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Rede Legislativo Sustentável
A Rede Legislativo Sustentável, formada pelo Senado Federal, Tribunal de Contas da União e Câmara dos Deputados, tem
como objetivo o compartilhamento de práticas e desenvolvimento de ações voltadas à gestão sustentável.
Assim, por entender o papel do Estado nas políticas de sustentabilidade e de como o intercâmbio de experiências pode
enriquecer o conhecimento, promove o lançamento desta primeira edição do livro Projeto de Edifícios Públicos Sustentáveis.
A obra apresenta uma análise do método de projeto para
esses edifícios, a partir de quatro abordagens: cultural, econômica, ambiental e arquitetônica, retratando, com centenas de
ilustrações, exemplos conceituais concebidos por arquitetos
de todo o mundo. A aplicação desses conceitos significa nova
percepção para questões quase sempre subestimadas no planejamento dos ambientes públicos, e daí os impactos que esses
novos preceitos tendem a trazer ao nosso dia a dia.
Nossa motivação é poder difundir, para todo o país, conhecimentos valiosos para a evolução de questões ligadas a construção de prédios públicos sob o conceito da sustentabilidade, em
seus inúmeros aspectos.
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Apresentação do NCAS
A sustentabilidade, como valor de nossa sociedade, advém
do questionamento por um novo agir diante de um cenário de
degradação ambiental, no qual a civilização expõe a si própria a
riscos, conforme atesta o sociólogo alemão Ulrich Beck.
Imputam-se às decisões humanas os efeitos depredatórios
da crise ambiental, mas é a própria racionalidade que atesta a
insuficiência da ética antropocêntrica e evoca o agir voltado ao
futuro, a reconstrução de uma nova razão que se configura na
relação do ser com o outro e no respeito ao ambiente.
Nesse contexto, o direito à sustentabilidade e o dever de preservação ambiental nascem e se estabelecem como garantias
constitucionais e norteadores de uma vasta legislação que requer a capacidade governamental, em todas as esferas, para dar
aplicabilidade e efetividade ao amplo feixe de princípios, como a
precaução, a prevenção, a garantia a um meio ambiente sadio e
salubre, além da perpetuidade do bem ambiental às presentes e
futuras gerações.
Ao iniciar sua obra com a advertência aos gestores públicos
para utilizarem conceitos sustentáveis na concepção e construção de edifícios, o autor, Mario Viggiano, não se propõe apenas
a uma publicação dotada de um conteúdo técnico preciso e com
vastas referências. Ele vai além, introduzindo uma nova cultura
pública, um novo dever-agir aos administradores, com embasamento em um paradigma que clama por respostas ecoeficientes.
Os edifícios públicos sustentáveis e as técnicas de edificação
instigantes apresentadas na obra demonstram, não apenas no

projeto da Gando Primary School, mas em qualquer edificação
pública, “o potencial de mudança cultural com melhoria da qualidade de vida que a Arquitetura pode proporcionar”.
Além disso, como Coordenadora do Núcleo de Ações Socioambientais do Senado Federal, torna-se gratificante observar
que a gestão para a sustentabilidade praticada por esta Casa encontra-se presente em diversificadas práticas organizacionais
descritas na obra. O Viveiro do Senado Federal, exemplo de edifício sustentável, prioriza a inserção de sistemas e produtos que
minimizam as emissões de gases de efeito estufa. E a agrofloresta tornou-se uma realidade como bosque ornamental no Senado.
O autor aponta tais conquistas como fruto da aprovação,
pelo Senado Federal, de um Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS), já no ano de 2015, que refletiu na adoção de novas
práticas administrativas em nossa Casa.
Sem dúvida, este belo livro lança grandes desafios aos gestores públicos: propiciar a mudança cultural, alterar o seu pensamento para a visão sistêmica e levar em consideração os valores
socioambientais nas edificações públicas. Desafios que podem
ser superados com os instrumentos, ferramentas e exemplos
apresentados nesta obra que nos possibilitam um novo agir, deveras urgente.
Karin Kässmayer
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento (UFPR)
Coordenadora do Núcleo de Ações Socioambientais do Senado Federal
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Apresentação do Senado Verde
Conheci Mário Viggiano como membro do Programa Senado
Verde, no começo de 2010. Mário já era, naquela época, a referência da construção sustentável que o credencia a publicar esta nova
versão de Edifícios Públicos Sustentáveis.
Não é por menos que me atrevo a classificar como o feito mais
simbólico de sua trajetória como servidor público a construção do
Viveiro do Senado, um projeto modelo de prédio sustentável, ao
mesmo tempo fruto de sua experiência na área e inspiração para
o aperfeiçoamento de técnicas e concepções, em que os temas
abordados neste livro podem ser conferidos in loco. A propósito,
os leitores interessados podem marcar uma visita, e terão oportunidade de ouvir do próprio Mário, e ver pessoalmente, todos esses
detalhes.
Nossa convivência se tornou mais próxima quando assumi a
coordenação do Núcleo Socioambiental do órgão, em 2015. Ter
trabalhado com Mário durante este tempo me legitima a certificar
sua inteligência aguçada, seu senso de organização e sua defesa
(mais que apaixonada, racionalmente fundamentada) de seus projetos, especialmente vinculados à razão de ser do Viveiro. O pro-

grama Carbono Menos, inserido no Plano de Logística Sustentável
do Senado, destaca-se como contribuição de Mário às gerações
futuras, ao dar vida a sua ideia de mitigar as emissões de carbono
do órgão por meio do plantio de mudas de árvores. Tarefa difícil,
mas com meta realista, que vem se concretizando aos poucos.
Obviamente o trabalho na área ambiental não é imune a dificuldades. Resistências e enfrentamentos são parte integrante dessa
missão. Nesse sentido, o trabalho de nosso autor, na luta diária e
em textos como este, serve de esteio e esperança.
Por outro lado, iniciativas como a A3P – Agenda Ambiental da
Administração Pública, a criação de núcleos ambientais nos órgãos
públicos – sendo exemplo o Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado –, a obrigatoriedade de planos de logística sustentável no Executivo e no Judiciário, configuram também
estímulos poderosos à implementação da política ambiental nos
diversos órgãos da administração pública. Mais que isso, a criação
de redes de núcleos ambientais de órgãos públicos tem possibilitado o trabalho colaborativo interinstitucional que facilita a troca de
experiências e o aperfeiçoamento de ações.
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O Tribunal de Contas da União, por sua vez, tem desempenhado papel de extrema importância ao exercer seu poder de fiscalização, como demonstrado no Acórdão 1.056/2017, que faz recomendações, inclusive, quanto ao tema tratado neste livro.
É relevante ainda destacar que a proposta apresentada nesta
obra tem conexão direta com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), estabelecidos no acordo da Agenda 2030 da
ONU, do qual o Brasil é parte e o qual se comprometeu a cumprir.
Nomeadamente, podemos citar as relações com os ODS 7 (energia limpa), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), e 13 (ação contra a mudança global do clima).
Mais que uma obra teórica, no entanto, Projeto de Edifícios
Públicos Sustentáveis apresenta caráter extremamente prático,
ao servir de ferramenta tanto a arquitetos e urbanistas, quanto
ao gestor público, e mesmo ao cidadão leigo, que deseja se acercar do tema e construir sua casa em harmonia com o ambiente. E
assim, Mário nos proporciona uma leitura fluida e agradável, de
maneira didática, sem perder de vista os conceitos e, ainda, nos
oferecendo referências para um aprofundamento.

O livro abrange todos os aspectos de uma obra, desde sua concepção até o uso pelos servidores ou trabalhadores que viverão
no edifício. Sua abordagem, nesse ponto, releva-se inovadora, ao
tratar do ciclo de vida do edifício público sustentável.
Em tópicos sequenciais, todos os pontos atinentes ao universo do edifício sustentável são tratados. Resumo-os nos conceitos
fundamentais da arquitetura sustentável elencados por Mário:
redução do desperdício; eficiência; redução do impacto no meio
ambiente; minimização de descarte de resíduos; maximização de
reúso dos insumos; compromisso com o conforto das pessoas.
Por tudo isso, tenho certeza de que esta nova edição se consolidará como referência na arquitetura sustentável e na gestão
pública.
Boa leitura! E mãos à obra!
Pérsio Henrique Barroso
Analista legislativo do Senado Federal
Membro da Comissão Senado Verde
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Introdução
O carnaval de 2017 ainda estava se esboçando quando recebi
um telefonema do Dioclécio Luz, à época Coordenador da A3P do
Ministério do Meio Ambiente, o qual só conhecia de vista, e que,
com o seu típico bom humor, me coloca a questão:
– Mário Viggiano, sabia que você nos causou um tremendo
“problema”?
Percebendo o silêncio do outro lado do telemóvel, Dioclécio
foi logo explicando:
– Estamos encarregados de elaborar um manual sobre construções sustentáveis, e não temos o que fazer já que você se antecipou!
Claro, foi uma brincadeira que muito me lisonjeou, pois, na sequência, veio o convite para que a A3P reeditasse o livro Edifícios
Públicos Sustentáveis, publicado pelo Senado Verde em 2010 e que
já se encontrava na terceira edição esgotada.
Não tive dúvidas em aceitar de pronto o valioso convite, e a
nossa primeira providência foi fazer uma revisão técnica elaborada
diligentemente pelo próprio Dioclécio e o consultor da A3P, Adeilton Moura.
Ocorreu que a primeira publicação de 2010 precisava ser atualizada, além de complementada, e, após somarmos os acréscimos
da revisão técnica com as atualizações, decidimos conjuntamente
que não seria uma reedição atualizada, mas sim, outro livro.
A decisão logo se configurou acertada, pois à medida que avançava a revisão com os acréscimos do novo texto, diversas outras
questões foram surgindo para análise e logo se transformaram em
tópicos inéditos.
Assim, a presente publicação incorpora, além de conceitos atuais, estudos de casos de edifícios públicos sustentáveis e uma seleção farta e apurada de fotos e exemplos, além, é claro, de boa
parte das ilustrações publicadas no primeiro livro.

Como a base textual é a dessa primeira publicação, achamos
desnecessário citar essa fonte bibliográfica a todo momento. Assim, os conceitos que não são creditados, ou são originais da presente publicação ou fazem parte do texto matriz de 2010.
Ao elaborar o projeto gráfico, decidimos assumir a proposta de
um e-book que, mesmo tendo edições impressas, se prestasse a
uma boa divulgação no meio digital, possibilitando que as pessoas
que o recebessem pudessem imprimi-lo, por completo ou em partes, tendo uma boa qualidade de visualização e resolução gráfica
do conteúdo.
Por isso, optamos pelo formato A4 em paisagem, possibilitando a apresentação integral das lâminas dos projetos presentes nos
estudos de caso.
Os leitores vão notar referências gráficas na forma de quadrados acinzentados com números de página. Tratam-se de referências cruzadas, ou seja, sobre aquele assunto, mais informação pode-se encontrar na página destacada.
Alguns meses se passaram até o momento em que consegui-

Capa da segunda edição do livro Edifícios Públicos
Sustentáveis, publicado, originalmente, em 2010.
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mos viabilizar a primeira edição digital que deve ser utilizada para
divulgar a política socioambiental pública, além de material didático para as Oficinas Câmaras Verdes promovidas pelo Interlegis do
Senado Federal, em parceria com a Rede Legislativo Sustentável.
Em diversos momentos, nos debates para a escolha do título,
surgiu o termo “manual”. Todas as vezes, descartei o uso dessa
palavra porque sempre achei que não podemos ter a pretensão de
impor uma sequência rigorosa de ideias e nem tampouco enquadrar nossos conceitos no arcabouço rígido do tecnicismo. Procuramos falar em “abordagens”.
Ainda sobre o título, optei por repetir o do primeiro livro acrescentando a palavra “projeto”, ressaltando a abordagem principal
da obra.
O subtítulo define claramente as partes do livro, que se configuram como um conjunto de conceitos culturais, econômicos, ambientais e arquitetônicos.
Posso afirmar ainda que esse livro foi concebido de uma forma
sistêmica, pois o texto, fotos, desenhos, projeto gráfico e diagramação foram produzidos simultaneamente pelo autor como uma
“coisa” única.
Esse processo de construção literária foi uma gratificante experiência que possibilitou a experimentação real do processo cíclico de criação, pois, a cada foto, desenho ou legenda aplicada, o
texto principal era revisto, bem como a ordem dos tópicos, e reavaliada a necessidade de outras ilustrações com novos exemplos
de arquitetura.
Dividi o conteúdo do livro em três grandes capítulos que correspondem às abordagens citadas no subtítulo: Cultura e Economia, Meio ambiente e Arquitetura Sistêmica, sendo este último,
o capítulo que aborda a sistematização de um Método de Projeto

Sustentável.
Considero que este livro é o resultado de minha busca pessoal
pelo aprimoramento deste método.
Penso que ele deve ser visto não como uma fórmula rígida,
mas como um processo contínuo de mudança.
Assim, o método que apresento é baseado em cinco Metaconceitos em constante mutação. Os Metaconceitos são conjuntos
superiores de diretrizes que abrigam diversos outros conceitos
complementares. São eles: implantação, materiais, sistema construtivo, sistemas sustentáveis aplicados e bioclimatismo.
A escolha das obras de Arquitetura que são apresentadas como
exemplos dos metaconceitos foi feita a partir de pesquisa em duas
importantes revistas nacionais: Projeto Design e AU, além de algumas coletâneas de arquitetura sustentável.
Apresenta também projetos e arquitetos com quem tive algum
contato pessoal, além de quatro projetos de minha autoria (dois
dos quais premiados em concursos). A escolha procurou apresentar
um conjunto que pudesse fazer com que o leitor sentisse o grande
potencial inerente aos princípios sustentáveis aqui colocados.
A grande maioria das obras brasileiras deste livro foram projetadas por arquitetos dos respectivos órgãos públicos, contratadas
através de concurso público ou licitação.
Morando e trabalhando em Brasília, não pude deixar de prospectar a minha casa de estudos, a Universidade de Brasília. Ao revirar o Campus para a elaboração das fotos, pude reviver o clima
saudável da academia e o aprendizado com os mestres – meus professores, arquitetos como Paulo Zimbres, José Galbinsky e Nonato
Velozo que trazem no cabedal arquitetônico primário de seus projetos muitos dos princípios deste livro.
Foi minha intenção também publicar e explorar as soluções de
10

projetos que tradicionalmente não seriam enquadrados em coletâneas de sustentabilidade, mas que carregam todo o acervo técnico
do “fazer” uma arquitetura espontaneamente bioclimática, racional no uso dos materiais e integrada com a natureza e o entorno.
A arquitetura não precisa de rótulos para ser de qualidade, basta que o arquiteto entenda que, na natureza do seu ofício, encontram-se preocupações que vão muito além da mera distribuição
dos espaços maquiada por uma agradável forma.
Ainda sobre os exemplos, um destaque especial será dado ao
arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, que soube, no seu vasto e
substancial portfólio, aplicar com maestria os recursos bioclimáticos e de pré-fabricação. Mais do que tudo isso, suas obras refletem
uma grande preocupação com as pessoas e como elas vão se sentir, viver e trabalhar no espaço construído.
A escolha dos projetos de fora do Brasil foi feita principalmente a partir de pesquisa – na qual conheci a obra do protuguês João
Maria Trindade, da austriaca Anna Heringer, do grupo MASS Design e de Diébédo Francis Kéré de Burkina Faso – e também, algumas obras de arquitetos que adimiro e que tive a oportunidade de
visitar, como a Academia de Ciências em San Francisco, de Renzo
Piano.
A apresentação das obras é feita em lâminas quase sempre duplas e nomeadas de “estudo de caso”, com os créditos de autoria,
local e com destaque para alguns conceitos que se sobressaem na
abordagem deste livro. Ao final da publicação, como anexo, a ficha
técnica mais detalhada, que relaciona os profissionais participantes de cada projeto.
A escolha do local de inserção, no livro, dos estudos de caso,
foi feita em função do tópico que mais se destacava na obra.
Os leitores poderão notar que adoto uma visão bem particular

e ampla do que seja arquitetura, que não se limita à envoltória e a
concepção dos espaços, mas abrange todas as instalações funcionais do edifício, materiais e sistemas sustentáveis.
Considero que cabe ao arquiteto prever e conceber a integração de todos os sistemas técnicos ao projeto de arquitetura de maneira holística e vinculada à realidade dos custos.
A essa “visão particular” chamei de Arquitetura Sistêmica.
Em 2012, escrevi:
“Na Arquitetura Sistêmica, o projeto é visto não mais como
uma sucessão de etapas cumpridas e findas de forma linear, mas um conjunto cíclico de soluções que está sempre se
renovando a partir de avaliações sucessivas e dinâmicas”.
(VIGGIANO, 2012)
O conceito sistêmico se reveste também de um duplo sentido:
referencia o método cíclico citado acima e também os sistemas
sustentáveis acoplados à proposta arquitetônica.
Tomei a liberdade de dar destaque a um projeto de minha autoria, o Viveiro do Senado Federal, por considerar que ele carrega,
em sua concepção, um método embrionário no qual o pensamento sistêmico é aplicado ao projeto e à construção, considerando
quatro dos cinco Metaconceitos detalhados neste livro.
Uma forte inspiração e referência conceitual é a obra textual do
arquiteto Ken Yeang, e uma aproximação teórica aos conceitos da
Arquitetura Sistêmica pode ser observada na citação da página 13.
Este livro retrata ainda minha trajetória profissional focada na
sustentabilidade, que se inicia logo após a formatura, na década
de 1990, quando iniciei repetidas tentativas, muitas delas inglórias,
de introduzir um método de projeto sustentável nos trabalhos e
pesquisas que vivenciei, e depois, em uma fase mais madura e crítica, na atuação como gestor público da área de arquitetura e meio
11

página
290

página
109

ambiente.
Quase três décadas se passaram e esse retrato profissional se
reflete na maioria das ilustrações, infográficos, fotos dos projetos,
equipamentos e conceitos que retrato ao longo desta obra.
No âmbito do serviço público, em 2008, logo após a institucionalização, no Senado Federal, do grupo de trabalho denominado
Senado Verde, o qual sou um dos fundadores, articulamos uma palestra que recebeu o título Diretrizes de Sustentabilidade para Edifícios Públicos.
A palestra resultou na publicação de uma súmula com o mesmo nome e que, além de uma listagem do que se mostrava mais
viável para aplicação nas construções sustentáveis à época, apresentava nove possíveis causas para a “dificuldade inerente à sociedade para reduzir a lacuna entre o discurso e a ação”.
Dez anos se passaram desde que publiquei essa singela análise. Muitas coisas foram feitas, mas a mentalidade burocrática pouco evoluiu.
Ainda nos deparamos com uma massa cética de gestores e profissionais que acham a sustentabilidade um modismo, um mantra
de marketing, um luxo, ou uma mania irritante que exala de fanáticos “ecochatos”. Pode ser que seja tudo isso! Mas a realidade é
dura e não podemos nos esconder atrás dos estereótipos sempre
com desculpas para adiar e não fazer o que é urgente e necessário.
Agora, apresento esse novo compêndio que mostra uma parte de nosso conhecimento acumulado. Quando digo “nosso” me
refiro a um grupo persistente de profissionais, os quais acreditam
que o paradigma do Capitalismo Natural é um caminho sem volta.
Muitos deles estão com obras publicadas aqui, outros aparecem
nos nossos agradecimentos.
São apenas alguns exemplos. Uma fatia que a modesta pes-

quisa conseguiu reunir, pois essa “trupe” é grande e cresce a todo
momento.
Completando um ciclo, inicio esse livro com a conclusão do estrito à década passada:
“Nosso mundo globalizado requer soluções rápidas e eficazes. Os pessimistas afirmam que já não há mais tempo e que
estamos indo em direção a uma crise sem retorno. Os românticos ainda sonham com a volta do primitivismo autóctone,
em que é possível se ter banheiros secos e as matas preservadas. Os otimistas, como eu, pensam que o momento é de
ação. A ação requer estratégia e projeto, uma maneira de boicotar os egoístas e aproveitadores e uma mudança radical na
nossa maneira de aproveitar os recursos. (VIGGIANO, 2008)”

Capa da segunda edição da súmula da palestra Diretrizes de sustentabilidade para edifícios públicos.
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“O átomo é passado. O símbolo da ciência para o novo
século é a rede dinâmica. A rede simboliza o arquétipo
escolhido para representar todos os circuitos, toda a inteligência, toda a interdependência, todos os assuntos
econômicos, sociais e ecológicos, todas as comunicações,
toda a democracia, todos os grupos, todos os grandes
sistemas.”
Kevin Kelly – Out of controll – citado por Richard Rogers,
2008.
“A teoria do projeto ecológico, em função das características holísticas de interconexão próprias dos ecossistemas terrestres, afeta a todos os aspectos da atividade humana que exercem um impacto sobre o ambiente
natural. Em consequência, a teoria do projeto ecológico
pode incluir, além da arquitetura, outros campos aparentemente tão dispares e estranhos a ela como a produção
e uso eficiente de energia, a reciclagem e a reutilização de
resíduos.”
Ken Yeang – Proyectar con la Naturaleza, 1999.
“The question is not what is the cost of architecture, but
what is the cost of not having architecture”
“A questão não é o custo da arquitetura mas o custo de
não se ter arquitetura.”
Paul Farmer, fundador do Partners In Health.
13

Infográfico representando alguns dos
principais recursos de sustentabilidade
para aplicação em edifícios públicos.
Principal fonte e referência para o desenho: ERG, 2007.

Energia solar
fotovoltaica

© Mário Viggiano

Preservação das espécies nativas
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vagas suficientes
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Pisos de jardim permeáveis

Tratamento de
efluentes
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Jardins de baixa
exigência hídrica

Aquecimento solar da água
Captação da água da chuva
Ventilação por efeito chaminé
Iluminação natural
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Espelho d’água para
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15

O edifício sustentável
Ao afirmarmos que uma pessoa, grupo, rede de processos ou
projeto é sustentável, aferimos que o mesmo é capaz de se manter
utilizando as limitações dos recursos disponíveis do nosso patrimônio natural, tais como a água, o potencial energético e a biodiversidade, sempre economizando, conservando, reusando e reciclando quando necessário e possível.
É também capaz de compartilhar, independentemente de
quantidades, os bens a que se tem acesso.
Por fim, é responsável por educar e formar cidadãos éticos e
responsáveis, que saibam, no presente e no futuro, bem gerir o
patrimônio natural finito do nosso planeta.
Nesse contexto, o edifício sustentável é aquele capaz de proporcionar benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida sem comprometer a infraestrutura presente e futura dos insumos, gerando o mínimo possível de impacto
no meio ambiente e alcançando o máximo possível de autonomia.
Os insumos necessários ao funcionamento de um edifício são
a água, a energia na forma elétrica ou calorífica, os materiais combustíveis e a luz.
O conceito de “autonomia” de um edifício referencia-se ao seu
potencial de independência em relação aos insumos externos e a
sua capacidade de gerenciar e reduzir ao máximo o lançamento,
no meio ambiente, dos produtos que foram gerados.
Os produtos – águas servidas, resíduos orgânicos e inorgânicos e gases – são os elementos que sobram dos processos de
funcionamento do edifício e necessitam ser processados através
de algum tratamento para a redução de seus possíveis impactos
meio ambientais, antes de serem lançados de volta à natureza
(VIGGIANO, 2012).
Fonte da imagem: VIGGIANO, 2010.
16

Um dos objetivos de projeto, construção ou retrofit de edifícios
sustentáveis é que eles sejam capazes de alcançar o maior grau de
autonomia possível, como é o caso do retrofit realizado no edifício
do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que, a partir de sua usina
solar instalada em toda a extensão do telhado do edifício anexo, é
capaz de gerar cerca de vinte por cento de toda a energia elétrica
necessária para seu funcionamento.
Para termos um edifício público realmente sustentável, vários
são os caminhos, mas dois passos iniciais são fundamentais: um
projeto que contemple os conceitos sustentáveis e de eficiência
energética e a correta preparação do edital para a licitação pública
da obra.
No contexto da preparação do edital, é preciso que a equipe
faça boas compras e que todo o processo seja transparente, econômico e ético.
Neste livro, vamos apresentar uma abordagem sistêmica sobre esses vários caminhos de projeto e construção a partir dos aspectos culturais, econômicos, ambientais e arquitetônicos.

