiras de informar-se sobre as opiniões dos representados, o 

tema a ser debatido e decidido, prestar contas de sua atuação e informar ao coletivo as discussões das quais 

participa (DOWBOR, HOUTZAGER e SERAFIM, 2008) Além disso, o representante precisa ter autonomia no 

momento da negociação, pois ele poderá deparar-se com situações não previstas, em que precisará negociar outras 
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maneiras de contornar os problemas enfrentados por seu grupo, segmento ou região. E mesmo que lhe seja dado 

a desejada autonomia, existe outro risco: o do representante distanciar-se de seu grupo. Para minimizar isso, ele 

precisa prestar contas de sua atuação, explicitar e justificar os motivos das decisões que tomou. 

Representar uma demanda ou opinião de um grupo, nem sempre é uma ação automática, porque as 

condições reais para concretizar um ideal podem ser bastante diferentes do desejado. Consequentemente, o 

representante precisa ter autonomia para poder mover-se num universo de possibilidades concretas recortadas 

pelas negociações e marcadas pelos contextos, que são os espaços de representação. 

Se a representação democrática perder o contato com os anseios e as necessidades da população 

representada, fazendo-se refém de interesses corporativos poderosos, os cidadãos perderão a sua forma de 

participação política. 

Promover a participação dos mais pobres e de suas comunidades na vida política e nos processos de 

tomada de decisão tornou-se um desafio para as políticas de inclusão social e de melhoria dos serviços públicos 

no país. Principalmente porque a conquista da opinião pública depende da capacidade de realização e da abertura 

do governo à participação da sociedade na gestão pública, garantindo a transparência, a publicidade, a eficiência, a 

agilidade e a eficácia das ações de governo. 

 

 

OS PRINCÍPIOS E DILEMAS 

 

A participação é um princípio inerente à democracia, que favorece a qualidade de vida urbana e o 

atendimento às demandas dos cidadãos. Por conseguinte, os seus procedimentos precisam denotar e constituir 

significados conhecidos e conscientes para a maioria da população. Ou seja, a falta de participação direta ─ que é 

aquela em que os cidadãos não delegam o seu poder de decisão ─ é uma realidade que precisa ser alterada, pois 

ter direito às cidades e ao desenvolvimento sustentável4 é uma função social urbana, isto é, uma função que se 

traduz em ter direito à habitação, saúde, saneamento, transporte, educação e a todos os demais serviços e 

benefícios infraestruturais para as presentes e as futuras gerações. 

4 O conceito de “desenvolvimento 
sustentável” utilizado aqui equivale 
àquele que “satisfaz as necessidades 
do presente, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades“ 
(WCDE, 1987). 
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A participação da sociedade civil como meio para a construção de relações mais simétricas, dependeria 

da constituição de uma nova cultura política, capaz de contribuir para a construção de um processo, segundo 

Santos e Avritzer (2002), de emancipação social, utilizando-se a concepção contra-hegemônica de democracia. 

À medida que o Estado, através da instituição de mecanismos de participação popular, pretende inserir 

outros atores na tomada de decisão sobre as políticas públicas, deve estar disposto por livre e espontânea vontade 

também a estabelecer relações menos desiguais. Neste sentido, Santos Junior (2001) destaca que: 

 

[...] as desigualdades socias geram situações de assimetrias de poder e de desigualdades de condições de 

participação social [...]. No entanto, apesar das limitações, os governos locais podem intervir para ampliar o 

acesso dos cidadãos aos direitos sociais e políticos e habilitar, assim, os grupos em situação de desvantagem 

social (SANTOS JUNIOR, 2001, p. 105) 

 

A participação popular como meio para a construção de relações mais simétricas, pode passar pelo que 

Santos (2002) chama de “constelação de práticas e relações emancipatórias”. Para Leite (2007): 

 

Mesmo sabendo que algumas relações de poder são muito desiguais e arraigadas às práticas políticas, as 

relações emancipatórias estariam se estabelecendo no interior das relações de poder, construindo cada vez 

mais um número maior de relações mais iguais (LEITE, 2007, p. 60) 

 

Segundo Leite (2007), os processos participativos podem, inclusive, reforçar as relações desiguais: 
 

[...] ao invés de reforçarem relações emancipatórias, os processos participativos frequentemente vêm sendo 

utilizados para reforçar as relações desiguais, através do uso de energia por parte dos atores com maior 

poder econômico e político. Especialmente nos processos que têm como foco a discussão do espaço 

urbano, são diversos os interesses que podem interferir na construção da participação, muitos destes 

expressos a partir do próprio Estado, como os interesses dos proprietários de terra, do setor da construção 

civil e até de investidores internacionais (LEITE, 2007, p. 60) 

 

No entanto, a participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil, para que, 

juntos, possam atingir o objetivo desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população. 
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A Constituição da República assegura a soberania popular nos seguintes termos: "Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente" (art. 1º, parágrafo único). É com essa 

inspiração que a democracia brasileira se assenta em dois pilares: a representação e a participação popular. Pelo 

princípio representativo, o eleito pratica atos em nome do povo (participação indireta). Na democracia 

participativa, o povo exerce diretamente a sua soberania. 

 

 

OMISSÃO E COBRANÇA: UMA CONTRADIÇÃO DE NOSSA SOCIEDADE 

 

Outro lado da questão é a disposição dos cidadãos à participação. Com a frase “não gosto de política”, 

ou “não quero saber de política”, os cidadãos se omitem, abrindo mão de seu direito à participação.  

Participação exige disponibilização de tempo para informar-se e formar opinião. Exige também tempo 

para reuniões, para ouvir opiniões e para expressar as suas. Formar opinião é uma tarefa individual. Trazer para si 

a capacidade de ouvir e de se fazer entender. 

Para tal, é fundamental o respeito às opiniões contrárias. Entender essas opiniões e enriquecer os 

próprios argumentos. Aprender que não está havendo uma disputa “para ver quem ganha”. A importância das 

argumentações é a de poder chegar à melhor decisão e condução de um processo decisório. A decisão deve 

contemplar a melhor solução que seja viável. 

Nesse ponto também é inerente ao processo poder definir planejamento de curto, médio e longo prazo, 

com o objetivo de atingir metas. Isso, mesmo que os indivíduos ainda possam estar definindo, gradativamente, o 

seu processo de participação na sociedade brasileira, tanto por parte dos cidadãos, como por parte daqueles que 

eles escolhem para representá-los. 

Para muitos, a participação se encerra no momento de votar. Para ilustrar essa afirmação, destacam-se 

dois exemplos: um no âmbito acadêmico; e outro, em situação de necessidade de tomada de decisão. 

No acadêmico, temos a universidade pública que é constituída por diversos colegiados. Inicialmente, 

existem os departamentos, onde todos têm o direito à participação. O departamento é a instância onde todos têm 

voz. Os demais colegiados são compostos por membros natos e eleitos. A função dos membros eleitos é a de 
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assumirem a posição dos seus representados. Para tal, é fundamental que o representante faça reuniões com os 

seus pares para definir posições, pois ele está ali para emitir a opinião e posição dos representados e não as 

próprias. 

O representante eleito tem por obrigação defender a posição daqueles a quem representa, mesmo que a 

sua posição pessoal seja diferente das demais. Raras são as reuniões para discutir posicionamento. O mais comum, 

é que o representante acabe por expressar as próprias opiniões e posicionamentos pessoais. Mas, o mais grave 

acontece quando o representante não procura saber a opinião dos seus representados e/ou ocorre a omissão dos 

representados, que não exigem serem ouvidos. Esse procedimento é igual ao que ocorre nas eleições para 

representantes públicos municipais, estaduais e federais, sejam eles vereadores, deputados, senadores, presidentes 

ou dirigente eleitos. De modo que, mesmo que haja a vontade do representante em se reunir com os seus 

representados, poucos são aqueles que se dispõem a arranjar tempo para discutir a tomada de decisão. 

Como exemplo de ausência voluntária no processo de decisão, destaca-se a reunião/assembleia de 

condomínio. A reunião de condomínio tem a finalidade de analisar as necessidades e definir as prioridades do 

coletivo, além de planejar os meios financeiros necessários para as respectivas execuções. Nas assembleias 

também são apresentadas as contas e os membros da administração (síndico, subsíndico e comissões), com 

antecedência legal, para aprovação e eleição. Mas, embora relevantes, o que se verifica, em geral, é que o número 

de presenças é menor que o número de condôminos com direito a voto; inclusive, dos mais ferrenhos críticos à 

administração. 

A nossa sociedade tem se pautado pela omissão e crítica, muitas vezes, vazia. No entanto, o exercício da 

cidadania exige envolvimento e informação para fundamentar opiniões e críticas. A ausência de participação e da 

necessária busca pela informação fornece aos representantes meios para decidirem mediante a “força em que o 

vento sopra”. Ou seja, o cidadão, ao não se envolver nos processos decisórios que lhe são de direito e dever, sede 

o seu direito a outros, mais organizados e atuantes, de fazê-lo. 
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A PARTICIPAÇÃO NA CIDADE 

 

O local mais propício para o exercício da democracia é o município, que é onde as decisões mais 

próximas da comunidade ocorrem e onde o indivíduo tem maior poder de influência nessas decisões. Entretanto, 

poucos são os municípios que desenvolvem a participação num sentido democrático mais concreto, por meio da 

participação popular na administração pública. 

Os municípios, em geral, enfrentam muita dificuldade com a gestão cotidiana dos processos de ocupação 

e crescimento urbano, como: problemas ambientais decorrentes de ocupação indevida; tensões em torno do solo 

urbano envolvendo diferentes classes sociais; conflitos relativos à convivência de usos; até a proliferação de 

ocupações irregulares e em situação de risco. Todavia, cabe ao município a responsabilidade de promover o 

adequado ordenamento do seu território e isso se dá por meio de planejamento e controle do uso do solo, com a 

divisão e a ocupação do solo para as atividades econômicas, sociais e de interesse público. É o que prevê os 

artigos 30, inciso III, e 182, § 2º, da Constituição de 1988. 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal Nº 10.257/2001, obriga a prefeitura e a câmara municipal a abrir 

espaço para que todos participem das decisões sobre a cidade. Além disso, ele fornece as regras gerais para o 

planejamento de todas as cidades nacionais, enquanto que o Plano Diretor diz quais regras serão usadas em cada 

município, de modo a organizar o seu crescimento e funcionamento. 

A participação social é assegurada pelo inciso II do artigo 2º, Estatuto da Cidade, Lei Federal Nº 

10.257/2001, onde a população e as associações representativas de vários segmentos da comunidade 

acompanham a formulação e a execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. A 

participação ou gestão democrática permite a consolidação de um território que venha assegurar a cidadania, 

permitindo a inclusão produtiva das populações pobres dos territórios, a busca da universalização de programas 

básicos de cidadania e o planejamento e integração de políticas públicas. 

O Estatuto da Cidade promove a participação popular através:  

 

 da gestão democrática na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano (art. 2º, II);  
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 o controle social na utilização dos instrumentos que implicarem dispêndio de recursos públicos 

municipais (art. 4º, § 3º);  

 no monitoramento de operações urbanas (art. 33, VII);  

 a participação na discussão do plano diretor (art. 40, § 4º, I);  

 na gestão da cidade, no que respeita à formulação do orçamento participativo, do plano plurianual, 

da lei de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e nas atividades dos organismos gestores das 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (art. 43 a 45).  

 

Contudo, o problema persiste, uma vez que, frequentemente, a população só toma contato com as regras 

de sua cidade quando descobre que não pode construir em um determinado lugar ou que seu endereço ou rua não 

existe oficialmente para a sua prefeitura. E o pior é que, sem participar, a população não se sente responsável pela 

cidade.  

E como a democracia só é plena com a participação dos cidadãos; cabe aqui destacar um pequeno trecho 

do Handbuch zur partizipation (Manual para a participação): 
 

Toda democracia depende da participação das pessoas. Ela só pode ser viva, se o maior número de 

cidadãos estiver disposto a se engajar. O termo participação abrange todas as iniciativas, medidas, modelos 

e métodos que permitam uma atuação democrática no processo de decisão5 (SENATSVERWALTUNG 

FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT BERLIN, 2012, p. 14) 

 

Portanto, a sociedade não deve esperar passivamente que os órgãos públicos viabilizem a participação 

popular em suas cidades. É seu o papel organizar-se para o exercício efetivo da cidadania, utilizando-se do 

legítimo direito do poder de pressão que, ao mesmo tempo, dá força ao Estado para que ele promova rupturas 

com formas tradicionais de governo e as políticas que só favorecem os grupos no poder. A falta de participação 

também faz com que aqueles que desejam uma cidade melhor não possam torná-la real. 

 

 

 

 

5 Tradução livre de Camilo 
Michalka Jr. 
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CONCLUSÃO 

 

Este ensaio sobre o tema proposto permite afirmar que, hoje, o maior obstáculo para uma mudança 

significativa no atual modelo de representatividade política brasileira advém do fato dos próprios cidadãos 

estarem abrindo mão de participar dos processos de tomada de decisão do Governo. Agrega-se a isso, a crescente 

necessidade de um maior posicionamento do cidadão urbano aos processos decisórios das cidades, ou seja, do 

local onde vive, conhece e deseja. 

Diante da constante ameaça que vivemos ao preceito constitucional de participação popular, resultado da 

supremacia dos interesses privados e individuais sobre os sociais e coletivos, o cidadão urbano precisa interagir e 

tornar-se agente da própria cidade. Caso contrário, infere-se que o mais provável seja que outros poderão 

controlá-la e administrá-la, visando somente o lucro imobiliário, monetário, individual. 

Na verdade, se por um lado criam-se mecanismos que permitem e fomentam a participação da sociedade 

civil nos processos de tomada de decisão urbana; por outro, avolumam-se meios que facilitam a negação e o 

distanciamento dos mesmos. 

Afinal, uma sociedade só será verdadeiramente democrática se a sua população participar efetivamente 

das decisões quanto aos assuntos de interesse comum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A intensificação do processo de urbanização ocorrido no final do século XIX alterou completamente a 

relação entre a cidade (meio físico) e o meio ambiente (meio biótico), e conduziu ao processo contínuo de 

modificações na qualidade do ambiente e da paisagem. Sendo assim, a paisagem adquiriu um importante papel nas 

relações e transformações entre o sistema da natureza e os processos de desenho urbano. 

Segundo Seabra (1991, apud LIMA, 2000), a degradação ambiental compreende impactos no solo, no ar, 

na água e na vegetação, gerando problemas que não só estão inter-relacionados, como geram uma sinergia entre 

eles, provocando um efeito em cadeia, conforme apresentado na Figura 01, ou seja, os efeitos provocados pela 

alteração das características físicas, químicas e biológicas de uma determinada área também refletem em seu 

potencial socioeconômico para a cidade, assim como diversas alterações na dinâmica urbana. 
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FIGURA 01 – Ciclo hidrológico em áreas urbanizadas. 

FONTE: BRAGA (2006). 