A usina solar do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, ocupa a totalidade do telhado do anexo e é capaz de gerar cerca
de vinte por cento de toda a energia que
é consumida no edifício.
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Cidade Conceito baseada
no projeto das UABs – Unidades Autônomas Básicas.
(veja página 263)
Desenho do Arquiteto Adalberto Vilela.
Fonte: arquivo dos autores do projeto.
Autores do projeto: Mário Viggiano,
Adalberto Vilela, Alessandra Lessinger,
Carlos Vinícius Meirelles, Fabiano Castro, Keyla Boaventura e Beliza Evangelista.
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CULTURA E ECONOMIA
A cultura da sustentabilidade
Redes de compartilhamento
Acessibilidade, conforto,
saúde e segurança
A economia dos processos
Eliminando o desperdício
Economia e patrimônio natural
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Comprando
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CULTURA E ECONOMIA

A cultura da sustentabilidade
É muito importante que os gestores públicos utilizem os conceitos sustentáveis na concepção e construção de edifícios por
três motivos principais: economia futura com o retorno do investimento obtido com o projeto diferenciado; redução do impacto
ambiental e a minimização das emissões de gás carbônico; e concretização das ideias e conceitos de economia mediante o exemplo para a sociedade do uso dos sistemas sustentáveis, disseminando, assim, a Cultura da Sustentabilidade, que é um conjunto
de atitudes simples, diretas e diárias, as quais todos os cidadãos
podem acatar no intuito de beneficiar a comunidade, e que visam
também reforçar o segundo motivo, promovendo a redução do
impacto imediato das ações cotidianas dos seres humanos no
meio ambiente.
Essas mudanças de atitude envolvem não só as ações pessoais, familiares e dos grupos sociais a que pertencemos, mas também as mudanças nas políticas públicas, engenharia das cidades,
mudança de paradigma dos projetos técnicos, criação de redes de
informação e compartilhamento e uma visão sistêmica e holística
de nossa relação com o meio ambiente.
A partir de uma visão sistêmica, as propriedades das partes de
um projeto são, na verdade, as propriedades do todo e surgem das
interações entre todas elas, e que, se forem separadas, perdem
suas propriedades originais.
Observar um fenômeno, um projeto ou a própria natureza pela
ótica holística significa transitar livremente entre parte e todo,
buscando as conexões entre os elementos que, na teoria sistêmica, são chamados de hólons – entidades que, dependendo do ponto de vista, podem ser analisadas como a própria parte ou como o
grande todo.
Muitos são os conceitos que permeiam uma arquitetura holís-

tica e sustentável. Destacamos sete conceitos fundamentais que
serão tratados de forma pormenorizada neste livro:
1. Redução do desperdício;
2. Eficiência;
3. Redução do impacto no meio ambiente;
4. Minimização de descarte de resíduos;
5. Maximização de reúso dos insumos;
6. Compromisso com o conforto;
7. Acessibilidade e respeito às necessidades das pessoas.
Por outro lado, é importante destacar que o desenho e a concepção do edifício deve ser fundamentado não só pelos aspectos
técnicos e econômicos mas também pela ética e compromisso social, como estabelecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) preconizados pela Organização das Nações Unidas e
que devem ser implantados por todos os países, sem restrição, até
2030. (ONU)
São dezessete os Objetivos que devem ser sempre analisados

A imagem sintetiza a essência dos processos sistêmicos em um projeto: as relações entre
os elementos são tão importantes quanto os próprios elementos.
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sob a perspectiva holística na medida em que um complementa o
outro e todos formam um conjunto coerente, ético e comprometido com o incremento da qualidade de vida e felicidade humana:
ODS 1: Erradicação da pobreza com melhoria da distribuição da
riqueza e redução da gigantesca diferença existente na qualidade
de vida das comunidades dentro dos países e entre os países;
ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável com a redução
drástica dos agrotóxicos e incentivo à economia familiar;
ODS 3: Saúde e bem estar com melhoria da qualidade de vida;
ODS 4: Educação de qualidade como condição da formação de
cidadãos éticos, bem preparados e qualificados para prover qualidade e bem estar à família;
ODS 5: Igualdade de gênero;
ODS 6: Água potável e saneamento como meio de promover
saúde e eliminar a disseminação de patógenos;
ODS 7: Energia limpa e acessível à população rural e urbana
como eficaz meio de reduzir drasticamente a dependência dos
combustíveis fósseis;
ODS 8: Trabalho descente e crescimento econômico, acrescido de incremento na satisfação pela vida e felicidade;
ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura básica e de ponta

para todas as comunidades, baseada na cooperação científica e
disseminação do conhecimento;
ODS 10: Redução das desigualdades econômicas, porém com a
manutenção de culturas autóctones;
ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis de baixo impacto
ambiental e reduzidas emissões de gás carbônico;
ODS 12. Consumo e produção responsáveis com a redução do
desperdício e eliminação do supérfluo;
ODS 13. Ação contra a mudança global do clima a partir prioritariamente da redução das emissões de gases de efeito estufa e
promoção da absorção desses gases através do plantio de árvores;
ODS 14. Vida na água com a manutenção da biodiversidade
aquática, controle da pesca predatória e despoluição;
ODS 15. Vida terrestre com a manutenção dos biomas originais
e recuperação de áreas degradadas.
ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes com a eliminação
das guerras, redução drástica da circulação de armas, combate à
corrupção e valorização ética dos cidadãos;
ODS 17. Parcerias e meios de implementação através das redes de compartilhamento, economia colaborativa e eliminação de
barreiras restritivas da livre disseminação do conhecimento.
Fonte da imagem: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

21

Foto: © Siméon Duchoud
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Nascido em Burkina Faso, na África, o
arquiteto Keré apresentou esse projeto
para a sua cidade natal, Gando, através
de sua fundação Schulbausteine fuer
Gando (tijolos para Gando).
O clima quente do país definiu as estratégias bioclimáticas que incluíram a
construção com tijolos de argila local,
telhados com grandes beirais deslocados
do teto formando áticos ventilados, além
das perfurações nos tetos para a criação
do efeito chaminé.
“O projeto para a escola primária
evoluiu a partir de uma longa lista de
parâmetros, incluindo: custo, clima, disponibilidade de recursos e viabilidade
construtiva. O sucesso do projeto baseou-se em, simultaneamente, abraçar e
negar essas restrições” (KERÉ, 2018).
A construção resultou de trabalho
comunitário que envolveu toda a comunidade: “As crianças juntaram pedras
para a fundação da escola e as mulheres
trouxeram água para a fabricação de tijolos. Desta forma, técnicas tradicionais de
construção foram utilizadas juntamente
com métodos modernos de engenharia,
a fim de produzir a melhor solução de
construção de qualidade, simplificando a
construção e manutenção para os trabalhadores.” (KERÉ, 2018).

Foto: © Erik-Jan Ouwerkerk
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GANDO PRIMARY SCHOOL
Escola primária em Gando

Autor do Projeto:
Diébédo Francis Kéré
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Mudança cultural pela Arquitetura
Uso de recursos locais
Bioclimatismo
Local: Gando – Burkina Faso

A trajetória do projeto da escola em
Gando demonstra o potencial de mudança cultural com melhoria da qualidade de vida que a Arquitetura pode
proporcionar: “A Escola Primária foi
concluída em 2001 e recebeu o Prêmio
Aga Khan de Arquitetura em 2004. Mais
importante, porém, a Escola Primária
tornou-se um marco de orgulho e coletividade da comunidade. À medida que
o conhecimento coletivo da construção
começou a se espalhar e inspirar Gando,
novos projetos culturais e educacionais
foram introduzidos desde então para
apoiar ainda mais o desenvolvimento
sustentável na aldeia.” (KERÉ, 2018).
Foto: © Siméon Duchoud
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Foto: © Iwan Baan
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O projeto pretendeu abordar de forma direta o problema da mortalidade
materna na saúde pública no Malawi e
propôs um novo modelo com pequenas
unidades que garantem a privacidade e
o conforto com um ambiente digno para
as mães.
A disposição dos edifícios no conjunto
da Maternidade foi estudada de forma a
manter os quartos confortáveis no verão
e receber o sol diurno no inverno para,
através da inércia térmica dos blocos cerâmicos, transmitir o calor para o interior
a noite, além de permitir a ventilação natural adequada.
O clima em Malawi é subtropical, com
uma estação bem quente e úmida (novembro a abril), um inverno seco e fresco
(maio a agosto) e dois meses bem quentes e secos (setembro e outubro). (EMBAIXADA DA REPÚBLICA DO MALAWI
NO BRASIL).
O telhado alto permite a formação de
um ático e os fartos beirais criam, além
de proteção das fachadas, varandas e
corredores como espaços de convívio.
Os telhados direcionam as águas da
chuva para o aproveitamento nas instalações.
A estrutura compõe-se de pilares cônicos construídos com os mesmos blocos
© MASS DESIGN GROUP
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Maternity Waiting Village
Maternidade Comunitária de Espera

Autores do Projeto:
MASS Design Group
Model of Architecture Serving Society (MASS)

CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Mudança cultural pela Arquitetura
Uso de materiais locais
Local: Kasungu – Malawi

das paredes, que suportam treliças de
madeira.
Foram priorizados os materiais locais: “O novo protótipo da aldeia do
MASS Design Group reflete o vernáculo
ao criar grupos de unidades de quatro
leitos em torno de pequenos pátios,
oferecendo às mulheres um espaço protegido, confortável e digno para realizar
atividades diárias. Projetada em torno
de módulos replicáveis e construída
com CSEB (blocos de terra estabilizados
compactados) feitos localmente, a instalação pode ser replicada e adaptada a
outros locais como parte do esforço do
país para melhorar a saúde materna.”
(MASS DESIGN GROUP).
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Redes de compartilhamento
“Compartilhar difere substancialmente de dividir. As nações
que detêm o poder de decisão sobre a distribuição de recursos financeiros sobre o planeta sabem muito bem dividir,
e a proporção dessa divisão é sempre injusta e desmedida:
muito para os já abastados e quase nada para os ainda miseráveis. Compartilhar, no entanto, requer a sabedoria de
admitir a necessidade recíproca de cooperação, é admitir
com franqueza que não estamos sozinhos neste mundo e
que nossa sobrevivência depende também da de nossos vizinhos.” (VIGGIANO, 2012)
Essa mudança de paradigma, de uma sociedade exploratória
para outra, cooperativa, exige estruturas sociais baseadas em Redes de Compartilhamento.
Essas redes são comunidades de prática presenciais e virtuais
em que são compartilhados conhecimentos e experiências úteis e
que tenham como diretriz a transparência, a sustentabilidade e a
ética.
“Como salientam os cientistas políticos Craig Warkentin e Karen Mingst, a nova sociedade civil caracteriza-se por uma mudança do foco de atenção, que passa das instituições formais para as
relações sociais e políticas entre as entidades socialmente ativas.
Essas relações estruturam-se em torno de dois tipos de redes. Por
um lado, as ONGs baseiam-se em organizações populares locais
(ou seja, em redes humanas vivas); por outro, são capazes de usar
habilmente as novas tecnologias globais de comunicação (ou seja,
as redes eletrônicas)”. (CAPRA, 2002)
As Redes são fundamentais para a transferência de conhecimento e, ao operarem de forma sistêmica e descentralizada, desestruturam o monopólio da informação, tão prejudicial à transparência das ações públicas.

© Mário Viggiano
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Alguns exemplos públicos de Redes de Compartilhamento virtuais:
COMPRAS NET – Portal de compras do Governo Federal.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública – Programa
do Governo Federal que visa implantar a responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da administração pública.

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p

https://www.youtube.com/channel/UCXS41myHv5TsJT992vm12Sw?app=desktop

GPS – Gestão Pública Sustentável – Grupo virtual de compartilhamento de informações que congrega servidores públicos de
todo o Brasil.

RLS – Rede Legislativo Sustentável – Rede de informação que
congrega o legislativo brasileiro criada pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União.
Portal Contratações Públicas Sustentáveis do Ministério do
Planejamento.

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/

27

CULTURA E ECONOMIA

Acessibilidade, conforto, saúde e segurança
Projetos sustentáveis devem ser direcionados a todos os indivíduos, abrangendo um amplo escopo de idades e capacidades físicas, e o edifício acessível é aquele que dispõe de facilidades para
esses usuários, incluindo os portadores de necessidades especiais.
Principais diretrizes para acessibilidade nos edifícios:
1. Visibilidade plena das entradas;
2. Acessos diretos dos estacionamentos às entradas principais por meio de calçadas;
3. Quantidade suficiente de vagas para atender aos usuários
(visitantes e funcionários);
4. Sanitários em locais de fácil localização e acessíveis às pessoas com necessidades especiais;
5. Sinalização visual e tátil projetada para a ampla variedade
de biótipos humanos;
6. Corredores e áreas de distribuição com medidas adequadas ao fluxo de visitantes;
7. Espaços fluidos e não labirínticos;
8. Rampas com inclinação adequada;
9. Quantidade suficiente de elevadores para atender ao fluxo diário de funcionários e visitantes;
10. Agrupamento de áreas de acesso restrito, facilitando o
controle do acesso;
11. Agrupamento de áreas técnicas, facilitando o acesso das
equipes de manutenção;
12. Sistemas de climatização e iluminação preferencialmente
naturais.
Além de acessibilidade, é fundamental assegurar o conforto, a
saúde e a segurança do trabalhador durante sua jornada de trabalho nos ambientes do edifício.

Fotos: Rafaela Ribeiro Rodrigues

Pátio externo e interno do edifício do ISC-TCU.
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O projeto para o ISC – TCU foi concebido visando a obtenção do Selo
Procel Edifica e reúne soluções claras
e eficientes para a acessibilidade dos
usuários, além da preocupação com o
conforto térmico através da ventilação
e iluminação natural.
A grande praça de ligação entre os
dois prédios do complexo propicia um
espaço de convívio e acessibilidade ampla aos acessos e circulação para as salas de aula que se dá por um grande lobby fartamente iluminado com o painel
de vidro protegido por brises (fachada
nordeste) e uma iluminação zenital.
Espelhos d’água propiciam a melhoria do microclima com o incremento de
umidade e todas as coberturas foram
pintadas de branco para reduzir o acúmulo e a transmissão de calor para o
interior.
O edifício conta ainda com um sistema de aproveitamento das águas da
chuva.

Pátio interno que une os dois blocos principais do complexo. Rampas e mudanças de
nível harmonizam com os jardins proporcionando uma acessibilidade plena.
Fotos: Rafaela Ribeiro Rodrigues

ESTUDO DE CASO

INSTITUTO SERZEDELO
CORRÊA – ISC – TCU

Autores do Projeto: Milena Palma
Araujo, Nathália Cruz Soares Pinto.
Coautores do projeto: Marcelo Albuquerque Lima, Patrícia Guimarães
Eichler, Lorena Vicente de Carvalho
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Acessibilidade
Bioclimatismo e pátio interno
Gestão das águas
Local: Brasília

© Nathália Cruz Soares Pinto

© Nathália Cruz Soares Pinto

© Rafaela Ribeiro Rodrigues

As imagens retratam os estudos bioclimáticos de insolação e ventilação utilizados no
processo de projeto para o ISC – TCU.
© Rafaela Ribeiro Rodrigues
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Pátio interno de acesso às salas de
aula do ISC – TCU. A combinação de
ventilação e iluminação natural com
plantas no interior propicia melhoria
significativa na qualidade dos ambientes.
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Alguns dos problemas de saúde dos trabalhadores estão diretamente relacionados com a ergonomia e com o ambiente e os
materiais construtivos que podem emitir substâncias prejudiciais,
além dos equipamentos de climatização que podem ser foco acumulativo de organismos patogênicos (fungos e bactérias).
A Ergonomia é o “estudo do relacionamento entre o homem

A sinalização tátil marcada no piso e a sinalização vertical com placas promovem a acessibilidade e facilitam a orientação. Local: Anexo 3 – TCU. Fotos: Mário Viggiano

e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a
aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia
na solução dos problemas surgidos desse relacionamento.”(Ergonomics Research Society, Inglaterra – citado por IIDA, 1990).
A ventilação e a iluminação natural são dois requisitos obrigatórios no projeto de ambientes saudáveis, pois a plena ventilação
garante um ar renovado e menos propenso ao acúmulo de patógenos, e o sol que incide, de forma direta, é um excelente esterilizador de micro-organismos nocivos.
Além disso, a ventilação propicia renovação do ar, ajudando a
excluir do ambiente possíveis gases nocivos e particulados emitidos pelos materiais de construção aparentes ou acabados, como,
por exemplo, tintas, removedores e inseticidas. Na melhoria da
qualidade dos ambientes internos, pode-se utilizar o potencial de
purificação do ar e a melhoria da umidade do microambiente através das plantas, técnica conhecida como fitorremediação.
A segurança quanto à integridade física das pessoas e do patrimônio deve ser encarada com prioridade, e todas as regras quanto à proteção contra incêndios e intempéries naturais devem ser
respeitadas, tais como a instalação de SPDA (Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas) e SCIP (Sistemas de Combate a Incêndio e pânico).
A ausência de conforto acústico é um dos problemas que podem influenciar o desempenho do servidor no trabalho. O desenho dos espaços visando um bom conforto acústico deve levar
em conta:
1. A necessidade de privacidade acústica de certas atividades
– salas fechadas e uso de isolantes acústicos;
2. A necessidade de debate constante entre membros das
equipes – planta livre com estações de trabalho;
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3. Os ruídos exteriores – análise e medição ambiental (vide
tabela abaixo);
4. A presença de equipamentos ruidosos – presença de salas
técnicas com isolamento em ilhas;
5. Proximidade com áreas barulhentas – estudos espaciais a
partir de vínculos de proximidade (veja legenda da matriz
ao lado).
Outra causa que impacta negativamente o desempenho do trabalhador é a falta de conforto visual. A seguir, algumas diretrizes
de projeto que visam a melhoria do conforto visual dos ocupantes
de edifícios:
• Cores – uso de cores de acordo com a sobriedade requerida;
• Plantas – uso de vegetação para reduzir a aridez dos espaços;
• Evitar entulhamento, promovendo organização espacial;

• Acesso visual ao exterior;
• Sinalização eficiente para rapidez de deslocamento e aumento da organização espacial;
• Manutenção e limpeza;
• Evitar o “efeito claustro” causado por espaços muito pequenos com pouca iluminação natural e sem ventilação.

LIMITES SONOROS EM DECIBÉIS PARA O DISTRITO FEDERAL
Tipos de área

Diurno

Noturno

Sítios e fazendas

40dB

35dB

Estritamente residencial urbana ou de
hospitais, escolas e bibliotecas

50dB

45dB

Mista, predominantemente residencial
e de hotéis

55dB

50dB

Mista com vocação comercial,
administrativa ou institucional

60dB

55dB

Mista com vocação recreativa

65dB

55dB

Predominantemente industrial

70dB

60dB

1

Hall de acesso

2

Auditório

3

Salas de aula

4

Diretoria

5

Sanitários

6

Almoxarifado

7

Copa

8

Apoio administrativo

9

Apoio didático

Sala de espera

Apoio didático

Apoio administrativo

Copa

Almoxarifado

Sanitários

Diretoria

Salas de aula

Auditório

PROGRAMA

Hall de acesso

VÍNCULO DE PROXIMIDADE PARA CENTRO DE TREINAMENTO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

10 Sala de espera
Legenda

X
Forte

Médio

Fraco

Acima: exemplo de Matriz de Vínculo de Proximidade genérica para um centro de treinamento. Cada ambiente é analisado em relação a todos os outros através de seus
vínculos de proximidade, ou seja, da necessidade de estar perto ou não. São analisadas
três gradações de vínculos: forte, média e fraca. No exemplo, o hall de acesso precisa
estar bem próximo do auditório, salas de aula, sanitários e sala de espera, distância
média para a diretoria e pode estar mais distante do almoxarifado, copa, apoio administrativo e apoio didático.