 

 

Para Tucci (2005), o cenário apresentado proporcionou uma série de alterações na dinâmica urbana, sendo 

destacados como principais: o desmatamento devido à ocupação dos terrenos marginais aos recursos hídricos, 

com a destruição da mata ciliar e a impermeabilização do solo, o qual contribuiu para agravar os problemas de 

drenagem, de assoreamento dos mananciais e de inundações; a própria impermeabilização extensiva do solo, que 

impede a infiltração da água da chuva e o aumento da velocidade da água que alcança os cursos de água já sem a 
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mata ciliar, retificados e canalizados; alteração na qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea, pelo 

aporte de dejetos orgânicos e inorgânicos direta ou indiretamente decorrentes das atividades humanas, entre 

outros. 

Assim, pode-se considerar que o processo de impacto ambiental é histórico e a cidade, representa o auge 

das relações sociais e da escala de humanização das paisagens naturais, pois possui capacidade de interferir em 

todos os ecossistemas originais e criados.  

Um dos principais impactos ambientais identificados pelo processo de urbanização é a ocupação 

inadequada nas áreas marginais aos cursos da água, por meio da modificação da paisagem natural, com a 

devastação da vegetação nativa, a impermeabilização do solo e a canalização/retificação dos córregos, provocando 

alterações no ciclo ecológico (processos físicos, químicos e biológicos) existente no local. 

A relação que se estabeleceu entre a urbanização e os recursos hídricos baseou-se num modelo técnico e 

gerencial de exploração extensiva, expresso nas relações espaciais e ambientais da cidade com suas águas, e 

passou-se a negar os rios/córregos, iniciando-se uma ruptura progressiva entre o homem e esses elementos 

naturais, conforme apresentado nas Figuras 02 e 03, com a modificação do trajeto do Rio Tietê, na cidade de São 

Paulo-SP, por meio da intensificação do processo de urbanização (MELLO, 2010). 

 

 
 

FIGURA 02 – Modificações na morfologia natural, em vermelho e atual traçado, em azul, do Rio Tietê na cidade de São Paulo-SP. 

FONTE: MELLO (2010). 
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FIGURA 03 – Modificações das margens, durante o processo de urbanização (antes, durante e atual), do Rio Tietê na cidade de São 

Paulo-SP. FONTE: MELLO (2010). 

 

Para isso, é necessária uma mudança de percepção do homem quanto à existência da vida, e a 

compreensão que tudo se interage e se inter-relaciona entre si, em níveis de complexidades diversos. Tornam-se 

necessárias a elaboração de diferentes intervenções preventivas de planejamento urbano e ambiental, por meio de 

projetos que considerem os aspectos ambientais, estéticos e sociais, de acordo com a destinação que se pretende 

dar à área, permitindo a minimização dos impactos e um novo equilíbrio ecológico. 

Atualmente os processos denominados de “renaturalização” (Renaturalization)1, conforme apresentado na 

Figura 06, buscam a recuperação dos recursos naturais dentro de áreas urbanas deterioradas ou degradadas sendo 

este “uma tentativa de restabelecimento, por meio de medidas de configuração do biótopo, de uma condição 

natural, ou quase natural, de um espaço paisagístico danificado por intervenções humanas”.  (ALVES, 2003). 

1 O processo consiste na recriação 
da natureza de um modo que 
significa a busca da imitação da 
natureza, ou seja, do ecossistema e 
de sua condição preexistente ao 
distúrbio. Assim parece ser um 
conceito muito próximo ao 
conceito de “Restauração” proposto 
por Kageyama (2003), que é um 
processo que envolve decisões e 
manejo que direcionem e aumentem 
a capacidade de reabilitação da 
natureza e com isso prevê alcançar 
as condições mais próximas 
possíveis do ecossistema original. 
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Vale destacar que uma intervenção não significa a volta a uma paisagem original não influenciada pelo 

homem, mas corresponde ao desenvolvimento sustentável dos rios/córregos e da paisagem em conformidade 

com as necessidades e conhecimentos contemporâneos. 

Os planos implantados na Alemanha, como o Rio Vils (Figura 04) e o Rio Isar (Figura 05), demonstram 

as possibilidades de preservar, conservar e renaturalizar o leito dos rios, as zonas marginais e as baixadas 

inundáveis, com objetivos ambientais, sem colocar em risco as zonas urbanas e vias de transporte, e sem causar 

desvantagens para a população e para os proprietários das áreas vizinhas (SEMADS, 2001). 

 

 
FIGURA 04 – Rio Vils na Baviera (Alemanha) – Região rural. 

Preservação das condições naturais do leito maior em harmonia com a agricultura intensiva. 

FONTE: SEMADS, 2001. 
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FIGURA 05 - Rio Isar em Munique (Alemanha) – Região urbana. 

Preservação do leito maior, criando harmonia entre as atividades de recreação e lazer, fauna e flora e controle de enchentes. 

FONTE: SEMADS, 2001. 

 

Como resultados do processo de renaturalização, ocorrem melhorias ambientais, tais como aumento ou 

restabelecimento da fauna e flora, além das vantagens econômicas para a região. A preocupação com o 

desenvolvimento da população global e com a qualidade da água tem sido uma preocupação expressa em políticas 

públicas internacionais e nacionais, visando garantir o acesso universal a esse recurso indispensável (SEMADS, 

2001). 
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FIGURA 06 – Evolução em 2 (Fase I), 5 (Fase II) e 10 (Fase III) anos da implantação da mata ciliar. Pré-requisito: área disponível e 

protegida contra o pastoreio. FONTE: SEMADS, 2001. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A cidade de Uberlândia, que se encontra localizada no oeste do estado de Minas Gerais, na região do 

triângulo mineiro, é considerada a maior cidade do interior mineiro, com 622 mil habitantes (IBGE, 2008), e uma 

área de aproximadamente de 4000 km 2, sendo 135 km 2 de área urbana. 

 

 
FIGURA 07 – Localização da cidade de Uberlândia no Brasil e no estado de Minas Gerais e 

Localização da microbacia do córrego Jataí (Brasil, Minas Gerais e Uberlândia). 

FONTE: SEM AUTOR. Disponível em: < http:// www.ibge.br>. Acesso em outubro 2010.  

 

http://www.ibge.br/
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O processo de urbanização da cidade de Uberlândia iniciou-se com a passagem das bandeiras rumo ao 

interior do país na procura de riquezas minerais e da captura indígena, e posteriormente foi consagrada com a 

chegada da estrada de ferro e as ligações rodoviárias. Tal processo também está relacionado aos condicionantes 

ambientes, como clima agradável, terra fértil, pasto natural e disponibilidade de recursos hídricos, proporcionando 

um ambiente favorável ao crescimento populacional e urbano. (VITAL, 2003). 

A inserção do Triângulo Mineiro na economia nacional deve ser entendida a partir de três fatores: a 

extensão da Estrada de Ferro Mogiana; a construção da ponte Afonso Pena sobre o rio Paranaíba, ligando o 

Triângulo Mineiro ao Centro Oeste do país; e a construção de rodovias, pela Companhia Mineira de Autoviação 

em 1912, que possibilitavam o escoamento de produtos e o transporte de passageiros entre diversas cidades dos 

estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. 

Historicamente, o processo de estruturação do espaço urbano da cidade de Uberlândia-MG foi realizado 

por meio de uma expansão horizontal, com o crescimento de bairros residenciais na periferia e a verticalização 

dos bairros mais centrais e a inserção de infraestruturas que proporcionaram o suporte dos serviços urbanos 

básicos, viabilizando o funcionamento da cidade e proporcionando atributos funcionais aos lugares a que servem.  

(FONSECA, 2007). 

Dentre essas infraestruturas, a estruturação do sistema viário é destaque, concebido em grandes eixos, 

construídos sobre antigos córregos canalizados ou convertendo antigas estradas e ferrovias em avenidas, o qual 

resultou em profundas modificações da paisagem urbana. (Figura 08). 

Essas infraestruturas de soluções e execuções imediatas são percebidas durante todo o processo 

histórico, seja na forma de propostas nos planos urbanísticos, ou como intervenções diretas no tecido urbano. No 

entanto, suas implantações visavam uma intervenção local, ignorando a escala territorial2, e promoveram um 

tecido urbano desarticulado e desconectado, além de promover um desequilíbrio ambiental com a falta de uma 

percepção integrada entre o meio urbano e o natural. 

A partir dos anos 40, as grandes obras de infraestrutura de retificação dos recursos hídricos ou o 

revestimento de seu leito vivo com calhas de concreto e substituições de suas margens vegetadas por vias 

asfaltadas foram bastante praticadas. E provocaram alterações no sistema de drenagem das águas pluviais 

resultando constantemente em enchentes urbanas, principalmente nas áreas próximas aos córregos Tabocas (atual 

2 Para Lamas (1992), a divisão do 
meio urbano em partes promove o 
estudo da articulação destas partes 
entre si e o conjunto de elementos 
morfológicos que definem os 
lugares que constituem o espaço 
urbano.  O autor propõe a divisão 
em três escalas urbanas: a escala 
setorial (a escala da rua), a escala 
urbana (a escala do bairro) e a escala 
territorial (a escala da cidade). 
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Avenida Minervina Cândida), São Pedro (atual Avenida Rondon Pacheco) e Jataí (atual Avenida Anselmo dos 

Santos). 

 

 
FIGURA 08 – Mancha de crescimento urbano em cinza e em cor a canalização dos córregos/rios.. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia e FONSECA (2007) – Adaptado pela autora 
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Para analisar esse processo, foram utilizadas as características históricas, físicas e ambientais da 

microbacia do córrego Jataí, escolhido principalmente pelo significativo crescimento urbano após os anos 90 e 

atualmente é considerado como um novo polo de comércio, turismo e administrativo para a cidade e região, o que 

implica em transformações profundas na dinâmica de uso e ocupação dos bairros do entorno, além da degradação 

ambiental, principalmente com constantes episódios de inundações associados às obras de canalização, 

impermeabilização do solo, acúmulo de resíduos sólidos, desmatamento, entre outros.  

A microbacia do córrego Jataí encontra-se localizada no setor leste da cidade de Uberlândia, possui uma 

área de 17,05 km² 3 e abrange partes do bairro Tibery, Santa Mônica, Segismundo Pereira, Custódio Pereira, 

Alvorada, Mansões Aeroporto, São Francisco e Joana D’arc. Atualmente, a área urbanizada da microbacia do 

córrego Jataí é de 9,5 km², em torno de 55,73 % da área total, que se soma à área destinada ao Parque da Sábia, 

com 1,64 km² (9,64%). Os 34,63% restantes da área de estudo encontram-se não urbanizados, conforme 

verificado na Figura 09.  

3 Área obtida por meio do programa 
AutoCAD. 
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FIGURA 09 – Delimitação das áreas urbanizadas (em vermelho) e não urbanizadas (em verde claro).4 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia – Adaptado pela autora. 

 

Para o processo de planejamento foram determinadas diferentes ações e diretrizes de intervenções 

urbanas preventivas e diretas, sendo considerados os seguintes fatores para análise: a rede hídrica, o uso do solo, 

as manchas de vegetação, a permeabilidade do solo, as reestruturações viárias e dos equipamentos urbanos 

existentes, e delimitadas as áreas de influência de cada tipologia de intervenção. 

Para as intervenções preventivas foram determinados 6 (seis) princípios: a gestão ambiental, a educação 

ambiental, os corredores verdes, as áreas verdes, as ruas verdes e as áreas urbanizáveis, que em conjunto devem 

4 De acordo com Lei Complementar 
n° 245 de Uso e Ocupação do Solo 
(PMU), 2000: ZR2 - Zona 
Residencial 2 / ZC2 - Zona Central 
2 / ZS- Zona de Serviços / ZPT -  
Zona de Preservação Total /  ZPA-  
Zona de Proteção do Aeroporto / 
ZPP - Zona de Preservação 
Permanente / ZT- Zona de 
Transição / ZE - Zona Estrutural 
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buscar resultados positivos para auxiliarem e promover o alto desempenho nas propostas de intervenções diretas, 

a médio e longo prazo. 

As intervenções diretas foram propostas em forma de diretrizes específicas para o entorno imediato do 

córrego Jataí e tem como objetivo o fortalecimento da rede hídrica no sentido de recuperá-la e incorporá-la como 

elemento referencial na paisagem urbana. Estrutura-se na intervenção direta de 4 (quatro) elementos da paisagem: 

a rede hídrica, restabelecimento ecológico, paisagem construída e as conexões urbanas, de acordo com a descrição 

abaixo: 

   Rede Hídrica: É proposta a reinserção do córrego Jataí, conforme Figura 10, por meio do 

processo de renaturalização, garantindo o fluxo contínuo das águas e do material transportado, 

bem como a mobilidade e condições naturais do fundo do leito (dinâmica do fundo); a 

mobilidade e condições naturais das margens (dinâmica das margens) e as condições naturais 

para inundação, relacionada ao uso adequado das baixadas inundáveis (dinâmica das zonas 

inundáveis). A recuperação do córrego inicia-se com a restauração do traçado “ondulante” 

(meandros) original, como também da reconstituição de sua dinâmica, com a recuperação das 

áreas de nascentes originais, recomposição da forma e aparência mais próximas do estado 

natural. 
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FIGURA 10 – Reinserção do córrego Jataí na microbacia. (atualmente canalizado). 

FONTE: SEM AUTOR. Disponível em: < http://maps.google.com.br>.  

Acesso em outubro 2010.  Adaptado pela autora. 

 

 Restabelecimento ecológico: Entende-se que para alcançar a mobilidade e as condições 

naturais das margens do córrego (dinâmica das margens), assim como as condições naturais para 

inundação (dinâmica das zonas inundáveis), é imprescindível a recomposição vegetal de modo a 

recuperar o ambiente vital do crescimento e fortalecimento das espécies. Portanto, é proposta a 

recomposição vegetal da mata ciliar à cobertura vegetal na microbacia, a manutenção das grandes 

manchas de vegetação existente, como no Parque do Sabiá, além da destinação de novas áreas 

verdes, por meio da ocupação de áreas públicas e desapropriações, nas margens do córrego e nas 

áreas urbanizadas e interligadas em rede e articuladas com outros córregos, formando um parque 

único e contínuo, conforme Figura 11. 

http://maps.google.com.br/
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FIGURA 11 – Reinserção das áreas de preservação e proteção ambiental ao longo das margens do córrego Jataí. FONTE: SEM 

AUTOR. Disponível em: < http://maps.google.com.br>. Acesso em outubro 2010.  Adaptado pela autora. 

 

  Paisagem construída - Para o estabelecimento das condições naturais das margens do córrego, 

assim como a criação de zonas inundáveis, é necessário a incorporação de áreas urbanizadas, que 

serão recuperadas com a reconstituição vegetal e reinseridas na paisagem em composição com o 

córrego, conforme Figura 12. Portanto, foi determinada a permanência de alguns equipamentos 

privados e públicos já implantados nessas áreas, sendo eles: Shopping Center e Hipermecado 

Carrefour, Prefeitura e Câmara Municipal, Batalhão da Policia Militar, Estádio João Havelange, 

Ginásio do Sabiazinho e futuro parque aquático. A permanência deve-se à dimensão construída 

e, portanto dificuldade de desapropriação, como também do significado destes equipamentos na 

cidade como novo polo comercial e de prestações de serviços na cidade, além da compatibilidade 

e possibilidade de inserção desses equipamentos na área, pois são de uso permanente e coletivo 

pela população. No entanto, esses equipamentos deverão passar por adequações dentro de um 

conceito de sustentabilidade, garantido maior integração entre espaços construídos e as áreas 

verdes e a reorganização espacial das atividades, respeitando o sistema de drenagem natural e 

http://maps.google.com.br/
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promovendo a implantação de áreas permeáveis, principalmente nos grandes estacionamentos, 

que permitam intercalar forração vegetal e prever o plantio de espécies arbóreas. 

 

 
FIGURA 12 – Incorporação de equipamentos consolidados. 

FONTE: Disponível em: < http://maps.google.com.br>.  

Acesso em outubro 2010.  Adaptado pela autora. 

 

 Conexões urbanas - Entende-se que a reinserção do córrego Jataí unicamente na microbacia 

seria apenas um projeto de “maquiagem” da paisagem, pois não conseguiria garantir o fluxo 

gênico de espécies da fauna e da flora, e tampouco promover o equilíbrio dos sistemas de recarga 

hídrica e proteção da biodiversidade.  Para isso, é essencial o estabelecimento dos “links”5 

ecológicos, que possibilitam a reconexão do tecido urbano com o meio biótico em todo o 

sistema, a fim de manter e restabelecer as funções ecológicas e estabelecer redes multifuncionais, 

hidrológicas e de drenagem, de fragmentos permeáveis e vegetados no tecido urbano, 

preferencialmente arborizado e conectados por meio dos espaços verdes, incluindo sistema viário 

e propriedades públicas e privadas, com o intuito de integrar as áreas verdes existentes com as 

5 Conceito trabalhado por 
FRANCO (2000). 

http://maps.google.com.br/
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infraestruturas construídas, reestruturando a paisagem por meio da inserção de um sistema de 

corredores verdes. Assim, a ideia é interligar diretamente o córrego Jataí com os córregos São 

Pedro, Marimbondos, Perpétua e Glória e indiretamente com os demais córregos da cidade, 

conforme apresentado na Figura 13. 

 

 
FIGURA 13 – Conexão do córrego Jataí com outros córregos na cidade (em verde). 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia – Adaptado pela autora. 

 

Além disso, as demais conexões urbanas deverão ser reestruturadas de forma que não 

agridam o meio ambiente, investindo-se em um desenho adequado, que não seja uma barreira 

física e sim, que possam integrar-se à paisagem urbana, conforme Figura 14.  
 



78 - Caminhos para a Sustentabilidade Urbana 

 
 

FIGURA 14 – Delimitação de vias marginais e transposições viárias. 

FONTE: SEM AUTOR. Disponível em: < http://maps.google.com.br>. Acesso em outubro 2010.  

 Adaptado pela autora. 

 

Com a determinação das intervenções preventivas e diretas foi elaborado o Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE), conforme Figura 15, como instrumento de planejamento do uso do solo e gestão ambiental, o 

qual delimita as zonas ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características 

(potencialidades e restrições) de cada uma delas, visando o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes.  

O ZEE é previsto no inciso II do artigo 9º da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a 

Política Nacional de Meio Ambiente. O Decreto Nº 4.297, de 10 de julho de 2002 regulamenta o Art. 9º, inciso II, 

da Lei nº 6.938 estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE. Segundo o 

Artigo 2º do referido decreto, o ZEE é definido como um "… instrumento de organização do território…" que 

"… estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos 

recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 

http://maps.google.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uso_do_solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Meio_Ambiente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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melhoria das condições de vida da população." 

Assim, são propostas 05 (cinco) zonas ambientais: ZAPP- Zona ambiental de Preservação Permanente; 

ZAP – Zona ambiental de Restabelecimento Ecológico. ZAT – Zona ambiental de Transição; ZAU – Zona 

ambiental urbanizada e ZAE – Zona ambiental de expansão para a microbacia em estudo. 

 

 
FIGURA 15 – Proposta de zoneamento ecológico- econômico. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia – Adaptado pela autora. 
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 ZAPP- Zona ambiental de Preservação Permanente. O objetivo é a reinserção do curso da 

água, a recuperação das áreas de fundo de vale, o controle das erosões, a recuperação da mata ciliar 

através do plantio de espécies nativas, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora e assegurar 

o bem-estar das populações humanas. São permitidas atividades submetidas ao uso controlado e 

limitado à preservação/conservação, pesquisa científica, ecoturismo, a implantação de parques 

lineares e a manutenção dos remanescentes florísticos. Essa zona é composta por uma faixa 

marginal de 30 metros nas margens do córrego, ao redor dos reservatórios de água naturais ou 

artificiais e remanscentes de matas ciliares, capões e buritizais no Parque do Sabiá e raio de 50 

metros em torno das nascentes e afloramentos da água e demais áreas determinadas com 

excepcional beleza ou de valor científico ou histórico. 

 

 ZAP – Zona ambiental de Restabelecimento Ecológico. O objetivo desta zona ambiental é 

minimizar os efeitos de borda, mantendo as funções ambientais das áreas de preservação 

ambiental, como a manutenção do clima, controle de erosão e sedimentação de cursos da água e 

reservatórios, recarga dos lençóis freáticos, conservação da biodiversidade local, redução de riscos 

de incêndios e segurança de usuários. Essa zona é composta de uma faixa de proteção de 50 

metros, no entorno das ZAPP's, que funcionará como área verde de transição, sem construções ou 

equipamentos que prejudiquem as funções ecológicas das áreas de interesse ambiental. 

 

 ZAT – Zona ambiental de Transição. A zona ambiental de transição tem como objetivo a 

conexão de forma gradual entre o meio natural e o meio urbano, com a conservação e manutenção 

da paisagem e a incorporação de áreas urbanas consolidadas de modo controlado.  Essa zona é 

composta de uma faixa variável de 50 a 100 metros, dependendo da disponibilidade de áreas, no 

entorno das ZAPs e poderá ter vegetação ou não. No entanto deverá ser mantida a taxa de 

permeabilidade superior a 80%, podendo ser utilizada para paisagismo e para abrigar atividades de 

lazer e recreação, além de vias para tráfego de veículo. Também é indicada a inserção de 

equipamentos urbanos coletivos consolidados ou novos que promovam crescimento cultural e 
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ambiental por meio da integração e sociabilização da população, desde que suas construções sejam 

avaliadas como ambientalmente corretas. 

 

 ZAU – Zona ambiental urbanizada. O objetivo desta zona é promover a recuperação do meio 

ambiente existente e a requalificação das áreas urbanas consolidadas, por meio da adequação dos 

espaços com a revisão das normas específicas de uso e ocupação e principalmente com controle e 

fiscalização adequados das propriedades privadas e do poder publico, além da implantação do 

sistema de infraestruturas verdes. Nesta zona, deverá ser mantida a taxa de ocupação de 60%, a 

taxa de permeabilidade de 20%, dentro dos lotes e o coeficiente de aproveitamento de 2,75. Além 

disso, a implantação de um controle de poluentes, de tratamento de efluentes, do tratamento, 

disposição e reciclagem de resíduos, da redução do consumo de energia e água, do monitoramento 

da água pluvial, entre outros. Em toda zona ambiental urbanizada deverá o sistema viário ser 

reestruturado em ruas verdes, nas vias em sentido perpendicular ao fundo de vale (córrego Jataí). 

Nestas vias deverá ser obrigatória a permanência de uma faixa de afastamento frontal de 5,00 

metros· em todos os lotes, com livre acesso, sem fechamento frontal ou lateral nas divisas. Além 

disso, a execução em 3,00 metros dos “jardins de chuva”, em cotas mais baixas ao longo de vias 

para a infiltração e retenção das águas da chuva de superfícies impermeáveis adjacentes e a 

obrigatoriedade de utilização de pisos semipermeáveis no calçamento do passeio.  E a implantação 

da normatização no plantio da vegetação, com um plano de arborização urbana, com a 

determinação das espécies e porte, a cada 10m de testada/lote, monitorados por uma equipe 

técnica especializada da prefeitura municipal. 

 

 ZAE – Zona ambiental de expansão. A zona de expansão é composta por áreas passíveis de 

urbanização, sobretudo aquelas que apresentam vazios ou lacunas no tecido urbano e que devem 

ser ocupadas gradativamente no sentido dos vetores de crescimento e desenvolvimento da cidade. 

Os objetivos são que essas áreas devam complementar parte do ambiente construído, 

estabelecendo critérios de mitigação dos impactos ambientais e a implantação de infraestrutura 
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urbana e de equipamentos adequados. Nesta zona, deverão ser utilizados como parâmetros 

urbanísticos uma taxa de ocupação de 40% e coeficiente de aproveitamento de 5,00; assim os lotes 

são indicados em dimensões maiores de 500 m² a 1000 m², no intuito de incentivar a verticalização 

e compactação das novas edificações, sendo indicados gabaritos de 10 a 15 pavimentos, e 

consequentemente com liberação de áreas para pavimentações permeáveis ou semipermeáveis, 

regulamentados em 40 % de taxa de permeabilidade por lote, além da taxa estipulada para controle 

e manutenção da microbacia nas estruturas urbanas.  

 

No Código de Obras municipal deverão ser inseridas normas específicas que tornem obrigatória a 

inserção das infraestruturas verdes nas edificações, as quais serão avaliadas por equipe técnica especializada, como 

sistemas de ventilação e iluminação naturais; a captação e utilização das águas pluviais (rede de captação nos 

prédios, ecocalhas, teto-verde); a separação e tratamento dos esgotos anterior ao lançamento no córrego; 

separação dos resíduos recicláveis e compostagem do resíduo orgânico; a utilização de energias renováveis (placa 

solar, fotovoltaica e energia eólica); entre outros. 

Nas estruturas urbanas, a obrigatoriedade de implantação do conceito de ruas verdes, sendo que nesta 

área de expansão serão planejadas com 10 metros de faixa, sendo que 7 metros serão utilizados apenas para 

implantação de “jardins de chuva”.  

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A sustentação da paisagem urbana depende tanto dos aspectos culturais e naturais, como depende da 

reinserção dos processos biofísicos básicos – clima, água, solos, fauna, e flora, conectados ao ecossistema local e 

regional. 

Deve-se estabelecer um desenho urbano ecológico, eficiente e sustentável por meio de um conjunto de 

diretrizes que incidem sobre os tecidos urbanizados e a serem urbanizados, com a finalidade da busca do 

reequilíbrio das águas com o meio urbano, promovendo a conectividade e o fortalecimento das relações físicas e 

ambientais entre homem/natureza. 



Sandra Medina Benini e Gilda Collet Bruna (Org.) -  83 

 

 

 

 

No entanto, construir uma paisagem é estabelecer relações e conexões por meio de intervenções urbanas 

que considerem os aspectos ambientais, estéticos e sociais, de acordo com a destinação que se pretende dar à área, 

permitindo a minimização dos impactos e um novo equilíbrio ecológico, que pode ser dado a diferentes espaços 

que compõem um território. 

A conscientização das interações entre as atividades antrópicas e o meio ambiente permite, que sejam 

consideradas novas estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, valorizando as condições naturais dos 

cursos hídricos e das baixadas inundáveis.  

As metas de renaturalização envolvem a recuperação e a preservação da qualidade das águas, 

recomposição de fauna e flora, reposição de espaços para as águas naturalmente transbordadas e a correção das 

influências negativas da urbanização. As metas para os cursos hídricos necessitam abarcar todo o sistema e, 

mesmo que as intervenções não sejam simultâneas, as etapas devem fazer parte de um plano geral, contemplando 

desde as nascentes até a foz do curso principal em questão. 

No entanto, este trabalho é uma experiência de mudança de paradigmas de projetos envolvendo a água 

urbana, ou seja, a cidade precisa recuperar os seus rios/córregos, torná-los novamente um elemento que integra o 

ambiente da cidade e redescobrir os efeitos positivos para a qualidade de vida deste elemento na paisagem. 
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PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO URBANA 

 

Msª. Helena Rodi Neumann 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMC), “a poluição sonora é hoje, depois da poluição do ar e 

da água, o problema ambiental que afeta o maior número de pessoas” (LACERDA, 2005). Em razão da 

abrangência do problema, é necessário avaliar corretamente as paisagens sonoras urbanas, e estabelecer 

intervenções para amenizar a situação já estabelecida de ruído, além de pesquisar estratégias de projeto para o 

planejamento de espaços urbanos de melhor qualidade sonora. Controlar os níveis de intensidade sonora é o 

primeiro passo para resgatar a percepção da população aos sons sutis.  

A poluição sonora tornou-se mais evidente na cidade contemporânea. "A questão da acústica urbana 

passou a ter mais importância do que até então, pois o número de fontes produtoras de ruído é cada vez maior, e 

as consequências desses ruídos para o Homem são cada vez mais prejudiciais” (SOUZA, ALMEIDA, 

BRAGANÇA, 2009, p.23), afirma a arquiteta Léa Cristina Souza.  

A autora acima citada ainda acrescenta que “atualmente, os ruídos são objeto de crescente número de 

estudos, uma vez que seus efeitos nocivos ao ser humano não se limitam às lesões do aparelho auditivo, podendo 

causar efeitos tanto físicos como psicológicos” (SOUZA, ALMEIDA, BRAGANÇA, 2009, p.46). Os efeitos da 

poluição sonora são mais fáceis de avaliar quando resultam em algum dano físico ao Homem, porém só acontece 

em casos extremos, com níveis de intensidade acima de 100 decibéis. Entretanto, deve se destacar que os danos 

psicológicos não são menos importantes, porque impactam diretamente na qualidade de vida da população. 
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A TRANSFORMAÇÃO DOS SONS DA CIDADE 

 

Para descrever as mudanças dos sons da cidade escolhe-se como referência a pesquisa do autor 

Raymond Murray Schafer, que é um consagrado compositor canadense nascido em 1933, que ficou conhecido 

com sua investigação sobre ambientes acústicos no trabalho World Soundscape Project, desenvolvido na década de 

1970, na Universidade Simon Fraser, em Burbany, Canadá.  

O autor defende que “a paisagem sonora do mundo está mudando”1 (SCHAFER, 1977, p.3). O Homem 

moderno (final da década de 1970) começa a habitar um mundo com um ambiente acústico radicalmente 

diferente de tempos passados. Nos séculos anteriores, a aglomerações urbanas não se encontravam em estado de 

saturação, tanto de habitantes, quanto de meios de transporte. A concentração normalmente causa problemas 

sonoros, devido à proximidade das fontes sonoras. Quanto mais densa uma cidade, e mais heterogênea em 

relação aos usos, mais ruidosa esta será.  