Acima: Tabela de limites sonoros para ambientes externos. Fonte: BRASIL, 2012.
32

A entrada do sol de forma intensiva é
uma importante estratégia de saúde
por causa da ação bactericida e antifúngica que os raios solares promovem,
como nesta construção para Leo Surgical Clinic, projeto de Kéré para Burkina Faso – África.
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O projeto de centro de Saúde para
a comunidade de Léo em Burkina Faso
atende a importantes conceitos preconizados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável promovidos pela
ONU, demonstrando que a Arquitetura
pode fazer mais pela população do que
somente proporcionar abrigo.
Segundo o próprio arquiteto: “O objetivo do projeto não era apenas construir um centro médico para uma área
carente de recursos, mas também criar
uma arquitetura inspiradora feita pelo
povo.” (KÉRÉ, 2018)
A arquitetura se desenvolve de forma modular, sendo que “a colocação
dos módulos em torno de um corredor
central externo permite uma variedade
de espaços intersticiais abrigados que
parecem dinâmicos e acolhedores. Essas características amigáveis são importantes para o sucesso do Centro, pois
atraem pacientes que normalmente não
procuram atendimento ou orientação
médica.” (KÉRÉ, 2018)
Algumas das caracterísiticas sustentáveis do projeto que promovem a

ESTUDO DE CASO

LÉO SURGICAL CLINIC
AND HEALTH CENTER
Autor do Projeto:
Diébédo Francis Kéré.
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Arquitetura social
Gestão das águas
Local: Burkina Faso – África

adequação do edifício ao clima quente e
seco (precipitações somente em 3 meses
do ano) de Burkina Faso:
• Farta Iluminação natural;
• Fartos beirais que geram sombra;
• Ático ventilado;
• Materiais e mão de obra do local;
• Tijolos de barro com alta inércia térmica;
• Captação de águas da chuva;
• Tratamento das águas cinzas para
irrigação.
Fotos: Kéré Architecture.
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Foto: arquivo pessoal de Lelé.
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“O sistema móvel da calota do auditório, desenvolvido como recurso
técnico fundamental à entrada de
luz natural e consequente redução
do consumo energético do edifício,
também representa uma conquista
em termos formais. O movimento
descrito pelas enormes pétalas metálicas, auxiliado por um mecanismo
motorizado, consegue transformar
de maneira surpreendente o caráter
imagético do edifício quando, ao longo do dia, a cobertura se abre ou se
fecha como uma flor.” (GUIMARÃES,
2010)
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ESTUDO DE CASO

HOSPITAL SARAH
RIO DE JANEIRO
Autor do Projeto:
João Filgueiras Lima, Lelé
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Modulação construtiva
Local: Rio de Janeiro

O Projeto para o Hospital Sarah no Rio
de Janeiro representa o momento alto de
todos os projetos hospitalares projetados por Lelé.
Em função da grandiosidade do empreendimento, são aliadas técnicas passivas e ativas de climatização e iluminação, com destaque para as saídas de ar
nas abóbodas de teto, a abertura zenital
mecânica na forma de pétalas do auditório e a iluminação zenital do Solarium,
com forro móvel e grandes jardins internos.
Um sofisticado sistema de renovação
de ar prevê aberturas controladas nos
forros para um ático bioclimático que recebe os ventos e, ao mesmo tempo que
expele o ar para o exterior, impede que o
mesmo retorne ao ambiente interno.
A estrutura é toda em aço com pilares,
vigas tipo “I” e vigas curvas treliçadas
que sustentam os grandes telhados também metálicos.
Os pavilhões são circundados por
um “grande espelho d’água que ladeia
o bloco de internações, resguardando o
hospital de possíveis inundações resultantes da variação do nível da lagoa de
Jacarepaguá” (GRUNOW, 2009).
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A economia dos processos
Para se avaliar o quanto de economia um sistema sustentável, material ou processo pode proporcionar ao ser aplicado nas
construções sustentáveis, deve-se fazer a análise do período de
retorno do investimento ou payback, que é o espaço de tempo
compreendido entre a quitação do investimento e o término da
vida útil do sistema ou produto envolvido, período esse em que o
investimento gera a redução de despesas.
É obrigação dos gestores, avaliar a economicidade dos sistemas e apresentar ao ordenador de despesas os estudos de retorno
de investimento para que a decisão de uso de determinada solução
seja, sempre, embasada em dados técnicos e não em suposições.
Um estudo de viabilidade completo deve apresentar não só o
ponto de payback, mas também as necessidades técnicas e de manutenção de todos os sistemas.
Ao especificar um material ou processo o gestor deve ter a
consciência do impacto dessa compra ao longo do tempo. Muitas
vezes o “menor preço” que se apresenta no momento da aquisição, não será o melhor ao longo de toda a vida útil do material ou
sistema.
Consideremos o processo de compra de lâmpadas. A lâmpada
“A” custa dez Reais e tem durabilidade de duas mil horas de uso. A
lâmpada “B” custa trinta Reais, mas dura dez mil horas. A compra
da lâmpada “B” é mais vantajosa, pois, apesar de custar três vezes
mais, tem durabilidade cinco vezes maior do que a lâmpada “A”.
A economia não se resume aos processos de compra, mas também à redução do desperdício.

© Mário Viggiano

Exemplo de análise de custo/benefício para dois tipos diferentes de lâmpadas baseado
no custo inicial e na durabilidade.
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Fonte: VIGGIANO, 2010.

O gráfico acima apresenta um exemplo
de avaliação do payback ou retorno do
investimento para um sistema de aquecimento solar. Nesse exemplo, em função
da aplicação de uma taxa de juros ao
cálculo, não há viabilidade, ou seja, não
haverá um ponto de equilibrio no futuro
que irá quitar o investimento e gerar o
retorno. No cálculo desse exemplo e nos
próximos apresentados ao longo do livro,
foi utilizado um software de apoio denominado SIGES – Sistema de Gestão para

Edifícios Sustentáveis, com o MÓDULO 1–
RETORNO DO INVESTIMENTO.
O SIGES é um software de gestão que
pretende auxiliar o gestor em decisões ligadas ao projeto e execução de edifícios
sustentáveis, promovendo soluções de
baixo impacto ambiental e com grande
eficiência energética. Fonte: VIGGIANO,
2010.

O MÓDULO 2 do SIGES apresenta uma planilha comparativa que analisa a diferença
do recurso alocado e o benefício aferido quando se compara dois ou mais materiais
construtivos ao longo dos seus ciclos de vida.
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Eliminando o desperdício
O desperdício é o principal dissipador de energia de uma construção e deve ser reduzido a partir da gestão plena do projeto, do
canteiro de obras, da aplicação dos materiais e mão de obra.
A quebra de um tijolo na obra, por exemplo, representa bem
mais do que a perda do valor em si do produto, mas reflete o dispêndio energético de toda a cadeia de produção e transporte, cadeia esta que se inicia na extração da matéria-prima do patrimônio
natural.
As perdas de materiais nos canteiros brasileiros são da ordem
de 8% na média para dezoito materiais: areia, cimento, pedra, concreto produzido em obra, concreto usinado, aço, chapas de madeira compensada, blocos e tijolos, cal, argamassa total ou parcialmente produzida no canteiro, eletrodutos, condutores, tubos para
instalações hidrossanitárias, telhas cerâmicas e de fibrocimento,
placas cerâmicas, revestimento têxtil e tintas. (SOUZA, U. PALIARI, J. ANDRADE, A. AGOPYAN, V.)
Ocorre que, pontualmente, as perdas podem chegar a valores
maiores, como 17% para blocos e tijolos e 30% para gesso. (Tabela
ao lado).
O desperdício pode ser evitado ou minimizado através de:
1. Especificação de materiais mais resistentes ao transporte;
2. Uso de produtos locais que exijam menos deslocamento;
3. Sistemas construtivos pré-fabricados;
4. Reúso de materiais;
5. Projeto completo e detalhado da obra, evitando soluções
improvisadas e retrabalho;
6. Materiais com elevada produtividade em relação à mão de
obra de aplicação;

Tradicionalmente as obras no Brasil utilizam o sistema construtivo de tijolos de
barro, revestidos com uma sequência de
acabamentos de chapisco, emboço e reboco, preparação e pintura.
Ocorre que esse processo construtivo é
extremamente perdulário, pois há uma
grande perda de material durante o processo. Uma parte dos tijolos de cerâmica
se perdem no transporte já que são frágeis.
Ao aplicar os tijolos em dimensões menores, o pedreiro quebra a cerâmica desper-

diçando totalmente a parte não utilizada.
Na aplicação do chapisco, quando o pedreiro lança a massa com força fazendo
com que ela fixe na alvenaria, considerável
quantidade de massa se esparrama pelo
chão e arredores, perdendo-se por completo boa parcela desse importante material
construtivo.
A matriz analítica apresentada acima,
como exemplo, aponta as vantagens de
troca da alvenaria de tijolos cerâmicos
pelo sistema construtivo de alvenaria de
blocos de concreto celular.

Tabela que apresenta as perdas para oito materiais básicos da construção analisadas
em várias pesquisas. Fonte: SOUZA, U. PALIARI, J. ANDRADE, A. AGOPYAN, V.
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Economia e patrimônio natural
Construir prédios de baixa emissão de gases de efeito estufa e
consumo de materiais de reduzido impacto ambiental fazem parte de uma tendência de consenso, extremamente lógica, que se
insere em uma “filosofia” capitalista que alguns autores chamam
de Capitalismo Natural. 1
O conceito remonta à década de 1990, com o livro The Ecology of Commerce, de Paul Hawken, que, simultaneamente com os
estudos de Amory e Hunter Lovins, forjaram o termo Capitalismo
Natural em publicação, com o mesmo nome, de 1999:
“No próximo século, com a população duplicada e os recursos disponíveis per capita reduzidos à metade ou em três quartos,
pode ocorrer uma transformação notável na indústria e no comércio. Graças a essa transformação, a sociedade terá condições de
criar uma economia vital que consuma radicalmente menos material e energia. Tal economia será capaz de liberar recursos, reduzir
o imposto de renda das pessoas físicas, aumentar a despesa per
capita na solução dos problemas sociais (ao mesmo tempo que
restringe tais problemas) e começar a reparar os danos causados
ao meio ambiente. Essas transformações necessárias, se implementadas adequadamente, promoverão a eficiência econômica, a
preservação ambiental e a justiça social.” (HAWKEN, 2007).
O conceito matriz de Capitalismo Natural, abrange quatro princípios:
1. Produtividade radical dos recursos – obtenção de produtos e processos de melhor qualidade utilizando menos
trabalho e muito menos energia e recursos naturais. Como
exemplo temos os materiais e sistemas que operam com várias funções, como os telhados fotovoltaicos que protegem
a edificação e geram energia;

© Mário Viggiano

Os recursos naturais, quando mal explorados, acabam e precisam de ações concretas
para se recuperararem. Por outro lado, se bem gerenciado, nosso patrimônio natural
pode ser uma excelente fonte de recursos que se renovam e geram mais recursos, em
um ciclo virtuoso e sustentável.
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1. Muitas vezes confundido com o termo midiático Economia Verde.

1. Produtividade radical dos recursos.
Exemplo: telhado fotovoltaico.

2. Biomimetismo – transformação eficiente dos materiais,
equipamentos e processos de forma a reduzir o desperdício
a partir do redesenho nos moldes de linhas biológicas com
a reciclagem total dos materiais. Exemplo dos processos de
reúso de águas que chegam a proporcionar três diferentes e
sucessivos usos distintos antes do descarte;
3. Economia de serviço e fluxo – transformação da relação
capitalista de possuir os bens para o conceito de adquirir os
serviços e benefícios do bem. Um bom exemplo da economia
de serviço e fluxo são os contratos de outsourcing de cópias
e impressão nos quais a instituição contrata os serviços de
uma empresa que coloca à disposição as impressoras nos locais determinados pela contratante e se responsabiliza pela
manutenção, troca e reposição, recebendo somente o valor
apurado relativo ao número de cópias e impressões.
4. Investimento em capital natural – reinvestimento na sustentação, restauração e expansão do capital natural através
da manutenção e recuperação do Patrimônio Natural (matas, rochas, cursos d’água, biodiversidade etc). Exemplo das
agroflorestas urbanas implantadas em áreas degradadas
que absorvem o gás carbônico e simultaneamente produzem alimento humano e animal, além de incrementar a biodiversidade. (HAWKEN, 2007)

2. Biomimetismo. Exemplo: processo de reúso de água.

4. Investimento em capital natural.
Exemplo: agrofloresta urbana.
3. Economia de
serviço e fluxo. Exemplo: outsourcing de
impressoras.

A ilustração sintetiza e exemplifica os quatro princípios básicos do Capitalismo Natural
apresentados na publicação de mesmo nome.

© Mário Viggiano
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Contratando

A Universidade Estadual de Londrina mantém o Catálogo de Concursos Públicos de
Arquitetura, disponível para consultas on-line. (SUZUKI, 2016)
.
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Os projetos de edifícios públicos devem ser executados prioritariamente por profissionais de carreira do órgão público, através
de concurso público de projeto ou licitação pública exclusiva para
projeto completo e detalhado.
É fundamental que o projeto de arquitetura e de todos os sistemas complementares sejam bem detalhados, garantindo o pleno
entendimento por parte da empresa executante.
A construção de um edifício público passa por um conjunto de
procedimentos obrigatórios, estabelecidos em leis que envolvem
cinco fases:
Fase 1: Preliminar à licitação – estudos de viabilidade, programa de necessidades e anteprojeto de engenharia;
Fase 2: Interna à licitação – projeto básico, projetos completos de arquitetura e engenharia, licenciamento ambiental,
orçamentos detalhados e todos os projetos executivos, elaboração dos contratos e dos editais;
Fase 3: Externa à licitação – Publicação, habilitação, análise e
julgamento das propostas;
Fase 4: Contratual – formalização, assinatura de contrato,
acompanhamento e fiscalização;
Fase 5: Posterior à contratação – Operação, as built e intervenções (ALTOUNIAN, 2009).
A realização de concursos públicos de projetos de arquitetura
e engenharia é a garantia da transparência de todo o processo de
contratação, além de assegurar qualidade do projeto final, já que a
análise das propostas e a escolha do vencedor são feitas, sempre,
através de comissão de profissionais com expertise reconhecida e
de forma anônima.
Assim, deve-se evitar a contratação de obras sem os projetos
detalhados e a chamada contratação integrada (sistema pelo qual
a licitação se faz a partir somente do Anteprojeto). Essas práticas

A construção da ponte JK em Brasília foi resultado de concurso público promovido pelo
Governo do Distrito Federal em 1998, através do Instituto dos Arquitetos do Brasil, sob
a coodenação do arquiteto Haroldo Pinheiro.
PRIMEIRO COLOCADO – Autores do projeto: Eng. Mário Jaime dos Reis Vila Verde, Arq.
Alexandre Chan, Eng. Piotr Porto Carrero Slawinski, Eng. Filemon Botto de Barros. Fonte: A Cultura das Cidades, 1999.
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devem ser abolidas da Administração Pública, como explicita o
manifesto As Obras públicas e o Direito à Cidade, assinado por importantes instituições como o CAU/BR, o CONFEA, o IAB , a ASBEA
e a FNAU:
Quando a obra é licitada a partir do chamado “Projeto Básico”, criação da Lei 8.666/93, transfere-se à construtora a
tarefa de detalhar e completar o projeto. A promiscuidade
entre projeto e obra é indutora de reajustes e superfaturamento. Ademais, o serviço de Projeto é autoral, indivisível, e
não deve ser contratado em fatias. A experiência demonstra
que o projeto completo e elaborado independentemente do
construtor é condição indissociável de uma boa obra, de menores prazos e menores preços. Quem projeta, não constrói.
(CAU BR)
O Brasil, apesar do pequeno volume de concursos realizados
e projetos implantados em relação à totalidade de projetos públicos realizados, possui uma tradição na realização de certames
de projeto, além de instituições com capacidade e conhecimento
para a realização como o IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil,
responsável por importantes concursos públicos de projeto como
os da capital, Brasília, a Ponte JK e da sua própria sede, todos em
Brasília. 2
Outro exemplo significativo é dado pela CODAHB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Brasília, que adotou a
sistemática de concurso público para a realização de projetos institucionais mantendo um portfólio de resultados com qualidade
assegurada, demonstrando a viabilidade e a funcionalidade desse
sistema de contratação. (CODHAB).
2. O projeto da capital Brasília é fruto de um concurso internacional de Projeto de
Urbanismo que reuniu, na década de 1950, propostas de arquitetos de várias nacionalidades.

O concurso público para o projeto original de Brasília, capital do Brasil, teve como vencedor o arquiteto e urbanista Lucio Costa. Fonte: Arquivo Público do DF.
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Concursos de projetos realizados pela CODAHB
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
(CODHAB/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) em Brasília, sob a coordenação do arquiteto
Gilson Paranhos, realizou, entre os anos 2016 e 2018, quatorze concursos
públicos de projetos de arquitetura e urbanismo.
Fonte: http://www.codhab.df.gov.br/concursos

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Autores do Projeto: Alexandre Ruiz da Rosa, André Bihuna D’Oliveira, Haraldo Hauer Freudenberg, Rodrigo Vinci Philippi.

CENTRO DE ENSINO INFANTIL
Autores do Projeto: Christian A. de Almeida Nobre, Cínthia Duclerc Verçosa
Nobre, Ingrid Schmidt Ori, Marlon Rubio Longo.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Autores do Projeto: Alexandre Ruiz da Rosa, André Bihuna D’Oliveira, Haraldo Hauer Freudenberg, Rodrigo Vinci Philippi.
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SEDE DO CAU/IAB
Autoras do Projeto:
Tais Cristina da Silva e Gabriella
Trombetti Ornaghi
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Implantação
Local: Brasília – DF

O projeto foi resultado de concurso
público promovido pelas instituições.
Caracteriza-se por bloco único que integra o programa diferenciado para o
CAU e o IAB.
A estrutura é metálica e utiliza lajes
tipo steel deck.
A fachada principal conta com uma
grande estrutura tipo pergolado que
atende à função de sombreamento e
suporte para a instalação de geração
fotovoltáica.
A proposta conta ainda com os recursos de climatização passiva, como
massa arbórea de amortecimento, espelho d’água para umidificação e teto
verde.
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Comprando
As compras sustentáveis ensejam a questão de o quanto
abrangente é o princípio da economicidade dos recursos públicos
aplicados.
“As compras sustentáveis consistem em assegurar que os
produtos e serviços que sua organização compra alcancem uma
boa relação qualidade/preço, considerando o ciclo de vida inteiro,
e gerem benefícios não somente para sua organização, mas também para o meio ambiente, a sociedade e a economia. Comprar
de maneira sustentável envolve um olhar além das necessidades
de curto prazo, considerando os impactos de longo prazo de cada
aquisição.” (ICLEI)
De forma sintética, a compra sustentável de um produto ou
serviço aplicado às construções públicas, deve levar em conta:
1. O ciclo de vida dos materiais componentes;
2. O retorno do investimento (payback);
3. Os impactos ambientais primários, secundários e terciários;
4. A eficiência energética.
Segundo dados oficiais, as compras públicas atingiram o valor
de 21,5% do PIB do Brasil em 2012. 3
Em função desse volume imenso de compras, deve-se cobrar,
dos gestores públicos que as efetuam, uma responsabilidade ética
que extrapola o mero exemplo à sociedade e abrange a redução
efetiva do volume de “lixo” produzido pela humanidade.
Por lixo entendemos não só os resíduos provenientes dos processos, mas também os produtos novos mas inúteis, supérfluos
ou descartáveis que inundam as prateleiras das lojas.
Assim, deve-se imputar ao gestor a obrigação de, não só comprar menos, mas também comprar melhor.
3. Dados do IBGE, consultados em ICLEI, 2015.
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No contexto de se efetuar as melhores compras se insere a
própria qualidade do projeto dos edifícios refletida no detalhamento construtivo e nas especificações de aquisição dos produtos
e sistemas a serem utilizados na obra.
E temos também a questão dos falsos ecoprodutos!
Com frequência nos deparamos com situações de especificação de materiais que exigem um estudo mais apurado sobre todas
as implicações de seu uso. Exemplo: especificação de “ecotelha”
que tem seus predicados postulados pelo próprio fabricante, e
que, supostamente, utiliza em sua fabricação um produto oriundo
do extrativismo vegetal, mas é tão frágil que só vence pequenos
vãos e requer uma robusta e dispendiosa estrutura de sustentação, executada, na maior parte das vezes, com madeira que também é um produto do extrativismo.
Uma importante iniciativa governamental que se utiliza do poder de compra das intituições agrupadas é a Central de Compras,
já implantada pelo Ministério do Planejamento. Esta central é uma
“unidade dedicada e especializada que desenvolve modelos de
aquisição e contratação centralizadas, atua na inteligência e estratégia de licitação, aquisição e contratação, monitora a execução e
apoia os órgãos e entidades.” (LOPES, 2018) Exemplos de ações
da Central:
1. Compra de passagens aéreas a partir do credenciamento
das companhias, soluções de TI para busca, aplicação de descontos e reembolso, cartão de pagamento de passagens e
agência única;
2. Transporte de servidores com a redução da ociosidade dos
veículos, redução no tempo do atendimento e economia real;
3. Almoxarifado central e virtual com ganhos na compra em
escala, redução das perdas, flexibilidade no atendimento e desoneração de grandes espaços individuais de armazenagem.

MEIO AMBIENTE
O meio ambiente
A nova paisagem
O Plano de Logística Sustentável
O controle de emissões
Os resíduos do edifício
A certificação
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MEIO AMBIENTE

O meio ambiente
Devemos ter a consciência de que todas as ações humanas geram impacto ao meio ambiente. Minimizar esse impacto é tarefa
de todos e obrigação do gestor público.
A minimização ou eliminação dos impactos ambientais na construção de edifícios necessita de uma correta avaliação do sítio da
obra, dos recursos naturais existentes, do clima, dos materiais e
recursos locais disponíveis, das facilidades de transporte e dos recursos hídricos e energéticos.
Todos esses aspectos devem ser corretamente analisados na
etapa de projeto e planejamento da obra, evitando assim, soluções
paliativas que sempre se apresentam onerosas e insustentáveis.
Ao se apropriar de qualquer terreno, o arquiteto deve avaliar o
impacto que a futura obra irá causar em relação à vegetação existente, à fauna silvestre e aos cursos de água.
Um levantamento das espécies vegetais que povoam a área a
ser ocupada irá apontar a quantidade e variedade de espécies e a
importância dos indivíduos quanto a sua raridade.
Todos os cuidados deverão ser tomados no sentido de se
transplantar as espécies que toleram esse tipo de movimento, tais
como as palmáceas, bromeliáceas, crassuláceas, cactáceas, orquidáceas e demais xerófitas.
O que não puder ser transplantado deverá ser catalogado e reposto na proporção que determinam as leis federais e estaduais.
Algumas espécies, as chamadas árvores imunes de corte, são
mais protegidas e necessitam de autorização especial para a sua
extração.
O código florestal Brasileiro, em seu artigo sétimo, registra:
“Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização,
raridade, beleza ou condição de porta-sementes “ (BRASIL,
2004).

1

2

Três exemplos de famílias de plantas que
são mais fáceis de serem transplantadas:
1. Cactáceas (foto: Melocactus zehntineri);
2. Bromeliáceas (foto: Guzmania lingulata) e
3. Palmáceas (foto: Aracacea sp).
3
50

Vários estados brasileiros já possuem essa declaração, como
é o caso do Distrito Federal que estabeleceu, através do Decreto
14.783 de junho de 1993, um conjunto de árvores tombadas como
Patrimônio Ecológico do Distrito Federal, além de definir os critérios para a compensação ambiental das espécies imunes ao corte
que apresentem as seguintes características:
1. As espécies lenhosas nativas ou exóticas raras, porta-sementes;
2. As espécies lenhosas de expressão histórica, excepcional
beleza ou raridade;
3. Todas as espécies lenhosas em terreno cuja declividade
seja superior a 20%;
4. Todas as espécies lenhosas localizadas em áreas de preservação permanente, de reserva ecológica e de instabilidade
geomorfológica sujeitas à erosão. (BRASIL, 1993)

O Ipê Amarelo é uma das árvores protegidas que fazem parte do Patrimônio Ecológico
do Distrito Federal.
Patrimônio Ecológico do DF - Árvores imunes de corte:
1. Copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.); 8. Aroeira (Astromium urundeuva –
2. Sucupira-branca (Pterodon
Fr.All, Engl.);
pubescens Benth);
9. Embiriçu (Pseudobombax longiflorum
3. Pequi (Caryocar brasiliense Camb);
(Mart.,et Zucc.) a. Rob);
4. Cagaita (Eugenia dwysenterica DC);
10. Perobas (Aspidosperma spp.);
5. Buriti (Mauritia flexuosa L.f.);
11. Jacarandás (Dálbergia spp.) e
6. Gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh); 12. Ipê (Tabebuia spp.).
7. Pau-doce (Vochysia tucanorum
(BRASIL, 1993).
Mart.);
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Com relação à fauna, deverão ser estudados os corredores dos
animais silvestres e realocados os ninhos dos pássaros e pequenos
mamíferos.
Quanto aos recursos hídricos, deverá ser avaliado o potencial
de captação das águas da chuva para o aproveitamento nos usos
não potáveis da edificação e a capacidade de produção, tratamento e descarte das águas servidas.
O solo deverá ser analisado quanto ao seu potencial de absorção e drenagem para a recarga dos aquíferos e visando também
uma possível utilização da terra das escavações como material
construtivo através de técnicas da chamada Arquitetura da Terra –
adobe, solo cimento e superadobe.
Cursos d’água e nascentes devem ser obrigatoriamente preservados, além de adotados os afastamentos construtivos previstos na legislação.
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Avaliação do clima

Avaliação do impacto
ambiental

Monitoramento das
árvores imunes de
corte

Esse infográfico demonstra a abrangência da avaliação do impacto ambiental
que deverá ser executada em todas as
intervenções em sítios para a construção de edifícios.

Estudo e manutenção
do habitat dos pequenos
mamíferos
Levantamento
quantitativo dos
indivíduos

Preservação do
habitat dos animais
benéficos

Catalogação e
preservação das espécies
raras

© Mário Viggiano

Avaliação do potencial
extrativista

Avaliação dos
recursos pétreos

Manutenção ou realocação dos
corredores verdes

Preservação das
nascentes

Análise do potencial
do solo
Análise de
qualidade da água
Avaliação dos
recursos hídricos
Transplante de mudas
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arbustivas
e forrageiras

O clima local deverá ser rigorosamente mapeado no sentido
de se avaliar e dimensionar os recursos naturais como regime de
ventos e a insolação, visando efetuar uma climatização natural do
futuro edifício e também para a instalação de possíveis sistemas
de geração de energia solar fotovoltaica e eólica.
O impacto direto que a obra irá causar deve ser avaliado e
quantificado. Itens como a geração de entulho, a emissão de gases e a disseminação de particulados devem estar presentes no
estudo de impacto ambiental da obra que pode ser feito a partir
de uma Matriz de Impacto.

A terra das escavações pode ser utilizada para a fabricação de tijolos a partir da
técnica do Solocimento que consiste da
prensagem de terra peneirada com pouco
cimento e água utilizando uma máquina
especial. O uso da terra no próprio local
da obra acarreta uma economia de transporte do descarte, e o uso de tijolos sem
queima apresenta significativos ganhos
na economia do material combustível
dos fornos, que geralmente é carvão vegetal extraído de paisagens nativas, além
da economia de transporte dos tijolos da
fábrica até a obra.
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A Huaca Pucllana, localizada no distrito de Miraflores, em Lima, capital do Peru é um
importante sítio arqueológico encavado em uma área de expansão imobiliária. Considerada como um templo sagrado de sacrifícios a Huaca foi construída por volta dos
anos 700 D.C e, “quando da chegada dos Incas, encontrava-se abandonada a vários
séculos” (LA TORRE, 2016)
Uma curiosidade relativa ao sistema construtivo adotado na Huaca Pucllana é que
todas as plataformas são edificadas com tijolos crus já que, devido a diversos fatores
climáticos, nunca chove em Lima. Foto: Keyla Boaventura
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Por fim, não se pode esquecer do impacto arqueológico e paleontológico que as construções irão causar. Não é raro, ao se
escavar para executar fundações, desmatar áreas tomadas pela
vegetação ou ocupar áreas supostamente degradadas visando à
expansão imobiliária se encontrar sítios arqueológicos de períodos
passados. Quando isso ocorre, procedimentos imediatos deverão
ser tomados para salvaguardar o patrimônio.
A Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos e postula que:
Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou
numismático, deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos
órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo

proprietário do local onde tiver ocorrido.
Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do imóvel
onde se tiver verificado o achado, é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até pronunciamento e
deliberação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. (BRASIL).
Alguns exemplos brasileiros de achados urbanos incluem o
Cais do Valongo, Sítio das Marrecas e a Igreja de Santo Antônio dos
Pobres no Rio de Janeiro e o achado de fósseis de 80 mil anos encontrados durante a construção de um condomínio em Uberaba.

Nesta Matriz de Impacto genérica é apresentada como exemplo uma forma rápida
e eficiente de listar as ações mitigadoras
para possíveis impactos ambientais.
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ESTUDO DE CASO

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO PARA A INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE – CEPAC
Autores do Projeto: Rodrigo Mindlin
Loeb, Caio Atílio Dotto,
Vinícius Libardoni
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Estudo de Impacto Ambiental
Bioclimatismo
Modulação construtiva
Local: Universidade de Brasília – DF
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O projeto foi postulado a partir da
tecnologia BIM, na qual os arquitetos
eram os gerentes do processo e todas
as equipes se reuniam semanalmente
de forma presencial ou através de vídeoconferência.
Foi feito um rigoroso levantamento
de dados geoclimáticos e estudo de impacto ambiental, que resultou em um levantamento florístico com 236 espécies
e a adoção de um conjunto de ações
mitigadoras para atenuar o impacto da
obra.
Além do estudo bioclimático, os arquitetos prepararam um conjunto conceitual de projeto que contempla as
diretrizes:
1. Bioclimáticas;
2. Funcionais;
3. De flexibilidade;
4. Permeabilidade;
5. Identificação e orientação no espaço;
6. Simbolismo;
7. Linguagem arquitetônica;
8. Sustentabilidade, e
9. Construtibilidade.
O projeto prevê a aplicação de sistemas sustentáveis, como a geração de
energia fotovoltaica e tratamento de
efluentes.
Foram projetados sistemas de ventilação e iluminação passivos na intenção
de reduzir o consumo de energia e a dependência mecânica.
O conceito projetual e construtivo
parte da modulação e flexibilidade dos
espaços e se amplia com a avaliação de
impacto dos resíduos, especificação dos
materiais, viabilidade de deslocamento
dos usuários, gestão da construção e
operação do edifício pelos os usuários
após a ocupação.
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216 217
236
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170

152

190
191

196

115

198

114

197

112
109

113
111
110

75
76
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141
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140
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117 121 123
133 132
127
122
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85
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108
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77
78
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91 90
92
93

105

101
100
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96
103
98
102
97

104

Exemplo de mapeamento da vegetação existente que foi feito para o projeto do Centro
de Pesquisas e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade – CEPAC. A tabela
é um recorte do conjunto total de espécies e mostra a numeração das placas de identificação, as espécies com seus respectivos nomes científicos, nome popular e família
botânica.
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Nesta outra matriz, são analisados os impactos e medidas mitigadoras para
o projeto do CEPAC.
58

Construção modular para o CEPAC - UnB
Montagem da “bandeja” de teto;
Vãos entre pilares de 7,20m por 11,40m;
Neste módulo de bandeja:
5 vigas transversais tipo 1
4 vigas de borda tipo 2 longitudinais
4 vigas de borda tipo 2 longitudinais de balanço
2 vigas de borda tipo 2 transversais
28 vigotas de apoio de laje seca tipo centrais
14 vigotas de apoio de laje seca tipo balanço
6 consoles de conexão com pilares.

Montagem de pilares e da “bandeja” de piso;
Vãos entre pilares de 7,20m por 11,40m;
Neste módulo de bandeja:
7 vigas transversais tipo 1
6 vigas de borda tipo 2 longitudinais
4 vigas de borda tipo 2 longitudinais de balanço
2 vigas de borda tipo 2 transversais
42 vigotas de apoio de laje seca tipo centrais
14 vigotas de apoio de laje seca tipo balanço
8 consoles de conexão com pilares
8 pilares.
Montagem de laje seca e deck de madeira bio-sintética: vãos entre pilares de 7,20m por 11,40m;
Neste módulo de bandeja:
68 painéis de laje seca como painel tipo”wall”,
216 réguas de deck de 2,50x0,10m.

Montagem de laje seca;
Vãos entre pilares de 7,20m por 11,40m;
Neste módulo de bandeja:
68 painéis de laje seca como painel tipo”wall”.

Montagem de piso elevado sobre área de laje seca:
204 m2 de piso elevado modular.

Montagem de estrutura de sobrecobertura em
peças de madeira laminada colada;
Vãos entre pilares de 7,20m por 11,40m;
Neste módulo de cobertura:
7 vigas tipo 1 transversais
5 vigas tipo 1 longitudinais
2 vigas tipo 2 de borda transversais
2 vigas tipo 2 de borda longitudinais.

Montagem de esquadrias de pvc com vidros laminados: 197 m² de esquadrias.

Montagem de estrutura de suporte de fachada de
sombreamento externo.

Montagem de sobrecobertura em
peças de telhas painéis termo acústicos
sobre os quais se instalam os painéis
fotovoltaicos.

Esquema de construção modular apresentando as etapas de montagem do sistema
estrutural, fechamentos e cobertura.
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© Rodrigo Mindlin Loeb, Caio Atílio Dotto,
Vinícius Libardoni.
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ESTUDO DE CASO

ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ
Autores do Projeto: Dario Corrêa Durce, Emerson José Vidigal, Eron Danilo Costin, Fabio Henrique Faria, João
Gabriel de Moura Rosa Cordeiro
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Adaptação a climas extremos
Impacto ambiental mínimo
Pre-fabricação
Local: Ilha do Rei George, Baía do
Almirantado, Península Keller,
Antártida
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O projeto para a Estação Brasileira na
Antártida é um exemplo de implantação
de impacto ambiental mínimo, além da
adaptação ao clima extremo.
“Trata-se de um edifício composto de
diversos blocos funcionais e unidades
isoladas (UIs) que, em sua configuração
final, constituirão a base para as atividades de pesquisa e operação brasileiras
na Antártida. O conjunto edificado deve
pautar-se pelas melhores práticas de
sustentabilidade e constituir-se em uma
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instalação de excelência, da mais alta
qualidade, para a promoção da pesquisa científica, seu objetivo fundamental”
(DURCE, 2017).
O memorial descritivo previu a execução da obra em três momentos distintos: O primeiro com as fundações e
levantamentos, executado in loco, na
Península Keller. O segundo momento
corresponde à pré-fabricação das peças
e montagem de um mock-up (modelo
em escala natural) de um módulo do
complexo, e o terceiro momento com a
montagem definitiva no local.
Os fechamentos da fachada e cobertura são feitos com painel envoltório
tipo sanduíche composto de duas chapas de aço galvanizado e pintado com
camada interna de poliuretano e espessura de 220 mm.
Diretrizes de sustentabilidade para o
projeto:
• Respeito ao entorno e aproveitamento das características naturais do
terreno;
• Transportes de baixo impacto ambiental;
• Gestão da infiltração;
• Materiais com alta durabilidade;
• Fabricantes que não pratiquem a
informalidade;
• Madeiras com extração certificada;
• Regionalidade (raio máximo de
300 km do local de fabricação e pré-montagem);
• Preferência por materiais reciclados;
• Certificação de produtos e materiais;
• Armazenagem total de resíduos;
• Canteiro sustentável.

MEIO AMBIENTE

A nova paisagem
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Um projeto paisagístico sustentável inicia-se com o perfeito estudo da paisagem do sítio da construção.
Toda a vegetação nativa, não só de árvores e arbustos, mas também de rasteiras e gramíneas, deve ser avaliada, catalogada e considerada no desenho da nova paisagem.
Atenção especial deve ser dada à observação do surgimento
das plantas espontâneas, que são as nativas ou exóticas que nascem naturalmente no solo ou nas árvores existentes e que devem
ser utilizadas no desenho da nova paisagem.
Além da vegetação, o estudo dos recursos hídricos, a macro
e microfauna e o solo são fundamentais para o entendimento da
ecologia do terreno. A utilização de espécies nativas no desenho da
nova paisagem, mesmo que provenientes de propagação em viveiro, é sempre vantajosa, pois conta com a facilidade de adaptação
dos indivíduos vegetais ao clima e ao solo característico da região.
As necessidades hídricas do jardim devem ser bem estudadas, e
o suprimento local de água, quando insuficiente, compensado com
recurso exterior ao sistema mediante distribuição por irrigação eficiente.
As características do solo original devem ser preservadas e nele
incentivada a cultura dos micro-organismos eficientes (leveduras e
bactérias benéficas a saúde do solo), que se propagam na forma de
colônias em solo isento de adubos químicos e de defensivos externos.
A adubação deve ser exclusivamente orgânica, proveniente da
compostagem, do húmus (material orgânico decomposto resultante da ação microbiana sobre restos vegetais e animais) e dos estercos animais.
A ausência de produtos químicos nocivos irá promover a harmonia entre o solo, as plantas e a água, gerando um ambiente pro64

Alguns exemplos de plantas espontâneas
presentes no Parque Portugal em Campinas. A preservação dessas plantas que
ocorrem naturalmente deve ser incentivada, pois trazem biodiversidade à paisagem.

Exemplo de córrego preservado e integrado à paisagem alterada no Parque
Portugal em Campinas – SP.
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pício ao crescimento vegetal e à formação de habitat de insetos
benéficos e pequenos animais (pássaros, roedores, macaquinhos
e outros pequenos mamíferos), que irão dar vida aos ciclos energéticos.
Para que esses animais circulem pelo jardim, criando a dinâmica ecológica, é necessária a formação de corredores verdes e e
também a existência de abundância de alimentos propiciada pelos
jardins produtivos.
O corredor verde é um conjunto de árvores e arbustos que são
plantados no jardim de forma a interligar todas as massas vegetais

As abelhas (superfamília Apoidea) são
muito importantes para os seres humanos,
pois são responsáveis pela polinização. A
partir de um manejo sustentável das colônias de abelhas, elas podem fornecer o
mel e o própolis, importantes alimentos e
produtos medicinais.

Abelha africana polinizando a flor de Rúcula Silvestre.

As formigas (família Formicidae) são extremamente benéficas ao solo, pois escavam
túneis que permitem a aeração e, ao levarem matéria orgânica para baixo da terra,
promovem uma renovação húmica.

As joaninhas (família Coccinellidae) são
consideradas as grandes defensoras dos
jardins e das hortas, pois são vorazes predadoras de insetos nocivos às plantas,
como os pulgões e cochonilhas. No entanto, são extremamente sensíveis aos agrotóxicos e não prosperam em jardins com
essas substâncias.
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existentes ou implantadas, criando um canal protetor por onde
podem circular os animais de diversos portes.
A circulação dos pequenos animais gera ainda um benefício extra, que é a estercação, com o enriquecimento do solo.
Um recurso do paisagismo muito importante é a forração dos
canteiros. Tradicionalmente a maioria dos jardins utiliza as espécies de grama para a cobertura, com eficiência visual de áreas extensas de canteiros. Ocorre que a maioria das espécies de grama
são extremamente exigentes com relação à frequência de regas.
Existem várias alternativas sustentáveis para a forração de
canteiros em substituição aos gramados, tais como as serrapilheiras (substrato oriundo dos cortes de grama, galhos, troncos e folhas), argila expandida, compostos, húmus e bolachas de troncos.
Com relação aos calçamentos, deve-se dar preferência aos que
utilizem recursos locais pouco impactantes, como os pisos de solocimento e bloquetes vazados (permitem uma boa drenagem dos
pátios).
Com relação às forrações e calçamentos, deve-se evitar o uso
extensivo de pedras extraídas de áreas protegidas ou sensíveis, da
extração de turfa, seixos rolados de fundo de rio e serragem de
compensados e aglomerados que podem conter produtos químicos nocivos em sua composição.
Na iluminação dos jardins, dar preferência a luminárias que utilizem lâmpadas de alta eficiência energética, como os LEDs, alimentadas a partir de sistemas fotovoltaicos independentes, controlados por sensores (células fotoelétricas que ligam ao cair da noite
e sensores de presença para as áreas de controle de segurança).
Podemos enumerar quatro tipos principais de jardins sustentáveis: os Jardins Biodiversos, os Jardins Produtivos, os Jardins Minimalistas e os Jardins Pouco Exigentes.

Iluminação de jardim alimentada a partir de painel fotovoltaico em 12 volts com lâmpada LED de alto desempenho e baixo consumo.
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Exemplos de forrações sustentáveis para
jardins:
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1. Argila expandida;
2. Bolachas de troncos de poda;
3. Casca de Pinus;
4. Serrapilheira de grama podada;
5. Serrapilheira de galhos e folhas;
6. Folha de Pinus seca;
7. Folhas diversas;
8. Caco de telha;
9. Substrato híbrido de terra do local com
areia e húmus de minhoca.

PAISAGISMO SUSTENTÁVEL

Forração sustentável

Fonte: VIGGIANO, 2010.

Sequência ecológica com diversos conceitos sustentáveis passíveis de utilização em jardins.
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Neste jardim implantado na Embaixada da França em Brasília, a presença
de água cria um diferencial de corredor verde, reunindo os pássaros e pequenos animais em uma espécie de
“oásis” em meio ao cerrado durante a
estação seca.
Projeto de paisagismo: Embaixada da
França
Executor: Omar Pereira da Silva
Local: Embaixada da França – Brasília.
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Jardins biodiversos
Os Jardins biodiversos são jardins nos quais o crescimento e a
sinergia entre as plantas, os animais, o clima e o solo são incentivados ao extremo. São plantadas muitas espécies diferentes e a
manutenção é reduzida, deixando que os indivíduos vegetais mais
aptos progridam e se propaguem.
A sinergia está associada à ação ou trabalho em cooperação
entre dois ou mais elementos e ocorre quando ambos se beneficiam. No caso dos jardins, a sinergia ocorre entre os micro-organismos presentes no solo e as plantas que deles necessitam para
absorver os nutrientes.
Muitas vezes, o jardim biodiverso se desenvolve espontaneamente a partir de um núcleo plantado originalmente.
São jardins de cores e texturas com complexidade visual. A biodiversidade é estendida à microfauna, proporcionando revitalização e saúde do solo.

As forrações de jardim executadas com cascas de Pinus não tratadas com defensivos,
proporcionam um ambiente propício para a proliferação da microfauna e a deposição
de matéria orgânica no solo, beneficiando a saúde do ecossistema.
Exemplo de jardim biodiverso experimental com 20 metros quadrados no qual foram
colocadas cerca de quarenta diferentes espécies de plantas ornamentais. A biodiversidade é fundamental para a manutenção sustentável de um jardim, pois proporciona
uma seleção natural das plantas mais adaptadas e rústicas que prosperam em ambientes de baixa manutenção.

Autor do Projeto: Mário Hermes
Stanziona Viggiano
Local: Senado Federal - Brasília

71

A biodiversidade e a deposição de
matéria orgânica no solo devem ser
incentivadas.
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Jardins produtivos
No jardim produtivo as plantas somente ornamentais são substituídas por plantas úteis, mas que possuem potencial estético.
Cada planta do jardim produtivo deverá comportar as duas
funções: utilidade e estética. Exemplo: ervas aromáticas, flores comestíveis, palmeiras de frutos comestíveis, frutíferas arbustivas.
Como exemplo de algumas principais espécies para os jardins
produtivos, podemos citar: banana, mamão, alecrim, lavanda, babosa, ananás, hortelã, cajá-manga anão, louro, café, tomilho, sálvia, manjericão, manjerona, berinjela, cajuzinho, pitanga e pimenta.
Um tipo de jardim produtivo tem chamado atenção nos últimos anos e ganhado adeptos nas áreas urbanas: É o que utiliza as
PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais –, que são ervas
ou arbustos que nascem espontaneamente, são fáceis de cultivar
e que podem ser utilizados na alimentação humana.

Dois exemplos de PANCs:
1. Melão de São Caetano - Momordica
charantea;
2. A mexicana Huausontle - Chenopodium nittaliae.

1
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2

Jardins minimalistas
No jardim minimalista são utilizados poucos elementos, muitas
vezes colocados de forma simbólica ou artística.
Os principais exemplos de jardins minimalistas encontram-se
no tradicional paisagismo japonês, com jardins montados a partir
da tradição Zen, como o jardim do templo Zen Ryoan-ji, perto de
Kioto – Japão: “Esse jardim foi planejado para ser visto da varanda
do mosteiro e das calçadas que o cercam. O retângulo de areia
branca e grossa, com sulcos feitos por um ancinho, não é para ser
pisado. Lá existem cinco grupamentos de pedras dispostos aparentemente a esmo sobre a areia, como as rochas que são vistas
ao longo das praias marítimas. Entretanto, elas parecem fazer
parte do lugar de maneira tão natural quanto a terra e o céu. Um
segredo desse relacionamento nos é revelado pelas proporções
sutis que unem as distâncias entre as rochas e a forma geral do
jardim e seus limites” (DOCZI, 1990).
Na prática, os jardins minimalistas caracterizam-se principalmente pela relação sutil, mas poderosa, entre os poucos elementos visuais tridimensionais (plantas, pedras, troncos ou objetos)
com os forros do piso.
Os forros utilizados devem causar o mínimo de impacto no
meio ambiente, devendo-se evitar os seixos rolados e as pedras
que não sejam do local. Seixos branqueados não devem ser utilizados devido ao processo de branqueamento utilizar grandes quantidades de água e produtos químicos alvejantes.

Nesta proposta minimalista, o paisagista Roberto Burle Marx confere uma identidade
à paisagem do Setor Militar Urbano em Brasília.
foto: Stephane D’Alu - CC BY-SA 3.0

Jardim minimalista do templo Zen Ryoan-ji – Kioto, Japão.
74

Jardim minimalista no qual a forração
do piso é feita com Tradescantias. Ao
fundo uma Monstera contrasta com o
único elemento vertical: uma pedra de
extração local. As paredes de tijolinho
servem de suporte para a fixação das
raízes da Monstera. Local: Viveiro do
Senado Federal. Projeto: Érico Zorba
Gagnor Galvão.
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Jardins pouco exigentes
O jardim de baixa exigência hídrica é um jardim que precisa de
pouca água e exige baixos esforços de manutenção.
Os jardins que precisam de pouca água para sobreviver trazem
qualidade ao meio ambiente urbano, com baixo custo ambiental,
contribuindo de forma efetiva para a gestão local dos recursos hídricos.
Algumas espécies são reconhecidas como plantas para jardins
secos, como os Cactos e as Suculentas. Além deles, a natureza nos
oferta uma extensa lista de belas e ornamentais espécies que se
adaptam a regimes mínimos de rega.
Na concepção desses jardins devemos evitar plantas hidrófilas, ou seja, que são exigentes em relação à quantidade de água
que lhes é fornecida pois não se adaptam a um regime de rega
reduzido.
As plantas ornamentais podem ser classificadas, em relação à
sua necessidade de água, como:
Muito exigentes – necessitam de água constantemente –
terrenos alagados – Açaí, Buriti, Papirus;
Exigentes – necessitam de água com frequência – rega a
cada 2 ou 3 dias – Samambaias, Grama Esmeralda;
Média exigência – regas a cada 6 ou 7 dias – grama preta;
Baixa exigência – 1 rega a cada 15 dias – Tradescantia, Alamanda, Calachê;
Baixíssima exigência – regas esporádicas a cada 60 dias ou
mais – Cactos e Suculentas.
Precauções extras devem ser tomadas para se evitar o plantio
de dois outros tipos de plantas: as invasoras e as venenosas.