Outra questão que se diferencia do passado é a dinâmica da vida contemporânea. É necessário sempre 

correr contra o tempo, e com este intuito, estão sempre em movimento, em trânsito. E quanto mais atividade, 

mas sons são produzidos. Em uma cidade como São Paulo, o seu atual ritmo frenético é facilmente verificável 

através da compreensão da paisagem sonora: os ruídos do tráfico rodoviário, que se intensificam nos horários de 

pico; os aviões passando; as ruas com rotas de ônibus; as constantes obras da construção civil; o fluxo de 

pedestres nas ruas; a música dos bares; o latido dos diversos cachorros; além das atividades eventuais. 

Os novos sons da cidade se diferenciam em qualidade e intensidade dos antigos. Os sons tradicionais, 

como eventos de música, podem ser os mesmos. Os sons naturais, como o produzido pelos ventos e pássaros, 

também podem ser similares. Porém, a grande diferença é a proximidade das fontes sonoras, que encontramos em 

uma cidade em estado de saturação. Na verdade, até mesmo o vento, na proximidade dos edifícios, não gera seu 

som original, devido a mudança na configuração espacial. Os pássaros acontecem em menor número que antes, 

pela carência de áreas verdes nas cidades contemporâneas.  

Tudo mudou, a paisagem sonora se transforma junto com as mudanças no modo de vida da sociedade, 

mas isso não significa que muda sempre para pior. Porém, é fundamental compreender esse fenômeno, afinal o 

Homem sofre a interferência do meio em que vive. E não apenas com o impacto psicológico, mas também o 

1 “The soundscape of the world is 

 han in ”. 
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fisiológico, na medida em que nosso corpo fica em um estado de tensão inevitável quando submetido a ruídos 

intensos.  

A poluição sonora é atualmente um problema mundial, que deve ser controlado rapidamente, para evitar 

danos à saúde coletiva. Como afirma o ecologista Eugene Odum: “Ambas as formas de poluição do ar (sonora e 

química) são comuns em cidades em situação de saturação” (ODUM apud SCHMID, 2005, p. 259).  O principal 

fator que gera a poluição sonora no espaço urbano são os meios de transporte, principalmente o rodoviário. O 

número de carros, ônibus, motocicletas, trens, aviões, etc., é muito maior que antes. Atualmente, pesquisas 

tecnológicas tentam reduzir ruídos produzidos por esses motores, mas diversos aspectos estão correlacionados, 

como o tipo de pavimento das pistas de rodagem, até as condições climáticas do local. É fundamental 

compreender o ritmo da cidade que configura sua paisagem sonora, e que no passado esse ritmo era bem mais 

calmo, com menos informações sonoras diferentes.  

A pergunta central dos pesquisadores sobre os sons da cidade é “qual é a relação entre o Homem e os 

sons do ambiente e o que acontece quando esses sons mudam?” (SCHAFER, 1977, p.4). A poluição sonora só 

acontece quando o Homem ignora os sons do ambiente; e, por isso, não busca amenizá-los, em casos como a 

falta de planejamento urbano nas cidades que permitem a construção de edifícios de usos sensíveis (como 

habitações, escolas, hospitais) próximas a rodovias de grande porte, que são frequentes em São Paulo, 

extremamente ruidosas. Deve-se buscar amenizar as fontes de ruído, porém algumas sempre vão produzir ruídos, 

e por isso que exige um distanciamento mínimo de outras edificações. 

O autor defende que o estudo da acústica urbana não deve apenas propor formas de excluir ruídos, 

porque nem todos esses são ruins. Como afirma Aloísio Schmid “dentro delas (edificações) podemos preferir o 

silêncio, mas quando estamos fora, sem a proteção do lar, privar-se da audição causa mais inquietude que 

serenidade, pois é um alheamento forjado do mundo real” (SCHIMID, 2005, p. 260).  

Deve-se, portanto, verificar quais os sons que devem ser preservados e multiplicados no meio urbano. A 

partir disso, os sons negativos, que são os que causam a formação de perturbação ao Homem, podem ser 

reconhecidos, demonstrando assim a necessidade de eliminá-los. “Só uma apreciação global da acústica do 

ambiente pode dar-nos as fontes para melhorar a orquestração da paisagem sonora mundial.”2 (SCHAFER, 1977, 

2 “Only a total appreciation of the 

acoustic environment can give us the 

resources for improving the orchestration of 

the world sounds ape”. 
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p.4), afirma Schafer, que constantemente defende a interpretação do ambiente sonoro de forma integrada, 

configurando um cenário geral. 

Schafer então propõe o questionamento: “A paisagem sonora mundial é uma composição indeterminada 

sobre a qual não temos controle, ou nós somos seus compositores e artistas, responsáveis por dar a ela forma e 

beleza?”3 (SCHAFER, 1977, p.5). Deve-se constatar que a paisagem sonora é algo controlável e está fortemente 

conectada com as decisões projetuais adotadas para um meio urbano, e por isso pode ser melhorada, basta não se 

negligenciar o problema. Este é a consolidação de uma paisagem sonora urbana negativa, que causa impactos 

prejudiciais ao Homem, tanto físicos quanto psicológicos.  

Ao se avaliar uma paisagem sonora, pode-se compreender culturalmente uma sociedade. Porém, é muito 

difícil retratar uma expressão sonora exata da mesma, ou seja, é muito difícil descrever todos os sons presentes no 

cotidiano da uma cidade. Na língua inglesa, o conceito de paisagem sonora é chamado de soundscape, que se 

relaciona à palavra landscape, que significa a paisagem na sua compreensão visual. O autor defende que a paisagem 

visual é muito mais fácil de se reter, uma vez que não existe nada na acústica que corresponda a impressão 

instantânea que uma fotografia é capaz de produzir. Porém o som impressiona mais, afinal a visão se relaciona 

com nossa razão, enquanto a audição nos sensibiliza emocionalmente. 

Quando se estuda o ambiente sonoro, são necessárias diferentes amostragens dos eventos sonoros para 

definir-se um contexto, ou seja, são necessárias diversas percepções de sons momentâneos, em diferentes 

horários, para se compreender como os sons acontecem em determinado local. O evento sonoro é exatamente 

um som momentâneo. Como define Schafer (1977, p. 8), “a paisagem sonora consiste em eventos que são 

escutados e não objetos vistos”4, e por esta razão há dificuldade de apresentar um cenário único representativo. 

Com estas colocações cabe avaliar quais formas utilizar como meio de colaborar para a caracterização de uma 

paisagem sonora. 

Para iniciar a compreensão de um ambiente sonoro, descreve Schafer, “O que o analista da paisagem 

sonora deve fazer primeiro é descobrir as características significativas da paisagem sonora, os sons que são 

importantes, quer por causa de sua individualidade, sua intensidade ou sua predominância”5 (SCHAFER, 1977, 

p.9). Por essa razão, o primeiro passo é relacionar todas as fontes sonoras, e caracterizar os sons como acontecem 

em dado recorte urbano. 

3 “Is the sounds ape o  the world an 
indeterminate composition over which we 
have no control, or are we its composers 
and performers, responsible for giving it 
 orm and beauty?”  
 
4 “  sounds ape  onsists o  events heard 

not ob e ts seen” 

5 “What the sounds ape analyst must do 

first is to discover the significant features 

of the soundscape, those sounds which are 

important either because of their 

individuality, their numerousness or their 

domination.” 
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O autor remete-se à história para demonstrar a importância do sentido da audição. Conta que “antes dos 

dias da escrita, nos dias dos profetas e épicos, o sentido da audição era mais vital que a visão. A palavra de Deus, a 

história de tribo e todas as outras informações importantes eram escutadas, e não vistas”6 (SCHAFER, 1977, 

p.11). A audição tem um papel importante para a percepção do espaço à nossa volta. 

A sociedade Européia, no geral, sempre valorizou mais a visão, como evidencia o ditado popular “Ver 

para crer”; e de certa forma espalhou essa cultura por muitas partes do mundo.  Porém, como afirma Schafer, “A 

própria emergência da poluição sonora como um tópico de preocupação pública atesta a fato que o Homem 

moderno está finalmente começando a se preocupar em limpar a lama de suas orelhas e recuperar o talento para 

uma clairaundience - audição limpa”7 (SCHAFER, 1977, p.11). O conceito definido pelo autor como clairaudience 

significa ter excepcionais poderes de audição, ou seja, ter consciência dos sons que se permite ouvir. 

Pode-se optar por apenas não olhar para um determinado local, porém "A proteção dos ouvidos é um 

elaborado mecanismo psicológico para filtrar o som indesejável, a fim de se concentrar no que é desejável"8 

(SCHAFER, 1977, p.11). Quando se vai dormir, a percepção do som é a última a se perder e é a primeira a voltar 

quando você acorda. A audição é um sentido que não pode ser evitado, e por isso que um ruído no ambiente 

afeta tanto o Homem, mesmo que às vezes de forma inconsciente.  

O autor acredita que "em termos de paisagem sonora, uma divisão prática no desenvolvimento urbano é, 

como em tantas outras áreas, a Revolução Industrial."9 (SCHAFER, 1976, p.52) Antes de entrar na discussão 

sobre a cidade pós-revolução industrial, aborda-se os ruídos presentes na consolidação das primeiras cidades, 

desde a Idade Média. Como descreve Schafer: 

 
Olhando para o perfil de uma cidade medieval europeia, pode-se notar que o castelo, a muralha da cidade e 

da torre da igreja dominam a cena. Na cidade moderna é o arranha-céu, o edifício do banco e a chaminé de 

indústria, que são as estruturas mais altas. Isto muito nos diz sobre as proeminentes instituições sociais 

destas diferentes sociedades.9 (SCHAFER, 1976, p.53) 

 

Os símbolos marcantes de uma cidade podem dizer muito sobre sua sociedade. Mesmo considerando as 

contemporâneas, podem-se fazer diversas distinções culturais. Além disso, dentro de uma mesma metrópole, 

como é o caso de São Paulo, os bairros podem ser muito diferentes. É necessário realizar uma análise precisa dos 

6  “Be ore the days o  writin   in the days 
of the prophets and epics, the sense of 
hearing was more vital than the sense of 
sight. The Word of God, the history of the 
tribe and all other important information 
was heard  not seen.”  
 
7 The very emergence of noise pollution as 
a topic of public concern testifies to the fact 
that modern man is at last becoming 
concerned to clean the sludge out of his 
ears and regain the talent for clairaudience 
– clean hearing.  
 
8 “ he ears prote tion is an elaborate 
psychological mechanism for filtering out 
undesirable sound in order to concentrate 
on what is desirable” 
 
9“In terms o  the sounds ape  a pra ti al 
division of developing urbanization is, as 
in so many other matters as well, the 
Industrial Revolution.” 
 
10 “Lookin  at the pro ile o  a medieval 
European city we at once note that the 
castle, the city wall and the church spire 
dominate the scene. In the modern city it is 
the high-rise apartment, the bank tower 
and the factory chimney, which are the 
tallest structures. This tells us a good deal 
about the prominent social institutions of 
the so ieties” 
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usos do local, e os pontos de concentração comunitária devem ser verificados, com o intuito de compreender 

como esse espaço funciona, para assim caracterizar a sua paisagem sonora.  

Porém, a simbologia não está apenas nas edificações marcantes. Os sinais sonoros são muito 

importantes para descrever uma sociedade, uma vez que imprimem um ritmo na mesma, como exemplifica 

Schafer: 

 
O sinal sonoro mais saliente na comunidade cristã é o sino da igreja. Este é capaz de definir a comunidade, 

já que a paróquia é um espaço sonoro, circunscrito no raio de influência do sino. O sino da igreja é um som 

central, que atrai e unifica a comunidade em um sentido social, e assim aproxima o Homem e Deus. 11 

(SCHAFER, 1976, p.54)  

 

O som sempre foi muito explorado pela religião devido sua capacidade de sensibilizar o emocional 

Humano. Mas também é fundamental salientar a capacidade do som de alertar, como no caso das sirenes de 

ambulâncias, e como consequência atrair a atenção, resultando em um potencial para a união. Música de rua 

costuma atrair a atenção dos pedestres, resultando em uma aglomeração. 

Outro sinal sonoro posterior, mas de fundamental importância foi a torre do relógio. A edificação já se 

configurava com um marco na cidade, e os ruídos ditavam o ritmo da vida, como descreve o autor: 

 
Foi durante o século XIV que o sino da igreja foi comparado com uma invenção técnica de grande 

importância para a civilização europeia: o relógio mecânico. Juntos, eles tornaram-se os sinais mais 

incontornáveis da paisagem sonora, pois, como o sino da igreja, e com pontualidade cada vez mais 

valorizada, o relógio mede a passagem do tempo de forma audível. 12 (SCHAFER, 1976, p.55) 

 

Schafer acrescenta que os "relógios regulam os movimentos da cidade com imperiosidade militante."13 

(SCHAFER, 1976, p.56) Atualmente, perdeu-se essas relações de centralidade na cidade. Isso também está 

associado à falta de perspectiva no espaço público, o que impede a população de se referenciar por algum edifício 

central marcante. 

O autor segue seu livro abordando diversos sons específicos da cidade que causam influência sobre os 

seus habitantes. Como observa “certamente eu não sou o único a concluir que o ritmo dos cascos dos cavalos 

11 “ he most salient sound si nal in the 
Christian community is the church bell. In 
a very real sense it defines the community, 
for the parish is an acoustic space, 
circumscribed by the range of the church 
bell. The church bell is a centripetal 
sound; it attracts and unifies the 
community in a social sense, just as it 
draws man and God to ether.”  
 
12 “It was durin  the  ourteenth  entury 
that the church bell was wedded to a 
technical invention of great significance for 
European Civilization: the mechanical 
clock. Together they became the most 
inescapable signals of the soundscape, for 
like the church bell, and with even more 
merciless punctuality, the clock measures 
the passin  o  audibly.” 
 
13  “Clo ks re ulated the movements o  
town with militant imperiousness.” 
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batem de forma contagiante nas mentes dos viajantes?”14 SCHAFER, 1976, p.63) Os sons emitidos quando se 

pratica uma determinada atividade ficam atrelados à memória da mesma. 

Neste contexto, Schafer observa que "antes da Revolução Industrial, o trabalho muitas vezes se atrelava 

à música, pois os ritmos eram sincronizados com o ciclo de respiração humana, ou com hábitos de mãos e pés."15 

(SCHAFER, 1976, p.63) Havia uma maior dedicação Humana para a percepção sonora, que era usada em 

conjunto com atividades de trabalho, configurando um ritmo mais ameno, porém mais equilibrado. 

Mas em relação especificamente às ruas, o autor descreve sobre a Idade Média "as ruas de todas as 

grandes cidades europeias eram raramente calmas naqueles dias, pois existiam vozes constantes de vendedores 

ambulantes, músicos de rua e mendigos."16 (SCHAFER, 1976, p.64) Mesmo com o ritmo de vida mais calmo, o 

espaço público não se esvaziava, ou seja, havia uma maior preocupação com o mesmo, o que reforça o argumento 

que a dificuldade para a apreensão do espaço resulta no seu abandono, e não que há a necessidade do aumento de 

atividade. 