Detalhe de Jardim de Baixa Exigência com Bromélia Deuterchonia meziana, uma das
poucas bromeliáceas que toleram pouca água.
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Exemplos de plantas de baixa ou
baixíssima exigência hídrica:
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1. Agave – Agave desmenttiana
"Variegata";
2. Alamanda – Allamanda blanchetii;
3. Babosa – Aloe brevifolia;
4. Bromélia – Deutercohnia meziana;
5. Grama Amendoim – Arachis
repens;
6. Cacto – Quiabentia chacoensis;
7. Cacto – Melocactus zehntineri;
8. Calachoe – Kalachoe blossfeldiana;
9. Coroa de Cristo – Euphorbia nilii;
10. Calisia – Calisia fragans;
11. Acalyfa – Acalypha reptans;
12. Cacto – Pilosocereus magnificus;
13. Dracena – Dracena fragans;
14. Espadinha – Sesavieira trifasciata;
15. Gerânio – Pelargonium hortorum;
16. Cacto Palma – Opuntia
conchenilifera;
17. Róeo – Tradescantia spathacea;
18. Rosa de Pedra – Portulaca
grandiflora;
19. Suculenta – Graptopetalum
paraguayensis;
20. Suculenta – Haworthia limifolia;
21. Tradescantia – Tradescantia
zebrina.

Proposta de jardim de baixíssima exigência hídrica no qual os Cactos harmonizam com Suculentas e Agaves.
Autor do Projeto: Érico Zorba
Gagnor Galvão
Local: Senado Federal – Brasília – DF
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Considerado como um dos maiores paisagistas de todos os tempos, Roberto Burle Marx
dominava como poucos a habilidade de compor jardins com forte apelo estético a partir de plantas adaptadas ao local, a exemplo deste jardim para o Teatro Nacional em
Brasília, executado com plantas de baixa exigência hídrica. Foto: Arquivo Público do DF.
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O Plano de Logística Sustentável
O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento de
gestão e planejamento que atua sobre as ações socioambientais
do órgão público, fazendo com que se tenha uma visão sistêmica
de todas as ações de sustentabilidade não só de projetos, reformas e construções, mas também da pós-ocupação, das relações
com os ocupantes e os visitantes, das compras e da economia diária no consumo de insumos e da emissão de produtos, tais como
resíduos, esgoto e gases do efeito estufa.
A adoção do PLS tende a ser obrigatória em toda administração pública e, segundo o Decreto 7.746 de 5 de junho de 2012, deverá conter, no mínimo:
I – Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e
identificação de similares de menor impacto ambiental para
substituição;
II – Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso
de materiais e serviços;
III – Responsabilidades, metodologia de implementação e
avaliação do plano; e
IV – Ações de divulgação, conscientização e capacitação.
O PLS deve ser moldado de acordo com o funcionamento e
as particularidades de cada instituição, e a escolha dos eixos temáticos e ações deve refletir as potencialidades concretas de sua
implantação.
Uma estratégia eficiente para a gestão total das emissões de
gás carbônico da instituição se deve principalmente à existência
de um PLS.
Através das ações coordenadas do Plano, a instituição pode
chegar a um potencial máximo de redução do impacto de suas atividades.

Exemplo da Matriz de Referência desenvolvida pelo grupo de trabalho da Rede do
Legislativo Sustentável, formado por servidores do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União.
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Nesta página, são apresentadas três soluções constantes do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Contas da União
relativas ao eixo temático de Gestão da
água. Acima, torneiras de acionamento
automático que possibilitam economia de
água. Foto: TCU.

No esgoto a vácuo, os dejetos são aspirados a partir da sucção promovida por uma bomba de vácuo. A água é utilizada em pequeníssimas quantidades só para a higienização
final. Na foto, as bombas produtoras de vácuo do sistema do Tribunal de Contas da União
em Brasília.

Mictórios com sensores de presença que
são acionados pela proximidade do usuário durante um curto tempo e baixa vazão
de água.
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Consumo de Energia Kwh
Consumo total

Pode ser economizado
com ações mitigadoras

Não pode ser
economizado

A partir desse limite máximo, no qual se torna inviável a redução sem prejudicar a eficiência dos processos e do trabalho cotidiano, pode-se iniciar o plantio de árvores para absorver o gás
carbônico que foi emitido por todas as atividades essenciais e que
não puderam ser reduzidas. A absorção das emissões da instituição pode ser feita a partir da formulação de um PAGEE (Plano de
Absorção de Gases de Efeito Estufa).
A montagem de um PLS envolve o estabelecimento dos Eixos
temáticos, que são grupos de Ações.
Um Plano de Logística Sustentável básico deve conter, pelo
menos, os seguintes eixos temáticos:
1. Material de consumo;
2. Energia elétrica;
3. Gestão da água;
4. Gestão de resíduos;
5. Compras e contratações;
6. Deslocamento de pessoal;
7. Qualidade de vida. (ABUD, 2018).
Para se estabelecer um PLS, algumas etapas fundamentais
devem ser cumpridas:
•Comissão gestora – Gestores são nomeados para a Comissão e inicia-se um grupo de trabalho que vai gerir todas as
etapas do Plano;
•Diagnóstico, inventário e levantamento de práticas – Levantamento de bens e processos que podem ser listados
para receber ações mitigadoras. Inclui os primeiros estudos
de viabilidade;
•Plano de Ação – Elaboração do plano com eixos temáticos,

PLS
PAGEE

Sistema de iluminação dos escritórios
Infográfico que ilustra uma idealizada ação para redução do consumo de energia. A
marcação em verde registra o que pode ser economizado com a ação e a marcação em
vermelho o que não se consegue economizar, ou seja, atingido um certo limite, a partir
desse ponto deve-se pensar em soluções para a absorção do CO2 emitido, através do
PAGEE (Plano de Absorção de Gases de Efeito Estufa).

Banners de divulgação da Oficina Câmara Verde idealizada e realizada pelo ILB/INTERLEGIS e NCAS do Senado Federal em parceria com a ECOCÂMARA da Câmara dos Deputados, na qual ocorre o treinamento para que as Câmaras Municipais e Assembleias
Legislativas elaborem os seus Planos de Logística Sustentável.
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Infográfico demonstrando o Estado da Arte de composição e aplicação dos eixos temáticos em órgãos públicos dos três Poderes. Fonte: ABUD, 2018.
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metas, indicadores e gestão de riscos;
•Implantação das ações;
•Monitoramento – análise dos resultados com avaliação
quantitativa e qualitativa, com acionamento de ações corretivas quando necessário;
•Divulgação de resultados – tanto positivos quanto negativos. A publicidade das ações gera comprometimento e subsídio para a avaliação, correção e revalidação do Plano;
•Prospecção de novas ações, feedback e relatório – Avaliação
de resultados com novas proposições que dão início a novo
ciclo.

Infográfico que representa o caráter cíclico de formulação de Planos de Gestão e Logística Sustentáveis. Fonte Interlegis, 2019.

O Ecoponto de coleta de resíduos é um exemplo da concretização de uma ação prevista
no PLS do Senado Federal.
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Recorte contendo algumas ações da publicação: Iniciativas Sustentáveis para a Administração Pública (ISAP), do Senado Federal. O Portfólio do ISAP fornece uma extensa
lista de eixos temáticos e ações coletadas de planos do Legislativo, Executivo e Judiciário. Fonte: Senado Federal.
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Estrutura construtiva do Viveiro do
Senado Federal feita com madeira
de Eucalipto reflorestado. A sadia
discussão sobre o uso da madeira
em construção civil deve levar em
conta sempre o rápido potencial de
sequestro de carbono das árvores
utilizadas, da possibilidade de recuperação de áreas degradadas e do
plantio consorciado com alimentos
no sistema agroflorestal.

O controle de emissões
Todas as atividades do edifício produzem certa quantidade de
impacto ambiental caracterizado pela ocupação do espaço, construção, lançamento de detritos e de gases. Uma maneira eficiente
de medirmos o impacto ambiental de qualquer atividade humana
é calcularmos a quantidade de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico (CO2), que essa atividade emite e lança na
atmosfera.
O projeto do edifício sustentável deve priorizar a inserção de
sistemas e produtos que minimizem as emissões, além de preparar
a edificação para a manutenção de um PAGEE (Plano de Absorção
de Gases de Efeito Estufa). Esse relatório é parte complementar
do Plano de Logística Sustentável e consiste em mapear as emissões de gás carbônico da instituição, determinando ações futuras
de redução e mitigação dessas emissões.
A atmosfera terrestre é constituída prioritariamente pelos gases Nitrogênio (N2) e Oxigênio (O2), além de diversos outros em
menor concentração, tais como o Argônio, Vapor d’água, Metano
e Dióxido de Carbono. Dentre esses gases menos concentrados
encontram-se os chamados gases de efeito estufa, responsáveis
pela absorção de parte da radiação infravermelha da superfície
terrestre e que são responsáveis por manter a terra aquecida nos
níveis ideais para a manutenção da vida.
A terra possui um mecanismo natural de extração do excesso de CO2 da atmosfera. Um desses processos, é promovido pela
chuva que, por meio da erosão das rochas basálticas, carrega o
carbono para o fundo dos mares depositando-o em grandes reservatórios de calcário: “as rochas basálticas, o exsudato escuro
sólido de vulcões, são ricas em silicato de cálcio, e quando ficam
imersas em água pluvial saturada de dióxido de carbono, elas lentamente se dissolvem. Os produtos dessa reação são uma solução
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ESPÉCIES ÚTEIS NA AGROFLORESTA

Mamão
Frutífera de crescimento rápido e extremamente produtiva
durante todo o ano.

Banana
Frutífera que produz o ano todo e
se reproduz com
facilidade.

Girassol

Produz sementes apreciadas pelos humanos
e pássaros, além de
grandes quantidades de
biomassa.

Guapuruvu

Cacau

Árvore pioneira presente Árvore frutífera extreem quase todos os
mamente tolerante
biomas brasileiros, de
à sombra. Fornece a
crescimento rápido e ex- polpa comestível e a
tremamente ornamental. semente para a fabricação de chocolate.

Acerola

Mogno
Árvore de madeira
nobre, rara e quase
extinta no Brasil. Seu
plantio é fundamental para a preservação da espécie.

Verduras e legumes

Plantadas na parcela mais
ensolarada da agrofloresta.

Feijão
Abacaxi
Fruta
atraente aos pássaros
Guandu

Leguminosa que
Frutífera que
fixa o nitrogênio
produz frutos altano solo e produz
mente nutritivos de
grande quantidade
grande aceitação
de biomassa.
pelos pássaros e
pequenos animais.

e humanos.

Tronco de bananeira
O tronco armazena grande
quantidade de água que
umidifica o solo.

© Mário Viggiano
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Pequizeiro
Árvore frutífera nativa
do Cerrado, extremamente resistente, que
produz frutos apreciados
pelas comunidades
locais.

aquosa de bicarbonato de cálcio e de ácido silícico. Essa solução se
infiltra, por meio das águas subterrâneas, até os rios, que a levam
aos oceanos. O carbonato de cálcio e a sílica terminam no leito
oceânico como sedimentos, e finalmente são soterrado, formando a fonte de estratos rochosos de calcário (carbonato de cálcio)
(LOVELOCK, 2006).
Ocorre que o aumento da concentração dos gases responsáveis pelo efeito estufa faz com que a temperatura também aumente, gerando uma descompensada alteração térmica no planeta.
Dentre os gases de efeito estufa encontram-se o Metano (CH4),
Óxido Nitroso (N2O), e o principal, Dióxido de Carbono (CO2).
Três estratégias são fundamentais para se controlar a quantidade de Dióxido de Carbono na atmosfera terrestre. Primeiramente, temos que manter as florestas existentes intactas. Também,
reduzir as emissões através do uso de sistemas e processos menos
impactantes. Paralelamente a essas duas ações, devemos seques-

trar, através do plantio de árvores, o carbono presente na atmosfera, que nós mesmos emitimos nos nossos processos cotidianos.
A árvore, ao longo de toda a sua vida, realiza o processo de
fotossíntese, indispensável ao seu metabolismo. Na fotossíntese,
certa quantidade de CO2 é absorvida pela planta, que armazena
o carbono no seu tronco e galhos. No processo, a árvore elimina
o oxigênio, gás essencial à respiração dos animais. Assim, há uma
troca sinergética entre a floresta e os animais que lá habitam.
Quando jovem, a árvore sequestra mais dióxido de Carbono do
que quando velha, e, em média, é capaz de absorver cerca de 24
quilos de gás carbônico ao ano. 4
A madeira proveniente das árvores é um dos principais materiais construtivos mundiais, e o seu uso foi, durante muito tempo,
marginalizado devido principalmente ao poder destrutivo das motosserras em florestas nativas, em busca das chamadas Madeiras
de Lei nobres, como a Aroeira (Astronium fraxinifolium), o Mogno
(Swietenia macrophylla) e o Pau-Brasil (Paubrasilia echinata).
Atualmente, esse uso retorna com força a partir da prática
saudável e sustentável do reflorestamento de áreas degradadas
com madeiras de crescimento rápido para a construção civil, como
o Paricá (Shizolobium amazonicum), o Pinus (Pinus elliottii), o Eucalyptus e o Guarandi (Calophyllum brasiliense).
Indo além, o plantio de árvores pode acompanhar o plantio de
alimentos no sistema chamado de Agroflorestal, onde cada elemento vegetal é colocado em extratos diferenciados com a finalidade de cumprir um papel no ecossistema, seja como árvore pioneira (rústica e de rápido crescimento), enriquecimento do solo
(leguminosas), consumo humano (mamão e banana), e ornamentais (palmeiras). Propostas agroflorestais estão sendo utilizadas
como bosques ornamentais em espaços públicos, como o desenvolvido pelo Senado Federal em Brasília.

Tabela representando os percentuais de participação dos principais gases na atmosfera
terrestre, além da influência sistêmica no planeta.

4. Fonte: Pesquisa do Senado Verde elaborada para a execução do PGEE do Senado
Federal (em andamento).
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Proposta de agrofloresta urbana executada a partir de pomar gramado já
existente. Progressivamente, novos indivíduos vegetais de espécies úteis são
acrescentados aos extratos e a grama
substituída por forrações de baixa exigência hídrica e camadas de matéria
orgânica para decomposição e enriquecimento do solo.
Autor do Projeto: Érico Zorba Gagnor
Galvão.
Local: Senado Federal –Brasília.

90

SEQUÊNCIA ECOLÓGICA DE UMA AGROFLORESTA

Árvores de crescimento rápido como o
Guapuruvu são chamadas de pioneiras e
são plantadas na agrofloresta para proporcionar biomassa foliar e sombra.

Os animais se alimentam dos frutos
e estercam o solo proporcionando
uma renovação de nutrientes.

As árvores e arbustos frutíferos fornecem
alimento humano e animal além de matéria húmida para a compostagem natural
realizada no solo.

As árvores nativas já
estão adaptadas ao
ambiente e fornecem
estoque de matéria
orgânica pela deposição das folhas. As
leguminosas, além da
biomassa, fixam no
solo o nitrogênio atmosférico.

O girassol plantado nas clareiras, proporciona biomassa,
sementes para alimento dos
pássaros e néctar para os
polinizadores.

A biodiversidade da microfauna
mantém o solo vivo.

Sequência ecológica de uma Agrofloresta. A deposição de matéria orgânica, bem como o manejo de poda redistribuído pelo terreno, proporciona
um estoque de matéria orgânica que
promove a adubação, povoação com
microfauna e represamento de umidade.
© Mário Viggiano

As bananeiras fornecem as frutas e
grande quantidade
de biomassa para
o sistema agroflorestal.

As folhas caídas vão ser compostadas a partir da ação dos
mirco-organismos presentes no
habitat.

Verduras e legumes podem
ser plantados em consórcio
com frutas rasteiras como o
abacaxi.
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Os troncos das bananeiras
ao serem depositados no
solo fornecem estoque extra de água.

Os gases formam uma espécie de camada
impermeável que impede a dispersão do calor recebido do sol e reletido pela terra. É o
chamado EFEITO ESTUFA.

CICLOS DO CARBONO E DO OXIGÊNIO

Os vulcões expelem gases de efeito
estufa para a atmosfera terrestre.

As árvores absorvem o CO2 da
atmosfera através de seu metabolismo, expelindo o oxigênio
necessário à respiração animal.
Quanto mais árvores, mais gás
carbônico é sequestrado da atmosfera. O plantio intensivo de
árvores é a melhor maneira de
extrair da atmosfera a quantidade extra de CO2 depositada
pelas ações humanas.

A fumaça das fábricas também exala gases para o ar.

Parte do CO2 é transportado pela chuva
para os rios e oceanos
onde é depositado na
forma de carbonato.

A combustão dos motores dos automóveis lança CO2 na atmosfera.

Os combustíveis fósseis derivam do petróleo, que, por sua
vez, deriva da deposição de matéria vegetal ocorrida há milhões de anos no passado. A extração de petróleo e deposição
do carbono na atmosfera através da queima de combustíveis
são os maiores responsáveis pelo aumento da temperatura
do planeta.
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Infográfico representando os ciclos do
carbono e oxigênio de forma resumida.
© Mário Viggiano

Viveiro de produção de mudas de árvores. As árvores agem como filtros de
gás carbônico e são fundamentais para
a manutenção do equilibrio térmico do
planeta.
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PROGRAMA
CARBONO
MENOS

EMISSÕES
POR FONTE
EMISSÕES TOTAIS

PLANTIO DE ÁRVORES
ABSORÇÃO
DE CO2

A sequência de gráficos
demonstra o processo de
absorção das emissões de
gás carbônico executada
pelo Programa Carbono
Menos a partir do levantamento das emissões por
fontes, as emissões totais,
o plantio de árvores executado a cada ano e o correspondente em absorção
de gás carbônico. Fonte:
ABUD, 2018.
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ODSs
Agenda 2030

PROGRAMA CARBONO MENOS
SENADO FEDERAL

1 árvore absorve 24,1 Kg de CO² ao ano

Plan o de cerca de 15.000
árvores ao ano

META:
ABSORÇÃO DE

REDUÇÃO DAS
EMISSÕES

Emissões das
principais fontes:
ENERGIA

ÁGUA

TERESTRE
ÁEREO

100%

PAPEL

DAS EMISSÕES
EM 10 A 15 ANOS

Esse infográfico retrata o
mecanismo de ação prototipado para o Programa
Carbono Menos do Senado Federal. Fonte: NCAS –
Senado Federal.
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Os resíduos do edifício
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O resíduo urbano se apresenta como um dos maiores problemas a serem enfrentados pelas cidades contemporâneas, e a necessidade de normatização de sua gestão implicou a Lei 12.305 de
2 de agosto de 2010.
Nesse instrumento jurídico, chamado de Lei de Resíduos Sólidos, foram estabelecidas as diretrizes para diversos procedimentos referentes ao resíduo urbano, tais como: gerenciamento dos
resíduos, logística reversa, reciclagem e reúso (na reciclagem, são
alteradas as propriedades físico/químicas ou biológicas do material ou elemento e no reúso o material é usado como produzido,
observadas as condições sanitárias mínimas).
Em termos gerais, os resíduos se dividem em sólidos e orgânicos. Resíduos sólidos são as latas, potes de vidro e recipientes
plásticos. Todos esses devem ser separados e destinados ao reúso
ou à reciclagem. Os resíduos orgânicos são provenientes de restos
de alimentos, poda de árvores, restos de jardins e borra de café. Tem-se ainda os resíduos hospitalares, tanto sólidos quanto orgânicos,
e materiais perigosos, que devem ser trabalhados de forma diferenciada.
A questão dos resíduos é uma das principais a serem tratadas
no PLS, e para o estudo do destino de cada parcela do que é descartado nos edifícios, pode-se utilizar o chamado DTRR – Diretório
de Transformação e Reúso de Resíduos, que é uma matriz de fluxo
que avalia e direciona os resíduos passivos de reúso, os métodos
de transformação e o uso final quando possível e viável.
Uma das alternativas eficientes para a gestão local dos resíduos orgânicos nos edifícios públicos é a compostagem, que é a
transformação da matéria tendo como insumo o material orgânico
descartado pela atividade humana ou podas dos jardins, e, como
produto final, um composto rico em nutrientes utilizado como
adubo vegetal.

Estudo de retorno financeiro para uma composteira de 5 m³ e produção de 8.000 litros
de composto ao ano ou 666,66 ao mês (conseguidos a partir de três coletas que duram,
em média, quatro meses cada), considera-se um custo médio de R$ 0,30 por litro de
composto adquirido no mercado de varejo e o custo de implantação de R$ 8.000,00.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Nesse infográfico de fluxo, chamado de DTRR, são apresentados os caminhos que diversos insumos orgânicos (marcenaria, podas e restos de restaurantes) percorrem ao serem
transformados em adubos orgânicos para uso em paisagismo. Fonte: Pesquisa Senado Verde.
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Essa decomposição é executada por bactérias que processam
o insumo em ambiente prioritariamente aeróbico.
O processo de transformação por compostagem necessita basicamente de uma câmara fechada, localizada de forma a receber
o sol durante pelo menos uma parte do dia, ventilação adequada,
possibilidade de acessar a parte inferior para a coleta do composto
e um coletor e armazenador de chorume.
Diversos fatores podem acelerar o processo de compostagem:
presença de oxigênio, tamanho do resíduo, pH, umidade e a relação entre o carbono e o nitrogênio (C/N) presentes no resíduo.
Essa relação tem um valor ideal, que é entre 30 e 40, sendo que
altas concentrações de carbono, como as presentes nas aparas de
madeira (C/N=300-500), são de decomposição lenta, e as das folhas das verduras, rápidas (C/N=16) (INÁCIO, C; MILLER, P, 2009).
O desempenho do sistema pode ser otimizado e acelerado
com a aeração do composto feita manualmente, revolvendo o
composto, ou artificialmente, por intermédio de um soprador de
ar intermitente.
As fotos apresentam uma composteira de grandes volumes com aeração e coleta de
chorume construída no Senado Federal e que possui a capacidade de produção de composto (foto inferior) de cerca de 14 m³ a cada ciclo. Acima, interior de uma composteira
de grandes volumes. Interessante é o fato de que o ambiente quente e úmido da composteira propicia a germinação das sementes que são carreadas junto ao composto.
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TIPOS DE
COMPOSTEIRAS
A Câmara de compostagem é hermeticamente fechada e possui possiblidade de
alimentação superior com os insumos. Os
vidros superiores proporcionam o efeito
estufa com o calor necessário para a fermentação do composto. As portas inferiores destinam-se à coleta do composto. Possui ainda um sistema de coleta do chorume
e aeração mecânica com um soprador injetando ar na massa do composto através
de tubos furados. Tubos verticais fazem o
escoamento dos gases.
Na composteira de leira é feito um piso
de concreto magro com inclinação e escoamento central para o chorume. O escoamento é feito através de tubos perfurados
e uma composição de telas de alumínio
para dar resistência, e de nylon para evitar
o entupimento dos furos de drenagem. A
pilha de composto se desenvolve na altura,
sendo fechada com lona vinílica ou aberta de acordo com o processo escolhido e
a natureza do insumo para a degradação.