 

ESTRATÉGIAS DE PROJETO URBANO PARA COMBATE AO RUÍDO 

 

Após abordar a problemática do ruído urbano na cidade contemporânea, busca-se descrever estratégias 

projetuais para amenizar o problema na escala do planejamento urbano.  Serão discutidas seis medidas benéficas 

para a qualidade ambiental do contexto sonoro da cidade, que não elevam os custos de implantação, mas apenas 

adotam partidos mais conscientes do ponto de vista do equilíbrio ambiental urbano.   

 

 Distanciamento com áreas comuns 

 

Quando se tem uma ou mais fontes de ruído muito evidentes caracterizando o entorno de certo terreno, 

deve-se procurar soluções projetuais para proteger acusticamente as partes mais sensíveis das edificações 

considerando sua função. 

14 “Surely I am not the only one to 
conclude that the rhythm of hooves must 
have knocked around infectiously in the 
minds o  travelers?”  
 
15  “Be ore the Industrial Revolution 
work was often wedded to song, for the 
rhythms of labor were synchronized with 
the human breath cycle, or arose out of the 
habits o  hands and  eet.”  
 
16  “ he streets o  all ma or  uropean 
towns were seldom quiet in those days, for 
there were the constant voices of hawkers, 
street musi ians and be  ars.” 
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No caso de um loteamento como apresentado na imagem abaixo, localizado próximo de uma grande 

autoestrada, uma opção interessante é afastar os lotes residenciais da principal fonte de ruídos. Esse espaço vago, 

é possível deixar como área de lazer, vegetação, e espaço para práticas esportivas.  

 

 
FIGURA 1. Distribuição das áreas comuns 

FONTE: Arquivo pessoal 

 

Somente a vegetação não irá barrar, mas pode talvez absorver um pouco dos ruídos da autoestrada. Mas 

o mais importante é o distanciamento, porque a estrada é uma fonte linear que dissipa 3dB com o dobro da 

distância. Se o afastamento não for suficiente, ou seja, a potência sonora da fonte é muito alta, pode ser necessário 

um recurso adicional como uma barreira acústica.    
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Estudo de Caso: Vila dos Idosos, São Paulo - Vigliecca & Associados 

 

Empreendimento da prefeitura paulistana destinado à locação social para pessoas com mais de 65 anos, 

o Residencial Vila dos Idosos foi projetado pelo escritório Vigliecca & Associados. O condomínio, localizado no 

Pari, bairro próximo da região central da cidade, mostra que baixa renda não é incompatível com arquitetura de 

qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. Residencial Vila dos Idosos 

FONTE: www.vigliecca.com.br 

 

Na descrição do projeto feito pelo escritório não há nada especificado sobre o projeto acústico. Porém, a 

implantação é interessante do ponto de vista da disposição das áreas comuns. O terreno é de esquina, na qual ha 

um movimentado anel viário de uma área bem ruidosa, a cem metros da Marginal Tietê. 
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O local já possuía uma biblioteca municipal localizada no centro do terreno.  O partido arquitetônico foi 

implantar o edifício no limite interior do lote, como uma longa lâmina que abriga todos os programas de forma 

integrada. Nas parcelas do edifício próximas às vias de grande fluxo o arquiteto posicionou usos que permitem 

níveis de ruído mais elevados, como o salão comunitário e os módulos de serviço.  

Os apartamentos estão o mais distante possível do ruído de tráfego, e na área central foram implantados 

áreas de lazer arborizadas, onde também se encontra a biblioteca municipal; programa que costuma ser silencioso. 

Além disso, o arquiteto projetou um espelho d’água nessa área comum, aumentando ainda mais a sensação de 

tranquilidade, e que certamente contribui para a psicoacústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3. Implantação - Residencial Vila dos Idosos 

FONTE: www.vigliecca.com.br 
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Proteção por programas menos sensíveis 

 

Dependendo do uso do edifício, este terá uma maior ou pior tolerância ao ruído exterior. Alguns usos 

como o residencial, busca a obtenção de sossego, de descanso, tanto de dia quanto de noite. Uma das piores 

consequências da poluição sonora é prejudicar o sono dos moradores das grandes cidades, o que começa a se 

configurar como um problema de saúde pública. 

 

 
FIGURA 4. Programas menos sensíveis 
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Por um longo período acreditou-se que o melhor para o urbanismo era ter os usos divididos por zonas 

distintas. Todavia, deve se destaca as vantagens de uma cidade heterogênea, com misturas de usos, na qual as 

regiões possuem vida e atividade todas as horas do dia.  

Porém, é atual também o conceito de ‘quiet zones’, que são áreas que reúnem usos com baixa tolerância 

aos níveis de pressão sonora. Normalmente são áreas exclusivamente residenciais, que necessitam de alguma 

forma de proteção contra os ruídos das demais regiões da cidade. 

Para a acústica, o ideal é que a cidade seja heterogênea, e que essa mistura de usos seja disposta de tal 

modo que as edificações mais sensíveis ao ruído fiquem protegidas por outras menos sensíveis, como por 

exemplo, as instalações industriais.  

O ruído urbano pode ser muito incomodativo para uma residência, mas bem menos para uma indústria. 

Porém, acredita-se não ser muito benéfico colocar os dois usos próximos, em razão da indústria configurar-se 

com uma fonte pontual de ruído. Mas na verdade se a indústria fizer um tratamento acústico, e as implantações 

estiverem a distâncias adequadas, estes usos podem conviver bem, e melhor, uma indústria pode servir de barreira 

acústica para uma área residencial. 
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Estudo de Caso: Anfa Place, Marrocos – Foster + Partners 

 

 
 

FIGURA 5. Alfa Place, Casablanca 

http://www.fosterandpartners.com 

 

O Anfa Place é um empreendimento de alto padrão com vista para o oceano Atlântico. Localiza-se a 

oeste de Casablanca, a maior cidade de Marrocos. O projeto foi feito em 2007, pelo escritório consagrado do 

arquiteto Norman Foster. 

Este projeto foi escolhido como estudo de caso porque possui uso misto, e apresenta uma implantação muito 

interessante do ponto de vista acústico. O terreno em questão está entre a praia e uma grande autoestrada, onde 

se dá o acesso ao empreendimento. 
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FIGURA 6. Distribuição de usos 

http://www.fosterandpartners.com 

 

 

Há uma boa disposição dos usos no projeto, porque o arquiteto protegeu usos mais sensíveis ao ruído, 

como o residencial e o hotel, e posicionou próximo à grande via de tráfego os usos menos sensíveis, como é o 

caso do comércio, com a área de shopping e as torres de serviços.  

Nota-se que os usos mais públicos formam uma espécie de barreira para o entorno, que para a acústica 

do empreendimento é bom, afinal faz um distanciamento para os usos mais sensíveis, e ainda conforma uma 

barreira física ao som em diversos pontos. E nem por isso a parte do comércio teve que ser inteiramente fechada 

e impermeável; é apenas uma questão de proposta projetual.  

 

 

 



Sandra Medina Benini e Gilda Collet Bruna (Org.) -  101 

 

 

 

 

 

Proteção pela disposição das fachadas 

 

O posicionamento das fachadas é outro fator de grande importância para a obtenção da qualidade 

sonora das edificações. Normalmente as edificações são retangulares, e há uma fachada principal, que contém as 

aberturas para os espaços mais nobres das ocupações internas. 

 

 

 
 

 

FIGURA 7. Formas de implantação 

FONTE: Arquivo pessoal 
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Essas fachadas principais não devem estar voltadas para as principais fontes externas de ruído, como é o 

caso das grandes vias de tráfego urbano.  

Nas cidades contemporâneas, os eixos de transporte são a principal fonte de ruído urbano.  As fachadas 

dos edifícios, por princípio, devem ser mais protegidas quando voltadas para as vias, e podem ser mais abertas e 

permeáveis quando voltadas para o interior, ou mesmo a lateral dos terrenos.  

É comum encontrar edifícios com as fachadas principais voltadas para os lados do terreno, e a fachada 

secundária, normalmente apenas com as janelas dos banheiros, ou até mesmo uma empena cega voltada para a 

rua. Essa situação é interessante para resolver o isolamento dos ruídos do exterior. 

 

Estudo de Caso: Esplanada dos ministérios – Oscar Niemeyer 

 

A Esplanada dos Ministérios, ou também conhecida como Eixo Monumental é uma avenida que se 

localiza no centro do Plano Piloto de Brasília, capital brasileira. É conhecido popularmente como o "corpo do 

avião", no desenho do Plano Piloto de Brasília. Estende-se por dezesseis quilômetros, fazendo a ligação entre a 

Rodoviária de Brasília (a oeste) e a Praça dos Três Poderes (a leste). 

Os edifícios da Esplanada dos Ministérios foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e a via em si 

foi projetada pelo urbanista Lucio Costa, e foi construída no final da década de 1950.  
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Os edifícios dos ministérios são retangulares, e as fachadas menores, que acontecessem como empenas 

cegas, estão voltadas para a fonte mais intensa de ruído, que é a própria via de tráfego. Esta estratégia projetual é 

muito positiva do ponto de acústica, porque a fachada estrutural isola os ruídos urbanos. Já as fachadas principais 

FIGURA 8. Esplanada dos Ministérios 

FONTE: Hermínio Oliveira - memoria.ebc.com.br 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=mQ8YkRNuZI33fM&tbnid=vr1qfzL-RiGhHM:&ved=0CAUQjB0&url=http%3A%2F%2Fmemoria.ebc.com.br%2Fagenciabrasil%2Fgaleria%2F2003-07-26%2F26-de-julho-de-2003&ei=8qgoU5mSOYfbkQfrgoHoDQ&psig=AFQjCNHoMJtoA_2b5sIw5MtGWlcnjl8VuQ&ust=1395260001567116
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e envidraçadas estão voltadas para as laterais, para áreas com boa vegetação, que também auxilia na absorção e 

difusão da poluição sonora.  

 

Qualidade urbana pela absorção sonora da fachada 

 

Uma temática importante no estudo da acústica é o isolamento de fachada. Na cidade contemporânea, 

com o aumento das fontes de ruído urbanas, a população sente no interior das edificações cada vez mais o 

incômodo da poluição sonora. 

Pode-se tratar as fachadas para se tornarem mais isolantes ao ruído; e melhorar o interior das edificações 

com materiais absorvedores, para atenuar parte do ruído que ainda entra no espaço. 

Porém, pouco se pensa na qualidade sonora do espaço público. As fontes de ruído externas geram ondas 

sonoras que incidem sobre as fachadas, quase sempre compostas de materiais rígidos e bem refletores, que 

intensificam a reverberação sonora. 

 Além disso, há os problemas de conformação urbana, como por exemplo a presença de prédios 

paralelos, separados pela rua, que geram um efeito de ‘canyon’, que também intensifica o nível sonoro, a medida 

que o campo livre possui delimitações, e há um aumento do número de reflexões nas fachadas.  

 

 
 

FIGURA 9. Conformações Urbanas 

FONTE: Arquivo pessoal 
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Estudo de Caso: Consorcio Building Concepcion, Chile – Enrique Browne 

 

O projeto localiza-se na cidade de Concepcion, a 520 km ao sul de Santiago. Ocupa um terreno de 

esquina, na região central da cidade, em frente a uma praça com uma igreja tombada pelo patrimônio histórico. 

O diferencial do edifício é a fachada verde, marca registrada da produção do arquiteto Enrique Browne.  

O intuito principal dessa fachada é funcionar como um quebra-sol, para fazer o controle da insolação que incide 

sobre a mesma. 

 

 

FIGURA 10. Consorcio Building 

FONTE: www.ebrowne.cl/ 
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A princípio, do ponto de vista acústico, pode-se erroneamente pensar que a vegetação melhora o 

isolamento de fachada. Mas provavelmente ela pouco ajuda na melhora da qualidade no interior da edificação, 

porque consegue apenas absorver bem pouco do som que a atravessa.  

A melhora real é da qualidade sonora do espaço urbano. Uma fachada absorvedora, diminui a 

reverberação do exterior, deixando o ambiente externo mais tranquilo.  

No caso em especial, é ainda mais importante evitar a poluição sonora do espaço exterior, porque a 

praça com a igreja histórica carrega um valor simbólico, que pode ser perdido em um espaço público muito 

ruidoso. 

 

Implantação para espaços interiores tranquilos 

 

Um recurso da arquitetura vernacular, que é utilizado também em edifícios contemporâneos, e tem um 

bom resultado do ponto de vista acústico, é a utilização de pátios internos. Considerando a escala de 

planejamento urbano, pode-se utilizar a implantação dos edifícios para proteger os espaços internos, e torná-los 

mais tranquilos.  

Quando a situação urbana do entorno é muito ruidosa, uma opção interessante é implantar edifícios mais 

fechados para o exterior, com um bom isolamento de fachada, e bem abertos e integrados com áreas internas, que 

pela própria proteção das edificações, obtêm baixos níveis de pressão sonora. 
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FIGURA 11. Proteção de espaços interiores 

FONTE: ARIZMENDI, 1980. 
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Estudo de Caso: Chiswick Park, Inglaterra – Richard Rogers 

 

O Chiswick Park é um empreendimento de uso misto, ou seja, um local onde os moradores podem viver 

e trabalhar. Está localizado próximo à autoestrada de Chiswick, a oeste de Londres, na Inglaterra.  O terreno de 

13 hectares era ocupado pela empresa de transporte de ônibus de Londres, teve suas instalações demolidas na 

década de 1980. Antes do empreendimento o solo do terreno estava contaminado e precisou ser remediado. 

 

 
 

 

O projeto se localiza em uma espécie de “ilha urbana”, porque o terreno apesar de ter grandes 

dimensões, está circundado por linhas de transporte tanto rodoviário, quanto ferroviário.  Por essa razão, a 

periferia do lote recebe altos níveis de ruído de tráfego.  

FIGURA 12. Chiswick Park 

FONTE: www.richardrogers.co.uk/ 
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Levando esse fato em consideração, o importante arquiteto Richard Rogers decidiu implantar as 

fachadas secundárias para as grandes vias, já estabelecendo um bom distanciamento das mesmas. 

A proposta é utilizar também as edificações como barreiras acústicas para o jardim interno, que 

funcionaria como um espaço de descanso e lazer. Para reforçar a ideia de tranquilidade, o projeto possui um lago 

no centro. A parcela do lote mais problemática em relação ao ruído, na parte superior da implantação, fica livre 

para uma ocupação de uso menos sensível. 

 

 
 

 

  

FIGURA 13. Implantação do projeto - Chiswick Park 

FONTE: www.richardrogers.co.uk/ 
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Formas benéficas do edifício 

 

A forma do edifício normalmente é definida por questões funcionais ou estéticas do projeto. Mas esse formato 

pode interferir muito na qualidade sonora do interior do edifício, e também pode causar impactos na acústica 

urbana.   