Câmara de Compostagem

No tambor de compostagem o mecanismo é o mesmo da câmara de compostagem, só que em menor escala.
A compostagem a céu aberto é o mais
simples dos sistemas e é recomendado
para folhas, mato e grama picada, já que
os compostos mais úmidos, como os restos de alimentos, geram muitos odores e
atraem insetos e roedores.

Composteira de Leira

Tambor de compostagem
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Compostagem a céu aberto
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A certificação
A certificação é uma avaliação da qualidade dos produtos e
sistemas do edifício, baseada em critérios pré-estabelecidos, feita
por uma ou mais certificadoras de processos e produtos com capacidade, conhecimento e estrutura para avaliar a multidisciplinaridade das partes integradas ao todo do projeto sustentável.
O Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, instituiu o
Selo Procel de Economia de Energia, que avalia e qualifica os equipamentos domésticos em função de sua eficiência energética.
O Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado pelo
Inmetro, fornece informações sobre o desempenho dos produtos,
considerando atributos como a eficiência energética, o ruído e outros critérios que podem influenciar a escolha dos consumidores,
que, após a análise baseada nos critérios, poderão tomar decisões
de compra mais conscientes. Ele também estimula a competitividade da indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes.
O PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) e foi desenvolvido em parceria entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica. As etiquetas podem ser obtidas para edificações comerciais, de serviços e públicas, e edificações residenciais,
sendo estas de três tipos: unidades habitacionais autônomas (casas ou apartamentos), edificações multifamiliares e áreas de uso
comum.
O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal – FSC Brasil é uma
certificadora de produtos que atesta a origem da madeira, assegurando que a extração seja feita de acordo com critérios sustentáveis.
O Processo AQUA-HQE é uma certificação internacional da
construção sustentável desenvolvida a partir da certificação fran-

http://www.procelinfo.com.br

http://www2.inmetro.gov.br/pbe

http://www.pbeedifica.com.br/

www.fsc.org.br

https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-hqe
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cesa Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) e aplicado
no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini.
O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
– PBQP-H é um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura
da Carta de Istambul (Conferência do Habitat II/1996). A sua meta
é organizar o setor da construção civil em torno de duas questões
principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização
produtiva.
O SELO CASA AZUL é uma certificação instituída pela Caixa
Econômica Federal, que certifica projetos habitacionais financiados pelo banco, a partir dos critérios: qualidade urbana, projeto
e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais.
Por fim, o LEED – Leadership in Energy & Environmental Design é
a ferramenta aplicada pelo GBCB (Green Building Council Brasil) na
certificação dos chamados Edifícios Verdes (Green Building).
Um trabalho que merece ser destacado e que não é uma certificação, mas uma avaliação de conformidade, é o Índice de Avaliação da Sustentabilidade na Administração – IASA, desenvolvido e
operado pelo TCU – Tribunal de Contas da União. O Índice avalia o
desempenho de onze itens a partir das ações nos Três Poderes da
República:
1. Adoção do PLS;
2. Energia;
3. Água;
4. Acessibilidade;
5. Certificação;
6. Papel;
7. Resíduos e coleta;

http://pbqp-h.cidades.gov.br

http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/projetos/Selo_Casa_Azul_CAIXA_versao_web.pdf

www.gbcbrasil.org.br

https://portal.tcu.gov.b
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Foto: Arquivo pessoal de Siegbert Zanettini
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O projeto do Fórum adotou um conjunto de soluções e sistemas sustentáveis
incorporados à arquitetura: teto verde,
aproveitamento da água da chuva, reúso das águas cinzas, metais e sanitários
com controle e redução de consumo, espaços flexíveis para possibilitar mudanças internas, maximização da ventilação
e iluminação naturais, racionalização do
sistema construtivo, garantia de controle de salubridade ambiental, gestão
eficiente do canteiro de obras, conforto
térmico e luminotécnico e regionalidade
dos materiais (raio máximo de 800 km
para a extração e fabricação).
Segundo o memorial descritivo do
projeto, “O partido adotado retratou a
concepção dinâmica e inovadora, valorizando a identidade arquitetônica do
edifício e atendendo aos critérios da certificação LEED e plano urbanístico local”
(ZANETTINI, 2018).
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ESTUDO DE CASO

FÓRUM-TJDFT
Autor do Projeto:
Siegbert Zanettini
Coautora: Sandra Henriques
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Telhado verde
Gestão das águas
Certificação LEED
Local: Brasília

Foto: Arquivo pessoal de Siegbert Zanettini
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8. Compras públicas sustentáveis;
9. Mobilidade;
10. Capacitação, e
11. Programas.
A primeira abordagem do IASA para a Adminstração Pública
Federal apontou uma realidade com grande campo para melhoras e uma “implantação insatisfatória das ações de sustentabilidade pela Adminstração Pública Federal, em razão de deficiências
de planejamento, coordenação e aderência a requisitos de desenvolvimento sustentável (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO).
Dentre os achados do IASA que merecem destaque nas ações
dos órgãos públicos estudados e carecem de providências concretas para serem solucionados, citamos:
•Ausência de núcleo socioambiental, o que dificulta as ações
de sustentabilidade;
•51% das instituições pesquisadas não possuem PLS;
•Menos de 1% das contratações são compras públicas sustentáveis;
•Ausência de atuação da Comissão Interministerial de Sustentabilidade (Cisap).

Infográfico apresentando os objetivos da auditoria realizada no Tribunal de Contas da
União que originou o IASA – Índice de Acompanhamento de Sustentabilidade na Administração. Os resultados da pesquisa foram mapeados e várias determinações surgiram
a partir do processamento dos dados obtidos. Fonte: Tribunal de Contas da União.
104

ARQUITETURA
SISTÊMICA

O projeto - cinco Metaconceitos
O método do projeto sustentável
A implantação e a relação com a cidade
Materiais sustentáveis
Sistemas construtivos
Tratamento, aproveitamento e reúso das águas
Recarga do aquífero
Coberturas verdes
Aquecimento solar
Irrigação
Iluminação
Climatização ativa
Energias sustentáveis
Bioclimatismo e eficiência energética
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Neste projeto conceito, concebido por
uma equipe de arquitetos do Senado
Federal, foram exploradas as possibilidades presentes e promessas futuras de
tecnologias e sistemas sustentáveis para
edifícios.
O embasamento do prédio contempla
a integração com o ambiente urbano e
a paisagem recriada. Foi orientado de
forma a ter, na fachada sul – que recebe menos insolação direta –, uma torre
cristalizada de comunicação vertical que
propicia uma ventilação por efeito chaminé, além de integrar espacialmente os
pavimentos; na fachada norte – maior
insolação direta –, painéis fotovoltaicos
de geração e painéis captores de iluminação transportada para o interior por
fibras óticas, além da torre de elevadores e escadas; na fachada oeste – maior
insolação no período da tarde –, varandas com farta vegetação, intercaladas
com aberturas que se comunicam com a
torre de cristal, captando os ventos e climatizando o conjunto; na fachada leste
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PROJETO CONCEITO

O Projeto Conceito é definido como visionário e utópico. É conceitual porque apresenta
abordagens inéditas e não testadas, em relação direta com outras comuns e consolidadas.
– maior insolação pela manhã –, brises
para controle da insolação e uma torre
com turbinas eólicas.
O coroamento recebe pavimento auxiliar com um depósito para a água da
chuva captada por estrutura que amplia
a área de captação. A cobertura verde
interage com uma torre de ventilação
central, que recebe o ar quente dos pavimentos e, sugado pelo efeito chaminé,
termina por movimentar geração solar
termomecânica completam o conjunto
de coroamento.

Autores do Projeto: André Luiz de
Souza Castro; Marcos Tadeu Gomes
Carneiro; e Mário Hermes Stanziona
Viggiano.
Local: Indefinido
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ARQUITETURA SISTÊMICA

O projeto - cinco Metaconceitos
O projeto é a representação da ideia do arquiteto, condensada
em um conjunto de códigos visuais e textuais que traduzem a sua
visão de mundo, ao propiciar uma solução para dado problema espacial, urbanístico, paisagístico ou estético.
Ao longo dos últimos milênios, desde quando o ser humano
abandonou a errática condição de nômade e habitante de cavernas para se fixar em cidades, a Arquitetura tem flutuado entre o
dicotômico dever de prover o abrigo e conforto além de reafirmar
a cultura da sociedade a qual representa.
Ocorre que nas últimas décadas um novo paradigma, a sustentabilidade, aflorou nos postulados teóricos da Arquitetura, se igualando, de certa maneira, ao binômio abrigo e cultura.
O crescimento desenfreado das cidades, o desgaste desmedido dos recursos do planeta e o aumento crescente dos níveis de
gases tóxicos na atmosfera, têm empurrado as atenções para a
implantação de predicados mais sustentáveis ao desenho de estruturas urbanas.
Com base nesses postulados, o presente capítulo irá introduzir os conceitos de sustentabilidade como preocupação extra dos
executores de projetos arquitetônicos, tendo como base um método de projeto que é solidificado por um conjunto de referências.
Um dos principais legados da Arquitetura Clássica é o tratado De Architectura, escrito por Marco Vitruvius Pollio, conhecido
como Vitruvio, arquiteto romano que viveu no século primeiro antes de Cristo.
Vitruvio postulou uma teoria com a formulação de método de
projeto baseado em três premissas – chamada de triade Vitruviana: firmitas (estabilidade), utilitas (função) e venustas (forma, beleza ou estética).
Passadas mais de duas dezenas de séculos, o teórico da arquitetura moderna, Le Corbusier, através dos chamados “cinco

Sede do Parlamento de Chandigarh na Índia. Projeto de Le Corbusier. Fonte: BEHLING,

2012.
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Projeto conceito de Buckminster Fuller de 1927 – A casa 4D. Projeto para produção
em série de “torres de morar” que deveriam ser transportadas pelo ar e plantadas no
terreno. Fonte: BEHLING, 2012.W

pontos da Arquitetura” – planta livre, fachada livre, janela em fita,
terraço jardim e pilotis – propõe um método de projeto no qual
a Arquitetura “se liberta” da estrutura, ajudando a estabelecer o
precedente que vai regimentar as premissas de projeto da arquitetura moderna, baseadas, prioritariamente, no arranjo de elementos formais e funcionais.
À parte as teorias e métodos postulados pelos teóricos do
passado e da era moderna, uma arquitetura vernácula nada monumental, adaptada ao clima e respeitadora das dimensões e necessidades humanas, foi feita pelos povos em todos os climas terrestres.
Uma reaproximação da arquitetura teórica a esses preceitos
ditados pela natureza se inicia na década de 1950, com estudiosos
como Victor Olgiay e a postulação de métodos de projeto baseado
na avaliação climática e na busca do conforto, e também na apreciação e resgate de modelos do vernáculo arquitetônico.
Uma outra abordagem de meados do século vinte, mais futurista e ousada, surge da obra do arquiteto e designer Buckminster
Fuller, que dedicou sua vida e carreira a prover à humanidade soluções eficientes e de baixo custo nas mais diferentes áreas, como
habitação, transporte e engenharia. São dele os conceitos originais de casas autônomas e geodésicas.
Esses métodos ecológicos, bioclimáticos e tecnológicos, em alguns pontos complementares e outros antagônicos aos modelos
formais de Vitruvius e Le Corbusier, se consolidaram nas décadas
seguintes com teorias de projetos ecológicos, como a proposta
pelo arquiteto Ken Yeang em sua síntese de nove pontos:
1. Conceito ecológico do meio ambiente;
2. Conservação de energia, materiais e ecossistema mediante o projeto;
3. Enfoque contextual de um ecossistema;
4. As implantações do projeto devem ser analisadas individualmente;
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Igreja de São Miguel Arcanjo. Nesta construção de 1903, o vernáculo do sul do Brasil está
presente trazendo fortes influências da colonização europeia.
Serra do Tigre, Dorizon, Mallet. Paraná.
Foto: Nego Miranda.
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No clima quente e úmido o vento circula
por todos os lados, inclusive por baixo da
edificação. Fonte: 0LGYAY, 1998.

Os estreitos balcões, alguns com treliçados
com Muxarabis, fazem uma conexão do interior com a rua, e, ao mesmo tempo, protegem a fachada da incidência direta do
Sol. Na imagem, balcões de Cuzco no Peru.
Fotos: Keyla Boaventura.

Acima: Na vernacular arquitetura japonesa, os espaços eram modulados a partir de
um padrão denominado Tatami, baseado
na proporção áurea de 2 por 1. Planta baixa da Vila Imperial Katsura em Kioto.
Fonte: DOCZI, 1990.
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No clima frio, os Inuits constroem suas casas com blocos de gelo.
Fonte: BEHLING, 2012.

5. O ciclo de vida como conceito de projeto;
6. Toda construção comporta um deslocamento espacial do
ecossistema e adições de energia e materiais novos ao lugar
de implantação;
7. O “sistema total” ou enfoque holista;
8. O problema da eliminação do entulho;
9. Estratégias de projeto baseadas na sensibilidade e na previsão (YEANG,1999).
Considerar ainda a aproximação da arquitetura com as pessoas, levando-se em conta toda a ergonomia e o conforto necessário
para que os usuários não só apreciem e reconheçam o valor estético ou cultural da Arquitetura, mas efetivamente se sintam bem
no espaço construído, como bem postulou e praticou o arquiteto
João Filgueiras Lima, o Lelé, em toda sua profícua carreira.
A própria arquitetura moderna brasileira da primeira metade
do século 20 proporcionou vários exemplos de projetos que refletem uma adaptação do edifício ao clima, com soluções tecnológicas conceituais e inovadoras que extrapolam os rótulos sustentáveis, mesmo porque, naquela época, eles não existiam.
A Arquitetura moderna é tradicionalmente funcionalista, ou
seja, cada material, sistema ou espaço projetado deve se aliar a
um objetivo específico, minimizando o artifício do meramente ornamental ou estético.
Ao nos apropriarmos desse conceito pétreo da Arquitetura
moderna para a formatação de um método de projeto sustentável, podemos afirmar ainda que “função”, em Arquitetura, é consequência da configuração de qualquer espaço tridimensional a
ser utilizado pelo ser humano, pois sem uma razão de ser ou objetivo, arquitetura simplesmente não existe. Estabelecido o programa
de um projeto, traçam-se as premissas e diretrizes, e a função dos

O icônico projeto para o Ministério da Educação e Saúde, de 1936, evidencia a clareza de propósitos de adaptação do projeto ao clima com o estudo da insolação
e ventilação naturais em uma época que
a climatização mecânica não estava disponível. Autores do projeto: Lucio Costa,
Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani
Vasconcelos, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer. Consultor: Le Corbusier. Paisagismo:
Roberto Burle Marx. À esquerda: Croqui de
Le Corbusier como contribuição ao projeto.
Fonte das imagens: BONDUKI, 1999.
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espaços a que se presta este projeto estará definitivamente configurada.
Assim, ao refletirmos sobre os postulados de um método da arquitetura sustentável, retornamos ao duplo sentido da Arquitetura
ao longo dos tempos: o provimento do abrigo e a afirmação cultural são, ao mesmo tempo, origem e consequência de um profundo
entendimento de que o fazer arquitetura deve comungar com as
necessidades dos seres humanos em sintonia com o meio ambiente
que os envolve.
Essa reflexão sobre método se conclui postulando que, ao fazer arquitetura, forma e função são consequências da expressão
do arquiteto na coerente aplicação de cinco conjuntos de Metaconceitos:
MC1. implantação;
MC2. materiais;
MC3. sistema construtivo;
MC4. sistemas sustentáveis aplicados; e
MC5. bioclimatismo.
Os Metaconceitos, que serão estudados minuciosamente a partir do próximo capítulo (página 130), representam um resgate da firmitas vitruviana, da incorporação dos cinco pontos da teoria de Le
Corbusier, aliados à visão ecológica e prospectiva de Yeang e Fuller,
conceitos de arquitetura vernácula e a preocupação com as pessoas e com a qualidade da construção de Lelé.
Porém, antes mesmo de apresentar os Metaconceitos, nossa
abordagem sobre o método irá tratar da visualização das partes do
projeto, da sequência, de como se desenvolve o programa de projeto, das premissas e das diretrizes.

Exemplo de planta baixa do vernáculo japonês que explicita uma ordem formal: “A
planta da Vila Imperial Katsura, em Kioto, que é uma combinação livre de cômodos de
diversas formas e tamanhos, mostra como o uso do tatame modular cria unidade rítmica, harmoniosa e plena, sem tornar-se monótona ou forçada.” Fonte: DOCZI, 1990.
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O método do projeto sustentável
Um projeto sustentável inicia-se com os estudos de viabilidade, impacto ambiental e com o programa de necessidades para o
projeto de arquitetura.
Durante todas as etapas do projeto, o arquiteto ou o gestor
do empreendimento deve estar consciente das implicações ambientais do futuro edifício, fazer com que os recursos sejam aproveitados de maneira eficaz, garantindo que esteja perfeitamente
adaptado ao clima e que seja eficiente em termos de consumo de

energia e água.
Deve ainda coordenar, de forma integrada, além da arquitetura, todos os projetos de infraestrutura, tais como: hidráulico e
sanitário, elétrico, cogeração elétrica e emergência, rede de dados
e telefonia, climatização, automação e segurança, irrigação, águas
pluviais (aproveitamento, recarga do aquífero e descarte na rede),
tratamento e descarte de resíduos, infraestrutura urbana e sinalização.

Abordagem holística de projeto completo
que considera cada um dos sistemas aplicados com um mesmo “peso” em relação
à arquitetura e ao conjunto.

© Mário Viggiano
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© Lelé

O arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, desenvolveu, ao longo de toda sua trajetória
profissional, um método de projeto sustentável que privilegiava a perfeita adequação do
edifício ao clima e aos sistemas construtivos. Seus projetos tinham como foco as pessoas
e como elas iriam morar e trabalhar no ambiente construído.
Centro Comunitário de São Luis, projeto de Lelé – São Luís, MA – 1994.
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1999.

Exemplo de uma transcrição gráfica do
programa de necessidades para o projeto
do Edifício Sede do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade – CEPAC – UnB,
115

© Rodrigo Mindlin Loeb, Caio Atílio Dotto e Vinícius Libardoni.

Uma importante etapa do processo construtivo, e que é muitas
vezes menosprezada, é a etapa do Canteiro de Obras, que corresponde a uma substancial parcela do custo final e do impacto ambiental que interferem diretamente no ciclo de vida da edificação.
A adequação do canteiro de obras a uma agenda de trabalho
voltada para a sustentabilidade envolve ações de:
1. Redução das perdas de materiais por uso inadequado dos
recursos ferramentais e tecnológicos;
2. Redução do impacto direto na paisagem original;
3. Minimização do uso de água e energia, através da cogeração, do reúso e do aproveitamento;
4. Relação da obra com a vizinhança e a comunidade;
5. Tratamento dos resíduos; e
6. Redução das emissões totais de CO2 com transporte de
insumos e produtos e o consumo de energia.
O projeto sustentável deve se preocupar ainda com a pós-ocupação do edifício, definindo com clareza os sistemas passíveis de
manutenção, especificando produtos e sistemas duráveis estudados a partir do seu ciclo de vida, que compreende a cadeia produtiva de seus materiais construtivos, o projeto e planejamento da
obra, a licitação da construção, a construção, o uso pelos ocupantes, as rotinas de manutenção e reposição, a demolição, o reúso
dos materiais construtivos e o descarte final dos resíduos.
Após a ocupação do edifício, diversas responsabilidades surgem e estão associadas ao uso das instalações, mas também à própria estabilidade construtiva.
O projeto sustentável pode prever mecanismos facilitadores
para que os futuros ocupantes operem com sucesso os diversos
sistemas do edifício, tais como a sinalização das instalações, centralização dos sistemas, correta coloração das tubulações e for-

© Mário Viggiano

Todos os materiais utilizados na construção civil possuem duração limitada. Assim
como os materiais, os próprios edifícios podem ser avaliados pelo seu ciclo de vida.
Essa avaliação irá determinar a periodicidade de manutenção com troca dos materiais
e componentes, assim como a troca das partes dos edifícios com todos os seus componentes estruturais, fechamentos e coberturas. Um projeto sustentável baseado no ciclo
de vida irá priorizar a facilidade da troca de componentes e sistemas.
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CANTEIRO DE OBRAS

Alguns exemplos de ações no canteiro de obra que visam a redução do impacto direto e
economia dos insumos. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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necimento de um Manual de Operação e pós-ocupação dos sistemas.
O Manual de Operação é o documento que deve ser sistematizado logo após a finalização da obra e reúne toda a documentação
referente aos sistemas prediais e equipamentos que precisam ser
operados pelos usuários que irão ocupar o edifício. O manual deve
conter, no mínimo:
1. Projetos originais de arquitetura e sistemas prediais com
respectivos detalhamentos;
2. As build – Esse procedimento, definido “como construído”, está normatizado pela ABNT na NBR 14645-1 e consiste
do levantamento da realidade efetivamente edificada com a
consequente atualização dos projetos originais;
3. Manuais técnicos dos equipamentos, tais como: ar condicionado e climatização, bombas de recalque, transformadores e inversores, placas fotovoltaicas, filtros de água, sistemas de tratamento de efluentes e centrais de controle e
automação, composteiras e exaustores;
4. Cópia das notas fiscais com garantias dos equipamentos e
sistemas;
5. Relatório de manutenção, contendo as rotinas de manutenção para todos os equipamentos e sistemas;
6. Mecanismos de logística reversa para os itens de descarte
nocivos, como baterias de nobreak e lâmpadas.
Com relação à coloração, o emprego de cores para identificar
as tubulações foi normatizado pela ABNT na norma NBR 6493 de
outubro de 1994 (ABNT, 1984). Identificar as cores dos tubos é
uma ação muito importante para a correta manutenção no pós-ocupação.
Na ausência de cores especificas para sistemas que não se en-

Foto do subsolo do prédio do ISC/TCU mostrando a pintura de tubulações. A identificação das tubulações com cores é uma importante ação que facilita a manutenção e as
modificações posteriores à finalização da obra.









Verde Emblema

2,5G 3/4

Água Potável

Púrpura Segurança

10P 4/10

Água Não Potável

Vermelho Segurança

5R 4/14

Combate a Incêndio

Marrom

7,5YR 3/6

Água Pluvial

Cinza Médio

N 5,0

Água Cinza

Preto

N 1,0

Esgotamento Sanitário

Fonte: SANT'ANA, 2018

Tabela de cores desenvolvida para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.
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MANUAL DE OPERAÇÃO
contram na norma, aconselha-se a utilização de cores diversas das
que já estão listadas.
Após o início do uso do edifício, recomenda-se a realização periódica da avaliação pós-ocupação, que é uma importante ferramenta de retroalimentação que pode servir tanto para a acumulação de conhecimento e técnica para futuros projetos, quanto
para a correção de falhas ou desvios do próprio projeto do edifício
avaliado.
Na avaliação pós-ocupação podem ser revistos os sistemas de
climatização, o desempenho dos mecanismos naturais de conforto, tais como a ventilação e a iluminação, o desempenho dos sistemas de aproveitamento da água da chuva, a qualidade da água dos
sistemas de tratamento, a durabilidade de materiais construtivos,
a ação das intempéries sobre os elementos, a aceitação pelos usuários de soluções arquitetônicas estéticas e funcionais, e a eficiência energética real dos sistemas.

PROJETOS
ORIGINAIS

Documentação detalhada dos projetos de arquitetura e engenharia.

AS BUILT

“Como construído” – Levantamento
do que foi efetivamente construído,
ressaltando-se as modificações
relacionadas ao projeto original.

MANUAL
TÉCNICO

Manuais de operação de equipamentos e sistemas tais como condicionamento de ar e segurança.

ACERVO DE
NOTAS FISCAIS
Notas fiscais para garantia dos
equipamentos.

ROTINAS DE
MANUTENÇÃO
E SERVIÇOS

LOGÍSTICA
REVERSA

Infográfico com os principais itens constantes do Manual de Operação.
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Relatórios de manutenção.

© Mário Viggiano

Mecanismos de logística
reversa com objetivos de
reúso.

Esse estudo realizado, no Viveiro do Senado Federal, ilustra o potencial de climatização obtido com os recursos naturais. As temperaturas registradas em cinza mostram a
diferença de temperatura entre a área do escritório (voltada para o sul, e as paredes
e telhado com inércia térmica e ventilação com efeito chaminé) e a estufa (voltada
para o norte e com fracos recursos de ventilação). Fonte: Senado Verde, pesquisa não
publicada.
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Métodos linear e cíclico
Uma importante análise é relativa ao método adotado em projetos sustentáveis, que deve ser cíclico em detrimento de métodos
meramente lineares.
O Método Linear parte de uma única via de informações, encadeada na forma de uma sequência de ações pré-estabelecidas,
sendo que cada etapa vencida é uma etapa hermética que não admite reavaliação.
Por outro lado, o Método Cíclico parte de várias vias de informações que interagem formando sistemas. É cíclico porque permite a formação dos laços de realimentação ou feedback loops. No
processo cíclico, modificações podem ser inseridas e as interações
entre os sistemas são revistas de forma dinâmica.
É fundamental que esse processo de projeto que permite a interação entre todos os sistemas permita também que atualizações
no projeto original sejam compartilhadas por todos os profissionais envolvidos.
A execução de um projeto integral requer o aprimoramento da
metodologia cíclica de projeto, que pode ser alcançada com novas
tecnologias computacionais, como a BIM.
A BIM (Building Information Modeling) é a denominação de
uma ferramenta computacional de projeto que opera mediante a
parametrização das informações a partir do conceito de banco de
dados para o projeto.
Nos softwares CAD tradicionais, os desenhos são meramente
representações bidimensionais na forma de linhas e textos. Por
sua vez, os softwares que trabalham com o conceito BIM, são capazes de proceder a atualizações e modificações reais em todos
os elementos do projeto, desde elementos gráficos até elementos

A imagem explicita, de maneira icônica, a diferença de abordagem entre um método
linear e outro cíclico. O método Linear é fundamentalmente sequencial, e o Cíclico,
holístico. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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informativos e quantitativos.
Em um projeto que utiliza a BIM, uma porta, por exemplo, é
uma entidade que é representada por sua forma externa (largura,
altura, profundidade, espessura do marco e dos batentes, tipo de
maçaneta e dobradiça), mas também recebe uma referência lógica que permite identificá-la e reproduzi-la em qualquer outra parte do projeto ou em outro projeto, além de carregar informações
como material de fabricação, cor, textura, preço unitário de cada
componente e o preço total da composição.
Um método cíclico de projeto sustentável exige ainda a definição clara do programa, das premissas e das diretrizes a serem
adotadas em todo o ciclo de projeto, obra e ocupação.

Programa, premissas e diretrizes
O programa é a relação conceitual, funcional, estética, ambiental e bioclimática de tudo que deve ser contemplado pelo projeto.
As premissas e as diretrizes são definições pertencentes ao
programa e que são necessárias ao desenvolvimento satisfatório
de um projeto sustentável.
A premissa – do latim praemissa, que denota uma condição
prévia para a realização de algum ato – na sequência de um projeto de arquitetura tem intrínseca ligação com o estabelecimento
de programas obrigatórios, de forma que a não execução de uma
ou outra premissa pode ferir substancialmente o “caráter” que o
arquiteto pretende conferir ao projeto.
Já a diretriz – do latim directrice, que significa rumo, trajetória,
direção – é mais orientativa e menos condicionante, na medida em
que o não cumprimento de uma ou outra, não acarreta, necessariamente, uma perda significativa do conteúdo programático.

© Mário Viggiano

Esquema que retrata uma sequência cíclica de ações ou fases, utilizando o método BIM
aplicado ao projeto e construção de edifícios.

Exemplo de detalhe arquitetônico que explicita um pensamento cíclico de projeto. A necessidade de climatização com equipamentos externos de ar condicionado, bem como a
localização das descidas de águas pluviais direcionou a criação de um nicho diferenciado na fachada (em vermelho) que servirá para acondicionar essas e outras instalações
prediais que intencionalmente não deveriam ficar aparentes.
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Os métodos viáveis de projetos sustentáveis ensejam uma
questão que deve ser melhor discutida no escopo dos planos de
ensino das escolas de Arquitetura.
A abordagem tradicional de muitas escolas de Arquitetura estabelece um foco de ensino prioritário nas ações de projeto ligadas à forma (estética, envoltória, massa, ornamento) e à função
(tamanho dos cômodos, fluxo), com a tendência a colocar em segundo plano as disciplinas de adaptação arquitetônica ao clima,
materiais construtivos, análise de custos e sistemas construtivos.
A partir da perspectiva sustentável, com a incorporação dessas
variáveis e a consideração de que elas são fundamentais e igualmente prioritárias, o desafio do arquiteto se torna ainda mais complexo, necessitando a adoção de métodos de projeto compatíveis
e abrangentes que possibilitem a harmonização de todos esses
condicionantes de forma igualitária.
O projeto do edifício público sustentável deve ser detalhado o
suficiente para que se torne inteligível em todas as etapas, passando pela licitação, construção e ocupação.
A prática de licitação para a contratação de projetos de arquitetura utilizando-se somente um anteprojeto de arquitetura ou
projeto básico deve ser evitada, conforme recomenda o CAU –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo:
“Apesar da previsão legal (Lei nº 8.666/93), este documento recomenda que a realização de orçamentos, que servirão
para licitações de obras, utilize como base somente o Projeto para Execução (PE), e não o Projeto Básico (PB). Tal recomendação visa garantir maior exatidão e transparência nos
contratos de construção. ” (CAUBR)

Infográfico representando duas abordagens de ensino da Arquitetura. A primeira, tradicional, prioriza os aspectos formais e funcionais. A segunda, mais inovadora e holística,
estabelece pesos iguais aos dois aspectos tradicionais mais a adaptação ao clima, materiais, custos e sistemas construtivos e sustentáveis.
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PREMISSAS E SOLUÇÕES DE PROJETO

Nesse esquema, que representa a estrutura, coberturas e envoltória de uma proposta para concurso de arquitetura, são destacadas as premissas (quadro em vermelho)
estabelecidas para o desenvolvimento da
proposta arquitetônica e as respectivas soluções que atendem as premissas.
© Mário Viggiano
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Exemplo de um interessante método cíclico para o projeto sustentável é o proposto
pelo arquiteto Ken Yeang. O método prioriza as relações e os vínculos entre os elementos dos sistemas seguindo a seguinte
matriz:

Exemplo de uma diretriz de projeto que acarreta várias soluções possíveis:
A diretriz “sombrear fachadas” define uma atitude de projeto que não é programática e
que pode acarretar várias soluções igualmente interessantes e satisfatórias:
D1. Colocar fartos beirais;
D2. Utilizar vegetação alta no exterior;
D3. Instalar um pergolado com vegetação.
Fonte: VIGGIANO, 2003.

L11 – Interações dentro do sistema
Referem-se às transações entre todos os
elementos internos, tais como o tratamento do esgoto e reaproveitamento da água
tratada.
L12 – Interações sistema/meio ambiente
Referem-se às transações que se iniciam
no ambiente interno por meio de seus elementos na direção do ambiente externo
(outputs), mais precisamente aos resíduos
não reaproveitados que são necessariamente lançados ao meio circundante, tais
como o esgoto e o lixo.

Foto: Gabriel Heusi

L21 – Interações meio ambiente/sistema
Referem-se às transações entre o ambiente
externo e os elementos internos (inputs),
tais como a captação de energia solar e a
captação de águas pluviais.
L22 – Interações no meio ambiente
Referem-se às transações que ocorrem
exclusivamente no ambiente externo, tais
como as transformações climáticas globais e as alterações no microclima.
(YEANG,1999)

Fonte: VIGGIANO, 2010.

Nesse projeto para a Arena da Juventude foram aplicados fartos beirais para a proteção
da fachada, além de ventilação cruzada para extração do excesso de calor gerado pelo
público participante dos eventos.
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Exemplo de uma concepção cíclica de projeto para a Arena da Juventude. Os arquitetos
conceberam os espaços com a flexibilidade necessária para o uso durante a transitoriedade dos Jogos Olímpicos e o uso definitivo após os Jogos. No conceito cíclico, o

uso futuro e as necessidades de mantenção influenciam substancialmente o desenho do
projeto presente. Fonte: acervo dos autores do projeto.
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ARENA DA JUVENTUDE
OLIMPÍADAS RIO 2016
Autores do Projeto: Héctor Vigliecca,
Luciene Quel, Ronald Werner Fiedler
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Centralização das instalações
Gestão das águas
Local: Rio de Janeiro

O projeto adota o conceito de hangar
esportivo, com grandes vãos em estrutura metálica leve e planejada visando
à economia de recursos através da integração com todos os elementos de
fechamento.
A preocupação com o uso após os
Jogos estabeleceu a concepção mutante em dois modos: o Modo Jogos – uso
durante a Olimpíada, e o Modo Legado
– uso após os jogos.
Para o Modo Legado foram previstos
vários recursos bioclimáticos visando à
climatização e iluminação natural em
todos os momentos, com a adoção de:
ventilação cruzada e iluminação zenital,
venezianas móveis e telas nas fachadas, lanternins com exaustão de ar na
cobertura, sombreamento da fachada e
painéis móveis nas fachadas norte e sul.

Foto: Leonardo Finotti
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O processo de elaboração do projeto
teve como destaque a importância dada
à formulação do programa de necessidades com várias reuniões multidisciplinares entre a equipe de projeto e os
usuários. Foram estabelecidas premissas, com destaque para:
1. Desempenho e eficiência energética;
2. Preservação dos recursos naturais;
3. Criação de ambientes adequados
ao trabalho;
4. Acessibilidade;
5. Serviços de bem-estar da comunidade (restaurante, café, áreas de descanso e lazer);
6. Análise dos custos baseados na
vida útil e ciclo de vida.
A partir da montagem do programa
de necessidades, foi estabelecido “um
partido arquitetônico tecnicamente interessante: nove blocos articulados por
uma rede de espaços públicos, calçadas,
praças e pátios, de forma a criar um arcabouço arquitetônico amplo e arejado,
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ESTUDO DE CASO

SEDE DO INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA
APLICADA – IPEA
Autor do Projeto:
Paulo Zimbres
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Programa com premissas
Pátios internos
Local: Brasília

com as fachadas protegidas por quebra-sóis. Intervalos entre os blocos favorecem a passagem da brisa predominante
do quadrante leste, assegurando boa
ventilação para esse ambiente interno
do complexo de edifícios. Os grupos de
vegetação e a lâmina d’água são recursos convenientes para o tratamento
do microclima interior, sombreando e
controlando a umidade no período de
seca.” (ZIMBRES, 2018)
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ARQUITETURA SISTÊMICA – METACONCEITO 1

A implantação e a relação com a cidade
O primeiro metaconceito trata da relação do edifício com a cidade que começa com a perfeita acessibilidade das pessoas, com
calçadas apropriadas e visibilidade dos acessos.
A arquitetura do térreo do edifício deve definir também os
fluxos dos pedestres e dos automóveis e a manutenção de corredores verdes de integração com os espaços públicos de praças e
parques.
O edifício, concebido como público, pode proporcionar ainda
facilidades urbanas adicionais como sanitários acessíveis, bancos
para descanso e equipamentos de mobilidade urbana como guardador de bicicletas, vestiários e carregamento de veículos elétricos.
A implementação dessas facilidades urbanas deve ser incentivada e não dificultada, como é a prática usual de construções públicas no Brasil.
Os estacionamentos devem ser bem posicionados, conter o

número de vagas ideal de forma que atenda aos usuários e visitantes, além de proporcionar vagas reservadas a idosos e portadores
de necessidades especiais.
Os códigos de obras das cidades estabelecem um número mínimo de vagas que o projeto do edifício deve contemplar, que é
calculado com base na área do edifício. Muitas vezes esse número
mínimo não corresponde à necessidade, visto que o uso diário pela
comunidade é que deve determinar a real quantidade de vagas necessárias.
Um edifício que abriga, por exemplo, um tribunal, que recebe
diáriamente um grande fluxo de visitantes que vêm averbar documentos e participar de audiências, com certeza deve receber mais
vagas para visitantes que um centro de pesquisas que é frequentado diariamente somente pelos colaboradores diretos.
A gestão dos espaços nos edifícios públicos deve ser bem estudada, de modo a não segregar e impedir acessos de forma os-

© Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, João Sodré e Jonathan Davies
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tensiva e indiscriminada. Assim, os acessos internos devem ser
projetados de forma a restringir a entrada somente em locais que
mantenham materiais ou informações sigilosas, permitindo uma
permeabilidade e transparência democrática no uso dos espaços
pela população.
Uma boa estratégia de projeto que conecta os espaços da cidade com o edifício são os pátios e praças internas. Quando bem
dimensionados, as praças internas propiciam espaços de transição
do exterior para o interior, além de facilitar o encontro e convívio
social.
O edifício público também pode atuar como ponto focal do fluxo urbano e, como tal, deve ter espaços fluidos que permitam o
trânsito fácil dos usuários.
A presença de vegetação é fundamental para a melhoria da
qualidade ambiental do espaço público devido ao potencial de
evapotranspiração, no qual as plantas transferem água ao meio
circundante por meio de sua transpiração, alterando positivamente o microclima.
A “colocação” do edifício no terreno é chamada de implantação. É no momento da implantação que a relação do edifício com a
cidade e com o meio ambiente natural se faz mais presente.
Na implantação deve-se:
1. Evitar a monumentalização;
2. Propiciar acessos claros;
3. Evitar taludes altos, acima da visão dos pedestres;
4. Evitar circulações labirínticas;
5. Afunilar acessos somente quando necessário; e
6. Sinalizar corretamente.
As árvores qualificam o espaço público e melhoram o microclima a partir do potencial
de evapotranspiração, como no exemplo dessa alameda composta de Paus Ferros na
Universidade de Brasília, acesso à Biblioteca.
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Fotos: Nelson Kon
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ESTUDO DE CASO

SEDE DO SEBRAE
NACIONAL

Fotos: Nelson Kon

Autores do Projeto: Alvaro Puntoni,
Luciano Margotto, João Sodré e
Jonathan Davies
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Relação com a cidade
Bioclimatismo
Telhado verde
Local: Brasília

O Edifício do SEBRAE Nacional proporciona uma leitura clara dos acessos
e uma relação direta dos pedestres com
o piso térreo. Os pilotis, com grandes
vãos livres, trazem permeabilidade e
farta circulação dos ventos, que, ao
passarem pelos espelhos d’água, levam
umidade ao interior do edifício.
A fachada principal tem o “pano de
brises” destacado do fechamento translúcido, proporcionando, além de colchão de ar amortecedor do calor, uma
passarela para manutenção.
A empena lateral em concreto, voltada para o norte (maior insolação) é
praticamente cega, propiciando uma
massa térmica de amortecimento. Nessa mesma fachada, ressalta-se um volume com telhado verde que abriga um
auditório.
Estruturas com brises tipo pérgola
unem passarelas de acesso interno.
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A implantação do edifício aproveitou
uma área degradada e abandonada,
demonstrando o potencial criativo da
revitalização urbana e a integração total
com a paisagem: “O terreno destinado à
sede da Universidade Livre é o de uma
antiga pedreira desativada e esquecida pela cidade. Totalmente isolada de
seu entorno, a pedreira era um mundo
à parte. Esta circunstância, rara, fornece
o primeiro dado importante: a paisagem,
insólita, limita-se em si mesma, sem vínculos com o urbano. A exploração da
pedra criou um casulo silencioso. Nos
tempos de abandono a natureza cuidou
de curar as feridas criadas pela agressão
humana, ocupando os paredões de pedra e revigorando a mata sobre o solo de
granito. Formou-se um lago com a água
de vertentes ocupando o buraco escavado abaixo do chão.” (BONGESTABS,
2018).
A planta baixa com as salas de aula
se desenvolve a partir de uma rampa
helicoidal, toda estruturada em madeira de reflorestamento (Eucalipto): “O
uso da madeira tornou-se, ao longo dos
anos, uma marca registrada dos parques

Fotos: Domingos Bongestabs
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UNIVERSIDADE LIVRE
DO MEIO AMBIENTE
Autor do Projeto:
Domingos Bongestabs
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Implantação
Bioclimatismo
Construção em madeira
Local: Curitiba

de Curitiba. Embora não houvesse nenhuma imposição neste sentido, seria
com a madeira que este cenário iria se
completar. Madeira morta, ressuscitada
pelas necessidades humanas para compor a paisagem com a natureza viva.”
(BONGESTABS, 2018)
O paisagismo propôs espécies simples coletadas no Horto Municipal consorciadas com espécies do próprio local.
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ADUNB
CASA DO PROFESSOR
Autor do Projeto:
Nonato Veloso
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Implantação no terreno
Local: Universidade de Brasília

O projeto para a Associação dos Docentes da UnB foi resultado de concurso
aberto a professores e arquitetos servidores da Universidade de Brasília, e
possui implantação privilegiada em área
de grande fluxo, tendo adotado “como
conceitos norteadores a transparência e
a permeabilidade, resultando num edifício transponível, sem barreiras”.
Ainda segundo o autor: “Tivemos que
respeitar a horizontalidade, a escala e a
calma do lugar. “ (VELOSO, 2018)
O Centro foi construído em duas etapas distintas, uma para a área administrativa e outra para o Auditório, que conta
com sistema de proteção acústica formado por parede dupla de tijolos, painel
frisado FRT acústico e painéis de reforço
sonoro que garantem qualidade acústica
para todos os ocupantes do auditório.
A fachada possui controle térmico
com brises de alumínio voltados para o
leste. A fachada noroeste conta com um
muro vegetal formado por bosque frondoso.
O paisagismo procurou integrar a vegetação nativa com forrações e maciços
de arbustos.