Como demonstra a figura abaixo, a forma do edifício e sua implantação podem ser adequadas ou não do ponto de 

vista acústico. Os formatos côncavos tendem a focalizar o som, e dependendo da forma, podem até causar 

reflexões secundárias na fachada, aumentando o nível de intensidade incidente na mesma.  

As formas convexas tendem a espalhar o som, funcionando como uma espécie de difusor, o que é interessante 

tanto para o edifício, que não recebe reflexões adicionais, quanto para a acústica urbana, porque o campo difuso é 

normalmente mais homogêneo e menos incomodativo à população. 

 

 
 

 
FIGURA 14. Forma dos edifícios 

FONTE: Silence – Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans, p.64-65. 
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Quando há a configuração de um pátio interno, ou apenas um local entre edifícios, é preferível que esse 

também não possua o formato circular, principalmente se houver uma abertura desse espaço para as vias de 

tráfego, porque as ondas sonoras entram e ficam aprisionadas nesse espaço confinado e o tempo de reverberação 

pode aumentar muito.  

A solução é não fazer aberturas voltadas para as vias de circulação nas áreas internas; e se isso for 

inevitável, não optar por formas interiores côncavas. Se tiver que ter esse formato, o melhor é propor fachadas 

internas absorventes, para diminuir as reflexões secundárias. Porém, as mesmas não poderão ser permeáveis ao 

exterior, porque senão os altos índices de pressão sonora vão atingir o interior das edificações. O ideal é que o 

som nunca fique confinado em um espaço, para não ser amplificado. 

O posicionamento de edifícios paralelos entre si, e perpendiculares a vias de tráfego, também pode 

aumentar o número de reflexões consecutivas nas fachadas internas, normalmente aos mais vulneráveis ao ruído. 

O melhor é dispor os edifícios de formas diferentes em posições não paralelas, para as reflexões sonoras 

ocorrerem de forma aleatória, e assim serem difundidas sem potencializar sua intensidade. 

Muitas são as possibilidades formais benéficas para a acústica das edificações. Os princípios básicos são 

optar por formas que difundem o som; evitar o paralelismo entre edificações, e proteger pátios internos dos 

ruídos urbanos utilizando o próprio edifício.  

 

Estudo de Caso: Edifício Itália, São Paulo – Franz Heep 

 

O edifício Itália, também conhecido como Circolo Italiano, é o segundo maior em altura da cidade de 

São Paulo. Este projeto do arquiteto Franz Heep, está localizado em um cruzamento de grande movimento do 

centro da cidade, entre a Av. Ipiranga e a Av. São Luis. Foi tombado pelo patrimônio histórico, e é atualmente um 

dos marcos da cidade. 
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O projeto localiza-se em uma esquina triangular, entre duas vias de grande e constante tráfego veicular. 

A forma do edifício quase oval, e seu posicionamento, ajuda na difusão das ondas sonoras que incidem 

diretamente em quase todas as fachadas. Por tratar-se de um edifício da década de 1960, provavelmente o 

isolamento de fachada poderia ser melhor, porém a escolha da forma foi interessante do ponto de vista acústico. 

 

FIGURA 15. Edifício Itália 

FONTE: www.bacante.com.br 

 

http://www.bacante.com.br/blog/dancando-teatro-no-centro-de-sao-paulo/
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DE EDIFICAÇÕES 
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INTRODUÇÃO 

 

O esgotamento de recursos naturais tem incentivado um maior interesse no mundo industrializado de 

hoje; uma grande atenção para a sustentabilidade do ambiente construído e alternativas sustentáveis para o 

desenvolvimento e práticas de construção. Na comunidade das construções verdes, um forte interesse encontra-se 

em materiais naturais e renováveis para construção que podem ser usados em aplicações estruturais (MAHDAVI, 

2012). 

A presente pesquisa, realizada em Portugal e financiada pela FAPESP, com a supervisão do Professor 

Doutor Miguel José das Neves Pires Amado, teve como objetivo o conhecimento da aplicabilidade dos materiais 

alternativos em construções verdes. Tal trabalho possibilitou maior conhecimento sobre conservação energética 

das etapas do processo de projeto e técnicas construtivas por meio do intercâmbio da pesquisadora em formação 

com o grupo de pesquisa do exterior intitulado Grupo de Estudos de Ordenamento do Território do 

Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

A pesquisa do presente estudo, portanto, é descritiva por relatar características da conservação energética 

das etapas do processo de projeto e técnicas construtivas. Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, para 

desenvolver e suportar os objetivos propostos nesse estudo, e de campo, pela utilização de instrumentos como 

entrevistas com especialistas sobre o tema e visitas as obras que seguem os conceitos do planejamento sustentável. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Revisão Bibliográfica 

 

A questão da sustentabilidade, a sua relação com o desenvolvimento e os problemas daí resultantes, 

foram reconhecidos na década de 60, muito por influência do livro ‘Silent Spring’ da autoria de Rachel Carlson, 

em que pela primeira vez a Primavera aparecia sem flamingos, mortos pela ingestão de alimentos contaminados 

por pesticidas (REAES PINTO, 2011). 

Desde os anos 70 que a questão ambiental tornou-se uma preocupação mundial. O desenvolvimento da 

sociedade, ao nível populacional e da qualidade de vida, proporcionou o aumento não controlado do consumo 

dos recursos e materiais disponíveis na natureza (Lucas, 2011). Porém, só veio a ganhar importância e destaque 

em termos internacionais nos anos 90. Uma das definições mais comuns é a da antiga Primeiro-ministro da 

Noruega H. Brundtland: “assegurar os recursos suficientes para as gerações futuras terem uma qualidade de vida 

similar à nossa”. O termo foi firmemente reconhecido na Cimeira Mundial do Rio em 1992, onde foi incluído nos 

documentos como um alvo a ser atingido pelo Mundo (PINHEIRO, 2003). 

A partir da altura da realização da Conferência do Rio de Janeiro adotaram-se, progressivamente, 

medidas que visam reduzir a poluição gerada, através de uma perspectiva integradora, considerando a totalidade 

do processo produtivo. Nesta fase, o princípio da prevenção, que preconiza a adoção de medidas preventivas para 

a proteção do ambiente, assim como o princípio do poluidor-pagador, regem a legislação ambiental (Pinheiro, 

2006). 

Dois anos mais tarde, em novembro de 1994, foi efetuada a Primeira Conferência Mundial sobre 

Construção Sustentável (First World Conference for Sustainable Construction, Tampa, Florida), onde o futuro da 

construção, no contexto da sustentabilidade, foi discutido. A construção sustentável refere-se à aplicação da 

sustentabilidade às atividades construtivas sendo definida (PINHEIRO, 2003). 

Uma dessas interpretações com especial relevância para o setor da construção é a Agenda Habitat II, que 

resultou da Conferência das Nações Unidas, em 1996, realizada em Istambul. A Agenda Habitat II demonstra 

uma preocupação com abrigo para todos e a sustentabilidade dos aglomerados humanos e contém diversas 
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secções dedicadas ao setor da construção civil e à forma como os governos nacionais devem encorajar a indústria 

no sentido da sustentabilidade (PINHEIRO, 2006). 

A construção é uma das indústrias que mais consome materiais e recursos, sendo a maior parte destes 

não renováveis. O agravamento da escassez de recursos aliado à importância de satisfazer as necessidades 

presentes salvaguardando as gerações futuras está na gênese da construção sustentável (AMADO et al., 2011). 

O setor da construção civil usa em seu processo cerca de 50% de recursos naturais. O crescimento do 

aglomerado urbano, a melhoria da qualidade de vida da população e o crescimento do consumo de energia 

associado começam no fim do século uma das principais preocupações com o desenvolvimento dos países e as 

maneiras desse desenvolvimento (AMADO, 2002). 

Atualmente, o conceito de sustentabilidade é cada vez mais importante, visto que existe uma maior 

preocupação com a qualidade de vida do ser humano, assim como a melhoria e preservação do meio ambiente, 

tanto no presente como para o futuro (AMADO et al., 2011). A habitação com qualidade é uma necessidade que 

deve ser satisfeita sem comprometimento dos ecossistemas existentes, levando as empresas a assumirem uma 

postura ética de valorização do meio ambiente (FLORIM et al., 2004). 

A construção sustentável refere-se à aplicação da sustentabilidade nas atividades construtivas, a qual 

descreve as responsabilidades da indústria da construção no que respeita ao conceito e aos objetivos da 

sustentabilidade. (AMADO et al., 2011) 

Nesse sentido, a Construção Sustentável pode ser entendida “como a que permite a criação e a 

manutenção do ambiente construído responsável e saudável, assente na exploração, gestão e utilização criteriosa e 

eficiente dos recursos naturais disponíveis e no respeito pelo meio ambiente e pela ecologia” (REAES PINTO, 

2011). 

Para uma construção ser considerada verde, não basta apenas essa ser econômica no quesito energia, ou 

apenas utilizar materiais que prejudiquem o mínimo possível à natureza. Uma construção verde deve considerar 

todo o ciclo de vida do edifício, levando em conta a qualidade ambiental, qualidade funcional e valores futuros. 

Segundo John et al. (2005), de acordo com o OCDE Project, os edifícios sustentáveis podem ser 

definidos como os edifícios que têm impactos negativos mínimos sobre o ambiente natural e construídos, em 

termos deles mesmos, suas imediações e as configurações regionais e globais. Construções sustentáveis podem ser 

definidas como práticas de construção, que se esforçam para a qualidade integral (incluindo o desempenho 
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econômico, social e ambiental) de forma ampla. Assim, o uso racional dos recursos naturais e gestão prevista para 

um edifício apropriado irão contribuir para a poupança de recursos escassos, reduzindo o consumo de energia e 

melhoria da qualidade ambiental. 

Na fase de projeto é fundamental o estudo de estratégias de forma a encontrar as melhores soluções para 

o desempenho do edifício ao longo do seu ciclo de vida. Essa fase é caracterizada pela preocupação com questões 

relacionadas com conservação de energia e conforto ambiental, portanto é necessário criar um sistema construtivo 

detalhado com compatibilidade entre várias especialidades do projeto (LUCAS, 2011). 

De acordo com Lucas (2011), algumas das atividades que são determinadas nessa fase são: a localização, 

implantação e orientação solar; escolha de materiais de baixo impacto; determinação de eficiência térmica do 

edifício; ventilação natural; sistemas de recolha de águas pluviais e de reutilização de água. 

A sustentabilidade na construção é baseada na ideia de que todo o processo de construção deve ser visto 

como holístico, que leva em consideração todas as etapas que compõem o ciclo de vida de um edifício e em 

seguida, em sua fase de projeto, e todas as ações que serão realizadas em fases posteriores devem ser pensadas e 

planejadas (utilização, manutenção, desativação) (AMADO et al., 2011). 

É necessário o uso de ferramentas que ajudem a equipe de projeto em sua decisão em todas as 

dimensões da sustentabilidade (social, econômica, meio ambiente). Uma equipe multidisciplinar é também 

indispensável, para que todo o ciclo de vida do edifício seja pensado. 

Muitas cidades pelo mundo têm começado a desenvolver planos urbanos sustentáveis que garantam seus 

processos de expansão com os desejados resultados sustentáveis. O foco dessas cidades está nas áreas de 

urbanismo sustentável como a estratégia para um crescimento geral e um desenvolvimento econômico enquanto 

protege os valiosos recursos naturais da degradação (AMADO et al., 2011). 

As especificações do processo de planejamento sustentável exigem uma visão global com as questões 

envolvidas, e consequentemente uma concepção holística do projeto. Essas especificações requerem uma 

metodologia de fácil aplicação em diferentes níveis de intervenção do projeto, estabelecendo o modelo conceitual 

para soluções de qualidade urbana, para a construção, definindo o processo tecnológico e os materiais 

construtivos, em função de minimizar os impactos ambientais e o uso, controlando o procedimento de uso dos 

espaços e recursos (AMADO et al., 2007). 
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Segundo Amado et al. (2007) p.696, esse “novo” método deve ser especificado e facilmente aplicável. 

Esse método é definido de tal maneira: 

 

- Uso sustentável dos recursos naturais; 

- Controle da urbanização desordenada; 

- Satisfação das necessidades da população e expectativas; 

- Redução do desperdício e consumo; 

- Promoção da economia local e empregos; 

- Preservação natural, econômica, social e diversidade cultural; 

- Promoção da eficiência energética, e uso de energias renováveis; 

- Encorajamento de novos modos de mobilidades;  

- Envolvimento da população local no processo de planejamento urbano. 

 

A partir desse método deve também resultar a promoção de mudanças fundamentais dos princípios do 

uso da terra, que fornecem (AMADO, et al, 2007. p. 696): 

 

- Bem estar social- incluindo lazer em áreas naturais; 

- Eficiência ambiental- minimizando os impactos ambientais; 

- Eficiência econômica- garantindo a durabilidade dos sistemas urbanos; 

- Incluir o desenho urbano, criando condições de total acessibilidade nas áreas urbanas. 

 

O projeto de construção sustentável é, portanto, a integração entre o pensamento do arquiteto com 

recursos de engenharia elétrica, mecânica e estrutural. Além de expressar a preocupação estética tradicional de 

aglomeração, a orientação, escala proporcional, textura, sombra e luz, a equipe de projeto de instalação precisa 

preocupar-se com os custos de longo prazo: ambiental, econômico e humano (JOHN et al., 2005). 
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Estudo de caso 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada a visita em um bairro sustentável, que teve um projeto 

de Urbanização, nomeadamente o lote 7, localizado na Quinta do Visconde, freguesia de Santo António da 

Charneca, no conselho do Barreiro. 

 

Figura 1.  Localização do Barreiro em Portugal e Localização do Barreiro na AML 

Fonte: Ramalhete et al.,2013 

 

Segundo Ramalhete et al.(2013), o conselho do Barreiro, devido à forte proximidade com Lisboa, está a 

ser alvo de um conjunto de ações de desenvolvimentos das infraestruturas, especialmente no que se refere às 

acessibilidades. O conselho é caracterizado por uma zona urbana a norte e por uma zona periurbana e rural a sul, 

sendo que os equipamentos de apoio à população estão ainda polarizados na freguesia do Barreiro. O Barreiro é 

ainda marcado por características ímpares em termos de vivência social, com uma forte tradição associativa, tendo 

mais de duzentas associações e coletividades, que promovem o desporto, cultura e solidariedade social, um pouco 

por todo conselho. 
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A legislação em vigor foi implementada com uma perspectiva sustentável referente ao edificado, 

alterando, por via da lei, as concepções de construção, procurando soluções viáveis em termos de eficiência 

energética e, consequentemente, viáveis em termos econômicos.  

A obra em estudo é o empreendimento Casas de Santo Antônio, no conselho do Barreiro, promovido 

pela empresa GoGui Construções Ltda., e projetado e desenvolvido pela empresa PROGESTO- Gabinete 

Técnico de Gestão, Arquitetura e Planejamento Ltda. 

O projeto da urbanização foi orientado por uma estratégia de desenho solar passivo ao nível do 

urbanismo e da arquitetura, procurando uma vivência sustentável do próprio empreendimento no local da 

implantação. O conjunto edificado foi criteriosamente relacionado com a envolvente que, por sua vez, 

apresentava um conjunto de características especiais, como sendo o caso da proximidade com o IC21 e 

simultaneamente com a Mata Nacional da Machada. 

O projeto baseia-se principalmente na promoção e no desenvolvimento de um desenho urbano que 

apresente um novo tipo de urbanidade e um novo modelo de planear e construir. Ao nível urbano, o desenho de 

soluções passivas passou pela investigação de soluções adequadas ao nível das dimensões, geometria, orientação 

dos edifícios e dos arruamentos, densidade habitacional, tipo de uso e porcentagem de área impermeabilizada 

pelas construções (RAMALHETE et al., 2013). 

A orientação dos arruamentos, em conjunto com a disposição dos edifícios foi uma das estratégias 

adotadas para assegurar o conforto no espaço público no que se refere a: equilíbrio da temperatura; proteção dos 

ventos predominantes em determinadas direções, garantindo a renovação do ar nos espaços interiores e, 

simultaneamente, protegendo o edifício e a via dos ventos dominantes. O tipo de espécie arbórea pode variar 

consoante a orientação dos ventos face aos edifícios (RAMALHETE et al., 2013). 
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Figura 2. Casas de Santo António 

Fonte: O autor, Julho, 2013 

Figura 3. Orientação Solar da urbanização com a 

demarcação do lote 7. 

Fonte: Ramalhete et al., 2013 

 

Em relação ao ruído e ao “conforto visual”, levando-se em conta que o projeto encontra-se próximo a 

uma rodovia, a solução passou por uma estratégia de reflorestamento na medida em que foi implantada uma 

“barreira verde” composta por pinheiros bravos e arbustos rasteiros entre a urbanização e o eixo viário. 

A questão da permeabilização da zona de intervenção foi importante devido à proximidade da Mata 

Nacional da Machada, integrada na Reserva Natural Local do Sepal do Rio Coina e Mata da Machada 

(RAMALHETE, 2013). Foi proposto um sistema de recuperação de águas pluviais, contribuindo para o equilíbrio 

natural da Mata da Machada. O sistema consiste na captação das águas pluviais que são encaminhadas para um 

reservatório localizado na mata para a utilização da fauna local. 

Em termos de permeabilização da área urbanizada foram adotadas outras soluções passivas tal como o 

encaminhamento de águas (pendente) da praça central ajardinada, que permite a infiltração de um depósito 

comum, e a implementação de uma malha permeável em cimento nas zonas de estacionamento (grelhas de 

enrelvamento) (RAMALHETE et al., 2013). 

O edifício designado como Lote 7 da Urbanização Casas de Santo António tem uma área de 381,65 m², 

sendo a área de implantação de 243,18m² (63,71% da área do lote). A iluminação natural é garantida com 
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intensidade apropriada à função e uso no interior do edifício, sempre que as condições atmosféricas permitam 

exclusivamente através da radiação solar direta. Proteção solar passiva e ativa também se faz presente e necessária 

para o controle da intensidade e da luminosidade apitada pelos vãos envidraçados (RAMALHETE et al., 2013). 

Em relação à ventilação, como o lote está localizado de forma a receber ventos preferenciais nas direções 

NO e SE, a solução passa pela orientação de vãos a norte, para que no verão receba menos radiação e propicie a 

circulação e ar fresco, e a sul, para que no inverno receba mais radiação solar para o aquecimento dos espaços. A 

volumetria proposta tende a possibilitar a insolação franca em todos os lotes, bem como uma exposição aos 

ventos predominantes de verão. 

 

 
Figura 1. Ventos dominantes da região  

Fonte: Ramalhete et al., 2013. 

 

Outra característica do projeto é a versatilidade da construção que procura minimizar remodelações e 

consumo de recursos adicionais, tendo em conta que as necessidades de espaço e de uso podem ser alteradas com 

o tempo. 

Há também uma instalação de redes de águas residuais e águas pluviais que servem todas as instalações 

sanitárias e a cozinha da habitação. 
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A proposta é utilizar-se aparelhos de iluminação equipados com lâmpadas de baixo consumo, dotados de 

balastros eletrônicos de alta-frequência, para redução de consumos e diminuição da trepidação da luz, e como já 

foi dito, beneficiar-se também da luz natural do ambiente que entra pelas aberturas. O sistema de iluminação dos 

espaços de circulação, corredores de distribuição e instalações sanitárias é exterior e acionado com sensores de 

presença para permitir o desligar parcialmente as lâmpadas em períodos de não utilização, e assim economizar 

energia (RAMALHETE et al., 2013). 

Com a intenção de incentivar a separação do lixo doméstico para a reciclagem, foi projetada, na 

habitação, um espaço na cozinha com móvel adaptado à separação do lixo por qualidades. 

O pavimento flutuante em pranchas de madeira constitui um acumulador de calor natural devido ao 

laminado de madeira (Acer TARKETT com acabamento em verniz de poliuretano mate) conjugada com uma 

película de polietileno de 4 mm, representando uma condutibilidade térmica baixa de 0,07 m² K/W. 

 

  
Figura 5. Detalhe das pranchas de madeira Figura 6. Detalhe do isolamento 

Térmico no exterior 

Fonte: : O autor, Julho, 2013 

 

O desenho de soluções solares passivas para condições de verão visa à eliminação de calor e o 

sobreaquecimento do espaço interior. Como tal, baseia-se em métodos de ventilação passiva e na implementação 

de elementos de sombreamento que podem ser arquitetônicos ou naturais. Todos os elementos construtivos têm 
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um efeito no sobreaquecimento: a cobertura, as paredes, os vãos, a forma do edifício e a cor das fachadas. Os 

vãos são os elementos que requerem uma abordagem mais cuidada na medida em que recebem radiação direta, 

assim como a cobertura, que recebe o maior número de horas de sol. Contudo, o estudo dos vãos deve ser global, 

pois no Inverno são fundamentais para a captação de radiação solar. 

Como ocorre no desenho solar passivo para as condições de inverno, nas soluções para as características 

de verão o tipo de vidro e caixilharia são igualmente importantes. Nas condições de Verão, de modo a 

complementar a ação do vão envidraçado, foram incorporados pelo exterior estores de lâminas metálicas, que 

permite ao utilizador controlar a luminosidade e a visibilidade, controlando a luminosidade para garantir o 

conforto visual e térmico. 

Para auxiliar no conforto Térmico, nas paredes exteriores foram implantados revestimentos através de 

um sistema de placas TRESPA-METEON com resistência aos raios UV e alterações bruscas de temperatura. 

A eficiência energética de um edifício é consequência de um desenho solar passivo que se adapte às 

condições de Verão e de Inverno, mas também à implementação de sistemas de produção de energia renováveis e 

não poluentes como sendo o caso de painéis solares (RAMALHETE et al., 2013). 

No projeto do Lote 7 foi prevista a implementação de painéis solares na cobertura no que refere à 

produção de energia para águas quentes sanitárias. O uso dos painéis reduziria em cerca de 41% dos consumos 

diários de energia. 

Além do conforto térmico, uma das preocupações foi o conforto acústico, devido ao fato da obra se 

localizar próximo à IC21, uma autoestrada que passa ao lado do bairro e tem um alto fluxo de automóveis. O 

revestimento com painéis TRESPA-METEON e o sistema de isolamento pelo exterior DRYVIT de 60 mm 

também ajudam na redução da transmissão de som através da criação de uma barreira que aumenta as 

propriedades acústicas de absorção de som em 6 dB, 50% de nível do ruído interior. 

Segundo Ramalhete et al. (2013), a Análise do ciclo de vida do edifício é um dos princípios importantes 

para a eficiência (que engloba a eficiência energética e a durabilidade) e funcionalidade do próprio edifício, ou seja, 

esta análise centra-se em todas as fases do processo, desde o programa, projeto, construção, manutenção, 

adaptabilidade do uso e uma possível desconstrução do edifício e, como tal, a gestão e reciclagem dos resíduos. 

Durante a elaboração do programa foi realizada uma análise socioeconômica e demográfica do local, 

mostrando que o programa de habitação no local viria a impulsionar o desenvolvimento do conselho que, 
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caracteriza-se como uma zona “dormitório” da cidade de Lisboa. Levando-se em conta o posterior 

desenvolvimento da região, foi importante flexibilizar o uso dos espaços. A caracterização da comunidade foi 

também um fator importante no que diz respeito às normas de acessibilidade e segurança. Nessa etapa foram 

definidos também as atividades e os usos, assim como seus impactos na dinâmica socioeconômica do local de 

implantação. 

Na fase do projeto foi feita a seleção dos materiais e o estudo da sua energia incorporada, buscando 

utilizar materiais de baixo impacto ambiental. A durabilidade do material também é considerada. 

O projeto Casas de Santo Antônio, nomeadamente o lote 7, complementou a questão da durabilidade 

dos materiais através da criação de um Manual de Utilização e Manutenção da Habitação para o futuro utilizador, 

permitindo que o utilizador tire o melhor partido da sua habitação de forma eficiente. Sobre a gestão dos resíduos, 

foram utilizados materiais recicláveis ou reutilizáveis. 

 

CONCLUSÃO 

 

A questão da Sustentabilidade torna-se cada vez mais indispensável no setor da construção civil e vem 

ganhando cada vez mais espaço. Com o grande consumo de recursos e o mau uso de materiais, novas tecnologias, 

técnicas e soluções são essenciais. 

Deve-se ter cautela ao nomear um edifício de Sustentável. A Sustentabilidade está além dos selos dados 

por algumas instituições. Para ser sustentável o edifício deve reduzir impactos desde sua concepção até o fim de 

sua vida útil. Não basta apenas reduzir energia durante a sua utilização. Os materiais utilizados para sua 

construção devem ser pensados, tal como deve ter a preocupação da energia incorporada a tais materiais, dando 

preferência para materiais locais, renováveis e de preferência que possam ser reciclados ou reutilizados após o fim 

da vida do edifício. É essencial a preocupação, durante o projeto, para que o edifício tenha ventilação natural, 

orientação solar adequada, para que assim, garanta o conforto térmico do edifício. Além de claro, tentar reduzir o 

seu consumo energético. O reaproveitamento de água também é de grande importância para se alcançar a 

autossuficiência da construção. 
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A Sustentabilidade deve buscar o equilíbrio, não somente ecológico, mas social e econômico. Deve-se 

levar em conta a cultura e modo em que vive a população local, para que o edifício possa fazer parte do dia a dia 

do local. É essencial que não só o edifício seja sustentável, mas todo o seu entorno, buscando solucionar 

problemas de trânsito, de falta de áreas verdes e trazendo uma real qualidade de vida para a região. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O crescimento desordenado dos centros urbanos provoca alterações no meio ambiente. Grandes áreas 

naturais tornam-se impermeáveis à medida que a urbanização avança sobre as mesmas, ocasionando a elevação do 

volume de escoamento superficial das águas pluviais e, consequentemente, gerando enchentes e deslizamentos 

com maior frequência nas épocas de chuvas (NEVES, 2004). Além do aumento do volume escoado, as mudanças 

no uso e ocupação do solo provocam a redução do tempo de concentração na bacia. 

Uma região antes permeável, condição na qual a retenção e a infiltração do escoamento pluvial são 

favorecidas, com a urbanização, é revestida por superfícies pouco permeáveis e com menor rugosidade - vias 

pavimentadas, telhados e galerias pluviais, consequentemente, a velocidade do escoamento aumenta, o que resulta 

no rápido transporte da água, que converge para as áreas de menores cotas. Desse modo tem-se a redução do 

tempo de concentração associado à elevação dos picos de vazões (BUTLER e DAVIES, 2004; TUCCI, 2005 apud 

DECINA, 2012). 
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Ademais, o aumento demográfico nas cidades, ao longo dos anos, tem contribuído para a elevação dos 

volumes de resíduos gerados, os quais, muitas vezes, são depositados em locais inadequados. Tais resíduos 

acabam somando-se aos sedimentos oriundos de erosões e das obras de construção civil e são direcionados à 

microdrenagem - sarjetas, bocas de lobo e galerias, entre outros dispositivos, e à macrodrenagem (corpos d’água) 

ocasionando a obstrução e o assoreamento destes, alterando suas características naturais e favorecendo a 

ocorrência de alagamentos. 

As dificuldades vivenciadas atualmente nas cidades, relacionadas aos alagamentos e deslizamentos de 

solo em épocas de chuvas intensas, são consequências de decisões tomadas no passado, tendo como principal 

fator responsável pela ocorrência desses problemas a ausência de planejamento urbano (NEVES, 2004). Tal 

planejamento se faz necessário, neste contexto, para que restrições quanto ao uso do solo e ocupação de áreas de 

risco sejam estabelecidas, assim como diretrizes para a execução de sistemas de drenagem sustentáveis. 

A drenagem urbana convencional baseia-se no princípio de que o escoamento superficial provocado 

pelas precipitações deve ser rapidamente direcionado aos corpos hídricos. O processo de urbanização, 

intensificado nas últimas décadas, evidenciou os limites da drenagem clássica em relação à sua eficácia (CASTRO, 

2002).  

Diante desse cenário, surge a necessidade de se projetar sistemas de drenagem mais eficazes por meio da 

utilização de medidas sustentáveis, visto que elevar a capacidade de escoamento das redes seria muito onerosa e, 

em condições meteorológicas extremadas ou em longo prazo, talvez esta ação não solucionasse o problema como 

um todo (DIAS; ANTUNES, 2010). 

A drenagem sustentável, um novo conceito que começa a ser aplicado só agora no Brasil, deve respeitar 

as características do ciclo hidrológico, propiciando a sua manutenção, no tempo, no espaço e no tocante à 

qualidade da água. Essa abordagem tem como objetivo evitar os problemas originados pela drenagem 

convencional e mitigar os impactos ambientais decorrentes do processo de urbanização (DIAS; ANTUNES, 

2010). 

A drenagem sustentável possui os seguintes princípios: os novos desenvolvimentos urbanos não podem 

aumentar a vazão de pico em relação às condições naturais ou prévias. O conjunto da bacia deve ser planejado 

para o controle do volume das águas e a transferência de impactos para jusante deve ser evitada (TUCCI, 2005). 



Sandra Medina Benini e Gilda Collet Bruna (Org.) -  135 

 

 

 

 

O presente trabalho visa desenvolver uma ferramenta simplificada para avaliação da evolução, 

considerando a sustentabilidade ambiental do sistema de drenagem urbana em pequenas áreas ou bacias, 

utilizando para este objetivo um conjunto de indicadores de sustentabilidade selecionados e propostos a partir de 

informações retiradas da revisão bibliográfica.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos descritos neste tópico foram elaborados tendo como base o objetivo 

proposto neste trabalho, compondo-se de três etapas. Na primeira etapa foi realizada uma revisão bibliográfica a 

respeito de indicadores de sustentabilidade, onde foi determinado que a ferramenta de auxílio à avaliação 

ambiental urbana elaborada por Romagnolli (2010), que consiste de um conjunto de parâmetros relacionados à 

análise do ciclo da água e ao saneamento básico (aspectos físicos do manancial de abastecimento de água, sistema 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana), seria utilizada como 

base para a definição de um conjunto de indicadores a serem usados na avaliação de sistemas de drenagem 

urbana. 

Na segunda etapa foi efetuada uma análise dos indicadores empregados na ferramenta de avaliação 

mencionada, ocasião na qual alguns indicadores foram eliminados e outros adaptados a fim de que se tornassem 

mais adequados aos objetivos propostos neste estudo. Além disso, com base nas informações reunidas, novos 

indicadores foram selecionados e propostos. 

Na terceira etapa foi elaborada uma tabela de avaliação – check list, na qual estão presentes os 

conjuntos de indicadores selecionados para a análise do sistema de drenagem urbana. Para a agregação dos 

indicadores em um índice que indicasse a sustentabilidade do sistema avaliado, optou-se por empregar o mesmo 

método matemático utilizado por Romagnolli (2010) o qual será explanado no item abaixo.  
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Indicadores de Sustentabilidade 

 

De acordo com Van Bellen (2005 apud ROMAGNOLLI, 2010), o objetivo dos indicadores é agregar e 

quantificar dados de maneira a deixar a sua relevância mais evidente. Estes simplificam as informações referentes 

a eventos complexos com o propósito de facilitar o processo de comunicação.  

No Brasil, o trabalho de construção de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável tem como base o 

movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS) das Nações Unidas. 

Tal movimento, desencadeado a partir de 1992, colocou em andamento um programa de trabalho constituído por 

diversos estudos e intercâmbios de informações, para realizar as disposições encontradas nos capítulos 8 e 40 da 

Agenda 21, que se referem à relação entre o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e informações para a 

tomada de decisões (IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil. 2012).  

Os indicadores correspondem a ferramentas compostas por uma ou mais variáveis que, associadas de 

diversas maneiras, mostram significados mais amplos a respeito dos fenômenos a que se referem. Indicadores de 

desenvolvimento sustentável são instrumentos imprescindíveis para orientar e auxiliar o acompanhamento, assim 

como, a avaliação do progresso obtido em direção ao desenvolvimento sustentável. (IBGE, Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, Brasil. 2012). 

Segundo Romagnolli (2010), os indicadores são parâmetros criteriosamente selecionados, importantes 

para a reflexão no tocante a determinadas condições do sistema em estudo. Normalmente, para uma melhor 

interpretação, efetuam-se tratamentos aos dados originais como médias aritméticas, medianas, entre outros.  

Os indicadores apresentam múltiplos fins. Agregados através de métodos aritméticos ou regras de 

decisão permitem a construção de índices que possibilitam a simplificação de alguns parâmetros. Dentre as 

diversas aplicações de índices e indicadores podem ser citadas: tomada de decisão, alocação de recursos, 

cumprimento de normas ou critérios legais e investigação científica (COSTA, 2003 apud MARQUES, 2006).  

 

Construção do Sistema de Indicadores 

 

Indicadores são medidas formadas por variáveis, ou seja, medições com base em mais de um dado. O 

somatório dos resultados oriundos de atributos individuais pode gerar um índice (LOURENÇO, 2008). Segundo 
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Babbie (1989), para que se realize a construção de indicadores etapas específicas devem ser seguidas, sendo elas: 

seleção dos itens, avaliação de suas relações empíricas, combinação dos itens no indicador e a validação do 

indicador (apud LOURENÇO, 2008). 

A seguir será apresentada uma breve revisão, proposta por Lourenço (2008), de cada uma das etapas 

mencionadas acima. 

1. Seleção de itens: Cria-se um indicador para medir uma determinada condição. A validade lógica do 

item é o primeiro critério na seleção.  

2. Relações binárias entre itens: A análise das relações binárias entre os itens deve ser realizada a fim de 

que se determine o tipo e a força da relação empírica que os pares destes possuem entre si.  

3. Análise multivariada: O principal objetivo da construção de um indicador é o desenvolvimento de um 

método adequado para a classificação do sujeito da pesquisa de acordo com alguma variável. Um indicador deve 

ser capaz de demonstrar distintas avaliações quando empregado em localidades diversas.  

4. Pontuação do indicador: Uma vez definidos os itens que irão compor o indicador, duas decisões 

deverão ser tomadas. A primeira, diz respeito à determinação do intervalo de variação do indicador e do número 

de casos em cada ponto do índice. Quanto maior for o intervalo entre os dois extremos, menor o número de 

casos em cada extremo. A segunda decisão refere-se ao valor a ser estabelecido para cada item do indicador. 

Neste momento, deverá ser decidido se cada item possuirá o mesmo valor ou se um sistema de pesos será 

adotado.  

 

Classificação dos Indicadores: o Modelo Pressão-Estado-Resposta  

 

O modelo Pressão – Estado – Resposta (PER), desenvolvido pela OECD (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em 1998 para a avaliação de indicadores ambientais globais, vem 

sendo aceito e adotado internacionalmente. Tal modelo baseia-se no conceito de causalidade: as atividades 

humanas provocam pressão no ambiente, o qual sofre alterações em sua qualidade e na quantidade de recursos 

naturais disponíveis, em outras palavras, o ambiente passa por modificações em seu estado. Por sua vez, a 
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sociedade responde a essas mudanças por meio de políticas ambientais, econômicas ou setoriais. São três os tipos 

de indicadores ambientais especificados a partir desse modelo (FIDALGO, 2003): 

a) indicadores de pressão ambiental: descrevem as pressões oriundas das atividades humanas sobre o 

ambiente. A quantidade e a qualidade dos recursos naturais são incluídas nestes;  

b) indicadores de condições ambientais ou de estado: referem-se à qualidade do ambiente, bem como, a 

qualidade e a quantidade dos recursos naturais. Estes devem gerar uma visão do estado do ambiente e sua 

evolução no tempo; 

c) indicadores de resposta: são medidas que apresentam a resposta da sociedade em decorrência das 

modificações ambientais, podendo ser relacionada à mitigação ou prevenção dos efeitos nocivos 

resultantes das ações do homem sobre o ambiente, à paralisação ou reversão dos danos provocados no meio, 

e à preservação e conservação da natureza e dos recursos naturais.  

 

 

Elaboração do Conjunto de Indicadores 

 

O conjunto de indicadores selecionados teve como base a metodologia desenvolvida por Romagnolli 

(2010). Por esse motivo, os primeiros indicadores adotados/adaptados foram os do trabalho desenvolvido por 

essa autora. Os demais foram baseados em indicadores empregados por outros autores ou propostos a partir da 

revisão bibliográfica, onde novas variáveis de estudo se mostraram relevantes à avaliação do sistema de drenagem 

urbana, como os indicadores relacionados à limpeza urbana, à coleta de resíduos sólidos e à compatibilização dos 

cruzamentos das vias. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados foi baseado no proposto pela metodologia seguida por Romagnolli (2010). Tal 

procedimento visa indicar ou evidenciar se o objeto de avaliação encontra-se favorável ou não à sustentabilidade. 

O significado de sustentabilidade adotado para este caso, dado por Prescott-Allen (1999 apud VAN BELLEN, 

2002), corresponde à condição onde o bem-estar de uma sociedade encontra-se alto e o estresse (oposto do bem-
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estar ambiental) sobre o sistema ecológico, baixo. Neste trabalho, tal definição foi transposta para a drenagem 

urbana.  

O método propõe a definição de valores mínimos e máximos para as variáveis, que compõe cada 

indicador, atribuídos de acordo com uma ordem hierárquica do nível mais alto para o mais baixo. O valor 0 (zero) 

é o atribuído à classe das variáveis que representam a situação de impacto negativo ao meio avaliado. Por sua vez, 

o valor 5 (cinco) é atribuído a variável que representa a situação ótima ou ideal.  

Para explicar as etapas do tratamento adotado é necessário definir o termo valor ótimo. O valor ótimo é 

a somatória das notas atribuídas aos indicadores considerando que todos receberam a maior nota. Após aplicação 

da ferramenta em um objeto de estudo e atribuição das notas para cada indicador, a somatória destas deve ser 

realizada e comparada com a metade do valor ótimo. Se o resultado da avaliação indicar uma nota igual ou 

superior à metade do valor ótimo, a área analisada apresenta tendência favorável à sustentabilidade. Todavia, caso 

a nota recebida seja inferior à metade do valor ótimo, isto indicará uma tendência desfavorável na área em estudo.  

Para melhor compreensão do método adotado, um exemplo será fornecido.  

A tabela de avaliação desenvolvida neste trabalho tem 15 indicadores. Se a ferramenta fosse aplicada em 

uma área onde todos os indicadores recebessem nota máxima (5 pontos), a área receberia nota 75. Neste caso, 

essa pontuação representa o valor ótimo. Supondo que a aplicação da ferramenta foi concluída em duas regiões: a 

região 01 recebeu nota 30 e a região 02 obteve nota 55. Comparando-se as notas atribuídas a cada região com o 

valor de 37,5 (metade de 75 pontos), conclui-se que a primeira possui tendência desfavorável à sustentabilidade e 

a segunda, tendência favorável.  

 

RESULTADOS  

 

Neste trabalho foi adotado o modelo Pressão – Estado – Resposta (PER), desenvolvido pela OECD 

(1998) para a classificação dos indicadores. 

Após a seleção e classificação do conjunto de indicadores a Tabela 1 foi gerada, na qual os parâmetros a 

serem avaliados em cada indicador e as respectivas pontuações são apresentados. Nessa tabela, os indicadores de 

pressão, estado e resposta foram identificados, respectivamente, pela cor amarela, vermelha e verde.  
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A seguir, será apresentada uma breve consideração a respeito de cada indicador componente da planilha 

de avaliação gerada (Tabela 01).  

- Porcentagem dos lotes que possuem dispositivos de armazenamento e infiltração para água 

pluvial (valas de infiltração ou similares): a presença desse indicador é justificada, pois deve ser 

avaliado se as áreas em estudo possuem dispositivos que visam amenizar os impactos negativos da 

impermeabilização excessiva provocada pela urbanização das regiões.  

- Porcentagem dos lotes que possuem dispositivos de captação e reúso de água pluvial: este 

indicador também avalia se há equipamentos, nas regiões em análise, que auxiliam na redução dos 

impactos negativos causados pela urbanização na drenagem.  

- Existência de diretrizes para a execução do sistema de drenagem urbana: este indicador visa 

analisar se os dispositivos (bocas de lobo, sarjetas e meio-fio, por exemplo) empregados no sistema de 

drenagem urbana das áreas em estudo são padronizados e encontram-se posicionados em locais 

adequados. 

- Condições físicas dos equipamentos de drenagem: este indicador visa identificar se os 

equipamentos de drenagem empregados nas áreas em avaliação estão em boas condições de operação.  

- Tipos de passeios: este faz parte dos indicadores que tem como objetivo verificar a adoção de 

medidas favoráveis à drenagem sustentável nos sistemas  

- Manutenção do sistema de drenagem urbana: este indicador avalia a preocupação das entidades 

públicas em manter o sistema de drenagem urbana em boas condições de operação, promovendo 

manutenções regulares nos dispositivos de drenagem. 

- Possível erosão na pavimentação e nos acessos ocasionada por escoamento pluvial: este 

indicador possibilita verificar se os dispositivos de drenagem estão em boas condições, posicionados em 

locais adequados e se não foram subdimensionados. Caso apresentem um dos problemas citados, o 

escoamento pluvial pode não estar direcionado adequadamente, originando, assim, erosões nos 

pavimentos e acessos das vias.  

- Possível interferência do escoamento pluvial no trânsito de veículos: este indicador permite 

avaliar se o sistema de drenagem fornece um bom direcionamento ao escoamento pluvial, de maneira a 
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não interferir no trânsito por ocasião de alagamentos. Em outras palavras, indica se há ou não conforto e 

segurança para o tráfego durante eventos chuvosos. 

- Possível interferência do escoamento pluvial no movimento de pedestres: a adoção deste 

indicador tem como objetivo analisar se o sistema de drenagem em utilização promove conforto à 

movimentação de pedestres durante as precipitações pluviais.  

- Compatibilização das curvas verticais nos cruzamentos: este indicador avalia se as curvas verticais 

nas vias em cruzamento foram adequadamente compatibilizadas. A declividade de uma via secundária 

não pode se sobrepor a de uma principal. Além disso, a compatibilização deve ser tal que o escoamento 

de uma rua não deságue sobre a outra e, dessa forma, não interfira na segurança do tráfego de veículos. 

- Ocorrência de alagamentos: por meio deste indicador, busca-se identificar se há alagamentos nas 

áreas em análise e com que frequência ocorrem.  

- Favorecimento da produção de sedimentos: este indicador tem como objetivo identificar se as 

regiões em estudo são próximas a àreas que facilitam a produção de sedimentos, tais como, lugares onde 

o carreamento de solo é favorecido, uma vez que não há proteção superficial (vegetação, por exemplo) 

para evitar que o material solto seja transportado para o sistema de drenagem.  

- Disposição de resíduos sólidos nas vias públicas: este indicador permitirá avaliar se as regiões em 

análise apresentam locais que possibilitam a disposição clandestina de resíduos. Caso seja observado que 

sim, existe a possibilidade de que os dispositivos de drenagem, nas áreas em questão, estejam sendo 

obstruídos e assoreados gradativamente por tais resíduos.   

- Frequência da varrição dos passeios públicos: este indicador permite verificar a frequência de 

limpeza dos passeios, demonstrando se na região há ou não muitos resíduos e sedimentos que podem ser 

transportados até os equipamentos do sistema de drenagem urbana durante a ocorrência de precipitações 

pluviais. 

- Frequência da coleta de lixo: este indicador possibilita a verificação da frequência de coleta de lixo 

nas regiões, mostrando se esta ocorre ou não. A coleta regular de lixo é fundamental para que os 

resíduos sejam descartados em locais adequados e não venham a prejudicar o sistema de drenagem 

urbana. 
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Fonte: Os autores (2013) 
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Fonte: Os autores (2013) 
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CONCLUSÃO 

 

Os indicadores definidos neste trabalho devem ser utilizados para avaliações expeditas da drenagem urbana de 

uma área, pois não fazem uso de levantamentos quantitativos. São determinados a partir de dados de fácil obtenção, não 

necessitam de recursos financeiros e de pessoal técnico especializado para seu levantamento.  

Os resultados alcançados com a aplicação da ferramenta desenvolvida podem ser utilizados para organizar as 

informações relacionadas ao sistema de drenagem urbana de uma determinada área da cidade e, ainda, servirem de apoio ao 

planejamento e tomada de decisões com relação a ações a serem adotadas para solução de problemas envolvendo o sistema 

de drenagem urbana do local. 

A ferramenta deve ser aplicada em diferentes áreas e a partir dos resultados obtidos os indicadores escolhidos 

devem ser reavaliados, visando melhorar a ferramenta. 
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