Fotos: Joana França
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍIA
Autor do Projeto:
José Galbinski
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Implantação e relação com a cidade
Local: Universidade de Brasília

O Restaurante Universitário da UnB
é articulado a partir de quatro pisos interligados que interagem com os vários
acessos, criando um ponto focal de fluxo dos pedestres.
Localizado em ponto central do Campus da Universidade de Brasília, o restaurante recebe visitantes dos quatro
lados, sendo duas as entradas principais
no lado leste, voltada para o Instituto de
Ciências e o Minhocão, e oeste, um nível
acima, para a rua interna de circulação
do Campus.
A fachada oeste recebe grandes brises coloridos que se destacam da fachada a partir de suportes metálicos.
Nesta mesma fachada, são colocadas
aberturas de concreto em forma triangular que alteram a direção do pano de
vidro, fazendo com que a abertura se
volte para o sul.
O edifício conta com farta iluminação natural e fachadas permeáveis ao
vento, além de aberturas zenitais para
iluminação.
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Esta proposta concorrente ao concurso
para o edifício da Casa da Sustentabilidade
recebeu menção honrosa no certame.
A implantação prevê a presença de
“dois eixos marcantes, dispostos respeitosamente no terreno, buscando envolver a cidade, as atividades da Casa e do
parque. Um eixo urbano para conectividade entre cidade e parque e um eixo
local para unir atividades existentes e
previstas.
A concepção privilegia a minimização
do consumo energético, utilizando-se de
estratégias passivas para conforto térmico e iluminação natural, além do uso de
materiais reciclados e materiais eficientes e duráveis, como o aço Corten da
estrutura modulada e o uso protegido da
madeira laminada na cobertura.
A implantação prioriza as maiores fachadas para norte e sul, com proteção
solar e aberturas médias com ventilação
controlada. Desta forma, favorece a proteção da insolação, potencializa a iluminação
natural e permite a ventilação natural (sudeste), de acordo com a zona bioclimática
de Campinas”. (VELOSO, 2018)
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PROJETO CASA DA
SUSTENTABILIDADE
Menção honrosa no Concurso
Público de Projeto

Autor do Projeto: Nonato Veloso
Coautores: Luciana Saboia, Bruno
Campos, Cláudia Amorim
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Implantação e conexão com a cidade
Bioclimatismo
Local: Campinas

A proposta prevê ainda:
• Cobertura vegetal;
• Sheds para iluminação natural voltados para sul, com face opaca recoberta
com painéis fotovoltaicos, funcionando
ainda como rebatedores acústicos;
• Ventilação com média de 120 renovações de ar por hora;
• Iluminação natural com cerca de
80% das horas entre 100 e 2000 lux;
• Mirante com geradores eólicos de
pequeno porte para complementação da
geração energética.
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ESTAÇÃO BIOLÓGICA DO
GARDUCHO
Autor do Projeto:
João Maria Ventura Trindade
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Implantação no terreno
Reúso de materiais
Geração fotovoltaica
Local: Herdade dos Guizos – Portugal

Fotos: acervo pessoal de João Trindade.
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O edifício foi implantado em uma
“área protegida, classificada como Rede
Natura 2000, e a intervenção procura
organizar o programa funcional transformando os três edifícios existentes de
modo a permitir a maior área de construção solicitada, com menor afectação
do solo. Os edifícios funcionam como
elementos de apoio de uma estrutura
que se eleva acima do terreno e se mantém em suspenso, organizando no ar um
conjunto de pátios e percursos entre os
diversos núcleos funcionais, permitindo
preservar o solo intacto e permeável”.
(VENTURA,2018).
A construção conta com um grande
reservatório para o aproveitamento de
água da chuva, painéis fotovoltaicos
para geração de energia com acumulação autônoma em baterias, reúso de
madeira de demolição nos pisos, isolamento térmico com cortiça, tratamento
das águas servidas com “fitodepuração” e aquecimento solar da água.
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REITORIA DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Autores do Projeto: Paulo Zimbres,
Érico Weidle, Josué Macedo,
Vera Braun.
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Implantação e relação com a cidade
Bioclimatismo
Pátios internos
Local: Universidade de Brasília

O Edifício da reitoria da Universidade
de Brasília possui uma implantação que
privilegia o fluxo facilitado dos usuários que se deslocam de outros prédios,
como o Instituto Central e a Biblioteca,
representando um exemplo significativo de adequação do edifício ao sítio.
Nesse projeto, todo em concreto armado, a estrutura é aparente e as descidas de águas pluviais fazem parte da
composição estética da fachada.
O escalonamento dos pavimentos
propicia um sombreamento natural nos
pavimentos inferiores, que são ventilados e iluminados naturalmente com o
auxílio de um grande pátio interno com
espelho d’água e paisagismo diferenciado, que ocupa o espaço tridimensional com jardins no piso e jardineiras
suspensas.
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Na proposta vencedora para o projeto da Casa da Sustentabilidade, a laje
de cobertura se configura como uma
extensão do parque, permitindo o uso
diferenciado como área de lazer e apreciação da natureza.
Os vazios na cobertura permitem a
conexão entre o piso térreo e a cobertura, além de permitir o livre fluxo da
ventilação e a penetração da iluminação natural no interior.
“O partido arquitetônico explora
soluções tradicionais da arquitetura

ESTUDO DE CASO

CASA DA
SUSTENTABILIDADE
Projeto vencedor do Concurso
Público de Projeto

Autores do Projeto: Matheus Marques,
Ricardo Gonçalves, Marcus Rosa
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Centralização das instalações
Implantação e relação com a cidade
Local: Parque Portugal
Campinas

brasileira adequadas ao clima quente e úmido, como os grandes beirais e
alpendres perimetrais, provedores de
sombra, abrigo e contemplação visual do entorno. Conforme apontado na
análise bioclimática da cidade de Campinas, a adoção de elementos de sombreamento é suficiente para aumentar a porcentagem anual de horas em
conforto térmico dos usuários de 6,8%
para 44,9%.” (MARQUES, GONÇALVES
e ROSA, 2017).
As fachadas nordeste e sudeste receberam brises verticais que foram capazes de reduzir, de acordo com simulações, em 42% o ganho de calor em um
dia típico de verão.
A proposta conta ainda com sistema
de geração fotovoltaica, aproveitamento das águas pluviais, tratamento do
esgoto por zona de raízes e jardins na
cobertura formando telhados verdes.
A estrutura metálica é modular, com
módulos de 1,25 metros, e todas as instalações sanitárias e hidráulicas foram
condensadas em dois blocos externos
anexos.
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ARQUITETURA SISTÊMICA – METACONCEITO 2

Materiais sustentáveis
O material sustentável é aquele que causa menor impacto ambiental com menor consumo de energia no ciclo produtivo.
O impacto ambiental se refere, principalmente, aos impactos
primários na fonte de extração do próprio produto ou dos insumos que servem para fabricá-lo, e nos impactos secundários e terciários ligados ao gasto energético na produção e ao descarte do
material ou subproduto após o uso ou após o fim da vida útil.
Ao arquiteto cabe a responsabilidade de aplicar de forma correta os materiais que satisfaçam as exigências individualizadas de
cada projeto.
Como axioma podemos postular:
Dentro de determinado partido arquitetônico que se pretende alcançar, utilizar o material de menor impacto ambiental.
O “partido” em arquitetura é um posicionamento do arquiteto
frente às inúmeras opções, estilos, materiais e sistemas construtivos disponíveis e que reflete a “visão de mundo” do profissional.
A caracterização do grau de sustentabilidade de um material é
tarefa a ser avaliada com cautela.
Como exemplo, podemos citar a avaliação de dois materiais
estruturais: o aço e a madeira.
O aço estrutural pode ser considerado sustentável já que se
presta à pré-fabricação, possui elevado aproveitamento final e é
facilmente trabalhável. Por outro lado, demanda altíssima quantidade de energia na sua produção e é impactante na fonte com a
extração da principal matéria-prima, o ferro.
Já a madeira, possui quase todas as vantagens do aço e uma
característica extra que é a quantidade de gás carbônico que a árvore absorve durante o seu crescimento. Porém, se extraída da

Técnica construtiva de arquitetura
com terra chamada Superadobe.
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mata nativa e não de reflorestamento, seu uso pode acarretar várias externalidades ambientais, como a mudança do microclima
local, perda de biodiversidade, erosão e assoreamento dos rios.
As externalidades são os custos parcialmente ocultos e que
são sistematicamente desprezados nos cálculos dos empreendimentos. Alguns desses custos pertencem ao patrimônio natural,
que, em tese, é de todos. Outros custos, como os males de saúde
causados pela poluição, são subjetivos e imprecisos na aplicação
da culpa pela sua ocorrência.
Os materiais sustentáveis podem ser categorizados como:
1. De fonte renovável – Que se renova de forma autônoma
ou através da ação humana. A madeira é um material renovável. Ao ser extraída a madeira pode ser utilizada na construção civil, mobiliário e confecção de produtos, mas deve
ser reposta para que o ciclo se complete;
2. Transformado a partir de fonte reciclável – material fabricado a partir de matéria-prima previamente utilizada que,
após o primeiro uso, é recolhido, separado, desagregado e
recomposto na forma de outro material. Exemplo: tubos de
condução de água fabricados a partir de garrafas PET;
3. Material natural local e abundante – A terra é um material abundante e que se presta a uma enorme variedade
de soluções construtivas, como a preparação de tijolos de
adobe, paredes com suberadobe, pisos e estruturas de solocimento e tintas terrosas. Extraída e usada no local da obra,
evita gastos energéticos com transporte.
4. Com potencial de reúso – Materiais que têm potencial de
reúso se descartados corretamente. Exemplo: o aço.
5. Hólon de múltiplas funções – Ao atribuirmos mais de uma
função a um material temos uma economia substancial de

Separação de materiais de obra para reúso.

Tabela que representa os diferentes índices de energia incorporada aos materiais. O
alumínio chega a ser 280 vezes mais dispendioso do que a madeira.
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energia gasta no processo, além de grande redução do impacto de extração de matéria-prima e insumos. Exemplo:
telhado fotovoltaico que atua simultaneamente como proteção da arquitetura e geração de energia.
A avaliação do potencial e a consequente escolha baseada em
critérios sustentáveis pode ser uma tarefa complexa que exige
o desdobramento de todo o ciclo de produção, aplicação e uso
como material de construção.

© Mário Viggiano

Exemplos de hólon de múltiplas funções. Acima, um projeto conceito de gerador de
eletricidade acoplado a um aquecedor solar da água. No conceito, através do efeito de
termossifão que faz com que a água quente suba no sistema e acione mecanicamente
uma pequena turbina de hélice, antes de ser armazenada no reservatório. O sistema
opera com duas funções simultâneas: geração de energia elétrica e aquecimento solar.

GERADOR

Neste outro exemplo, os hólons do sistema também operam duas funções: geração de energia e filtragem da água da
chuva. A foto e o croqui representam um
protótipo conceitual de uma pequena turbina acoplada a um filtro de tela vertical.
A água da chuva é captada no telhado
e nas calhas e direcionada verticalmente
ao filtro e, ao passar em velocidade, aciona a turbina de hélice mecanicamente.

FILTRO

© Mário Viggiano
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Para efeito de análise didática, os critérios de avaliação de materiais sustentáveis podem ser reunidos em sete categorias:
1. Natureza do insumo – indica a fonte original do insumo e
a qual processo foi submetido;
2. Impacto ambiental direto – Indica a ordem de grandeza
do impacto que a produção ou extração causa ao meio ambiente;
3. Energia incorporada – indica a energia necessária à fabricação e transporte;
4. Ciclo de vida – Indica a trajetória temporal do material;
5. Função social – Indica o potencial de aplicação de mão de
obra local, caracterizando a função social pela quantidade
de empregos gerados;
6. Custos – Indica a ordem de grandeza dos custos envolvidos;
7. Propriedades bioclimáticas – Indica o potencial passivo de
climatização.
Uma maneira prática de se obter uma avaliação criteriosa da
escolha do material para a aplicação no projeto sustentável é por
intermédio de uma matriz de avaliação de materiais, como a apresentada no tutorial da página 164.
A seguir, alguns exemplos da utilização da terra como material
construtivo e do reúso de materiais de qualidade já utilizados.

Nessa matriz são exemplificadas as sete principais categorias de materiais para a avaliação com relação ao mérito de aplicação em um projeto específico.
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ARQUITETURA COM TERRA
SUPERADOBE
Técnica na qual grandes sacos contínuos
são preenchidos com terra e depois batidos. Dispostos em fileiras horizontais, os
sacos se ajustam e seu próprio peso confere estabilidade à estrutura que é “amarrada” com pilares de concreto armado.
Saco contínuo que recebe a terra.

Sacos cheios de terra sendo estendidos.

Fileira de sacos formando a parede.

Telamento pronto para receber a massa.

Massa lançada no vão do reservatório.

SOLOCIMENTO
No Solocimento, grandes porções de terra peneirada são misturadas a pequenas
porções de cimento formando uma massa
homogênea. Essa massa é excelente para a
execução de contrapisos e preenchimentos
de vãos como o exemplo da foto.
Consistência da massa para enchimento.

TIJOLO DE ADOBE
Técnica vernácula de construção, na qual
os tijolos feitos de barro cru são moldados a partir de formas individuais, duplas
ou triplas. Após a moldagem os tijolos são
secos à sombra e servem para execução de
alvenarias de fechamento.
Forma de madeira para a fabricação.

Tijolos secando à sombra.
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Parede rebocada.

MATERIAIS ALTERNATIVOS REUSADOS
Esse conjunto de exemplos aplicados demonstra o potencial de reúso de materiais nobres e de qualidade que são refugados constantemente simplesmente por não haver
uma cultura de logística para a separação e projeto de reúso. Fonte: Pesquisa do autor
para o Senado Verde.

Tubos de papelão reusados para elaboração de treliças estruturais.

Módulo de Geodésica feito com tubos de
papelão e conexões metálicas.

Pilar decorativo feito com tubos de papelão revestidos com madeira laminada.

Treliça estrutural feita com Pallets de
madeira e tubos de papelão.

Divisória de ambiente feita com chapas metálicas reusadas, oriundas da indústria gráfica com possibilidade de uso em painéis montados em diversas espessuras.
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Fotos da obra e do acabamento de passarela externa utilizando
madeira de demolição. A madeira é um material sustentável com
grande potencial de renovação desde que seja feito um correto
manejo com extração controlada.

Autor do Projeto: João Maria
Ventura Trindade
Local: Herdade dos Guizos – Portugal.
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Infográfico demonstrando alguns exemplos de materiais sustentáveis aplicados a um
pequeno projeto.
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Foto: Nelson Kon
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O projeto vencedor do concurso público para a construção da sede do TRT
de Goiânia foi concebido a partir de estrutura mista de concreto e aço, sendo
que a estrutura principal é de concreto
armado e as vigas secundárias e cobertura em metal.
O edital previa a construção em quatro
etapas, que correspondem a edifícios
autônomos:
Etapa 1 – prédio de cinco pavimentos no
qual se distribuem as Varas do Tribunal;
Etapa 2 – gabinetes dos desembargadores;
Etapa 3 – atividades de apoio;
Etapa 4 – edifício existente.
A preocupação com as propriedades
térmicas do edifício se evidencia na especificação dos vidros das fachadas, que
são laminados duplos e serigrafados. Os
vidros de alto desempenho, como os
utilizados na sede do TRT de Goiânia,

-

ESTUDO DE CASO

EDIFÍCIO SEDE DO
TRT DE GOIÂNIA
Autores do Projeto:
Daniel Corsi, Dani Hirano,
Reinaldo Nishimura
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Implantação com praça pública
Controle térmico
Local: Goiânia – GO

são fundamentais na especificação de
uma proposta estética para edifícios
construídos nos trópicos, na qual não
se abre mão do potencial translúcido
do vidro, mas se deseja a redução da
energia de climatização necessária
para a estabilização da temperatura
ganha com a penetração dos raios solares.
Foto: Nelson Kon
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Detalhes da estrutura do caixilho das janelas e do desenho da serigrafia (impressão)
colorida sobre o vidro no prédio do TRT – Goiânia.
© Daniel Corsi, Dani Hirano, Reinaldo Nishimura
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Foto: Nelson Kon



  




Vidrio transparente
Vidrio sencillo, 4mm

6

88

83

Vidrio doble con cámara de
aire (4-12-4)

3

80

76

Vidrio doble con capa de baja
emisividad y cámara de argón
(4-12-4)

1,5

77

65

Vidrio triple con cámara de aire
(4-12-4-12-4)

2

72

67

Vidrio triple con capa de baja
emisividad y cámara de argón

1,2

70

60

Vidrio de baja emisividad con
cámara al vacío (4-12-4)

0,5

77

65

Vidrio doble reflexión media
con capa de baja emisividad (612-6)

1,6

29

39

Vidrio doble con revestimiento
de bronce, capa de baja
emisividad y cámara de argón
(6-12-6)

1,6

9

13

Vidro reflectante

Fonte: ERG, 2008

Acima, tabela com os valores dos coeficientes de transmissão de calor e luz solar de
diversos vidros e composições de vidro com outros elementos.
O vidro é um dos materiais construtivos mais importantes para a arquitetura, pois, devido
a sua transparência, propicia a iluminação natural tão desejada nos interiores. Esteticamente, o vidro tem sido fundamental para as criações dos arquitetos desde o movimento
Moderno até nossos dias.
No entanto, devido à sua capacidade de gerar efeito estufa (quando o raio solar penetra
no ambiente interior e não pode sair devido a uma alteração ótica no comprimento de
onda do raio), deve ser utilizado com cautela e muito estudo, pois pode acarretar aumento excessivo da temperatura interna e enormes gastos energéticos com climatização.
Na foto, exemplo do vidro laminado e serigrafado instalado no edifício do TRT de Goiânia. O vidro serigrafado se apresenta como alternativa viável para uso em fachadas com
forte incidência solar.
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Foto: Naquib Hossain
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Foto: B.K.S. Inan
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O Centro é uma escola vocacional
voltado ao ensino técnico de energia
para professores. No projeto, a arquiteta procurou resgatar os valores tradicionais da arquitetura de Bangladesh,
aliando tecnologia com processos vernáculos:
“É uma arquitetura justa que – independentemente do status social e
financeiro – motiva o desenvolvimento técnico de métodos tradicionais de
construção, em vez de anunciar o consumo de materiais caros e importados. No
lugar de uma parede de tijolos revestida
de cimento, uma sofisticada parede de
bambu tecido torna-se um sinal de prestígio. Dessa forma, uma identidade local
independente evolui de forma bastante
automática”
“Os painéis solares produzem 100%
das necessidades energéticas do edifício. Um sistema de aquecimento solar
térmico fornece água quente. Os painéis
solares também acionam diretamente
um motor que bombeia água de um
poço para o tanque de água. Os banheiros têm seu próprio tanque séptico de
duas câmaras. Esta é a primeira vez que
unidades sanitárias foram construídas
em casas de terra em Bangladesh, provando que lama e bambu são flexíveis o
suficiente para acomodar as necessidades modernas de estilo de vida.
O edifício é um equilíbrio adequado
de alta tecnologia e baixa tecnologia
– métodos de construção básicos são
combinados com sistemas modernos de
energia alternativa. Como o edifício é
passivamente aquecido e resfriado e otimiza a luz e a ventilação natural, o painel solar relativamente pequeno e o sistema de bateria fornecem toda a energia
necessária ao edifício.” (HERING, 2018)
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DESI TRAINING CENTRE
Autora do Projeto: ANNA HERINGER
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Autonomia energética
Construção com bambu
Local: Rudrapur – Bangladesh
Fotos: Construction team
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O projeto para uma parada de ônibus
experimental foi executado em bambu
da espécie Drendocalamus asper, ou
bambu gigante, combinado com Eucalipto de reflorestamento. Esta espécie de
bambu tem boa adaptação e desenvolvimento no clima do Cerrado.
O bambu utilizado passou por processo de laminação que envolve as etapas
de separação em ripas, planificação, tratamento a partir da imersão em tanque
com sal de boro, secagem e prensagem.
A pesquisa, preparação da matéria-prima e fabricação do protótipo foi
elaborada pelo Centro de Pesquisa e
Aplicação de Bambu e Fibras Naturais
(CPAB) da Universidade de Brasília.
O material bambu vem sendo pesquisado pelo CPAB há muitos anos. Segundo
o arquiteto Jaime Almeida, coordenador
do projeto, o bambu é considerado um
dos principais materiais construtivos sustentáveis: “O bambu tem propagação rápida. Quando uma touceira está formada
– o que leva cerca de sete anos –, de ano
em ano se consegue recolher o material.
Além de ter custo viável, a colheita não
depreda o meio ambiente, porque a ca-

Fotos: Randal Andrade
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PARADA DE ÔNIBUS
Autor do Projeto:
Jaime de Almeida
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Detalhamento construtivo
Materiais sustentáveis
Local: Universidade de Brasília

pacidade de regeneração da planta é
alta”. (ALMEIDA, 2018)
A pesquisa engloba ainda o monitoramento do protótipo no local,
avaliando a durabilidade a partir das
sucessivas estações secas e chuvosas
de Brasília.
A execução da parada de ônibus
em bambu é resultado de rigoroso
trabalho de detalhameto construtivo
e técnico para adaptar o sistema de
construção ao resultado estético e funcional esperado.
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Nessa imagem é apresentado um tutorial
para a montagem de
matrizes de avaliação
com o exemplo demonstrando a avaliação de três diferentes
tipos de telhas. Fonte:
VIGGIANO, 2010.
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Sistemas construtivos
O sistema construtivo é o conjunto de materiais, estrutura e
técnicas de fabricação que são utilzados na construção de um edifício.
Um sistema construtivo sustentável deve refletir uma grande
preocupação com a eficiência energética do conjunto, desde a fabricação ou extração do material até a sua aplicação na obra.
Sistemas construtivos também são considerados sustentáveis
quando apresentam uma modulação que reflete a dimensão do
material construtivo principal. Um exemplo é o sistema construtivo de estrutura metálica em módulos múltiplos de seis metros,
que é a medida padrão de fabricação na indústria.
Hoje, com a grande variedade de sistemas construtivos e materiais é possível se conciliar um projeto que possa reunir várias categorias de modulados, como a estrutura, os fechamentos, pisos
e coberturas.
A modulação proporciona ainda a economia de material e mão
de obra, visto que reduz o desperdício e a necessidade de processamento das partes componentes do produto.
A pré-fabricação é outra característica dos sistemas construtivos sustentáveis, pois também pode reduzir drasticamente o desperdício na obra.
A natureza do material utilizada no sistema construtivo, ou
seja, sua origem e composição, também influencia diretamente
nessa conceituação de sustentabilidade
O sistema construtivo do edifício é um dos principais definidores do padrão estético da arquitetura adotada e direciona o
partido arquitetônico para soluções mais ou menos dispendiosas,
como, por exemplo, o uso e abuso do ornamento.
Muito se tem discutido sobre o papel do ornamento na arquitetura. Os “pioneiros do desenho moderno”, no início do século

Nesse projeto é utilizada a madeira da
Aquariquara, árvore de troncos retorcidos que no passado recente era sistematicamente desprezada pelos extratores
de madeira devido ao baixo potencial
comercial, já que, em função de sua forma irregular, não se presta ao uso na
indústria moveleira. Exatamente essas
características, no entanto, fizeram com
que profissionais de projeto como Zanine
Caldas a utilizassem na construção civil
como estrutura de edifícios. Uma solução possível para a fixação dos painéis
de alvenaria diretamente nos pilares de
madeira é se proceder uma rigorosa secagem da madeira, reduzindo as possíveis
variações higromórficas que poderão promover a interação e as alterações com a
alvenaria. (Ver página 292).
Centro de Excelência em Turismo
Autor do Projeto: José Zanini Caldas.
Local: Universidade de Brasília.
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20, foram enfáticos em afirmar que “menos é mais”, em alusão
clara aos exageros estéticos correntes no final do século 19 e início
do século 20.
Após algumas décadas de consolidação do movimento modernista na arquitetura, o ornamento voltou à discussão nas décadas
de 1970 e 1980, com o surgimento dos teóricos pós-modernos e
inúmeras obras espalhadas pelo mundo que explicitavam uma tentativa de trazer de volta “a arte, o ornamento e o simbolismo à
arquitetura”. (JENCKS, 1986)
A partir de uma ótica sustentável em que cada elemento da
arquitetura é considerado como um recurso a ser extraído do patrimônio natural, questiona-se o excesso de ornamentos e maneirismos arquiteturais, que comprometem uma clara leitura, até
mesmo estética, da obra.
Supõe-se que as necessidades de afirmação cultural do arquiteto em sua obra possam ser supridas com propostas mais minimalistas (uso preciso da solução sem desperdício) ou através de
uma arquitetura explícita (os materiais são aparentes e não se
gasta recurso para escondê-los).
Um sistema estrutural inovador é proposto pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, que utiliza uma estrutura de papelão rígido
como componente principal do sistema construtivo da edificação.
Um exemplo de edifício público com arquitetura explícita é o
Museu de Arte Moderna, nomeado Centro Georges Pompidou, em
Paris, capital da França. O centro foi projetado pelos arquitetos
Renzo Piano e Richard Rogers.
Nessa obra, os arquitetos inovaram ao evidenciar os sistemas
e a estrutura do edifício, normalmente sempre escondidos. Assim,
tubos e perfis metálicos compõem a essência estética do edifício
que se tornou um ícone da Arquitetura Explícita.

Fotos: Website da Embaixada do Brasil em Tokio. (BRASIL)

Exemplo da utilização do papelão estrutural como sistema construtivo nessa obra transitória para um pavilhão anexo à Embaixada do Brasil no Japão, proposta pelo arquiteto
Shigeru Ban em projeto para as comemorações da Copa do Mundo de 2014. O projeto
original da embaixada é do arquiteto brasileiro Ruy Ohtake.
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Proposta de arquitetura explícita para o
Viveiro do Senado Federal.
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CENTRO GEORGES POMPIDOU
Autores do Projeto: Renzo Piano e
Richard Rogers
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Arquitetura explícita
Modulação construtiva
Flexibilidade espacial
Local: Paris – França

Na obra do Centro George Pompidou, os
arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers aliam a solução da pré-fabricação
à arquitetura explícita, demonstrando o
potencial estético desses conceitos da
arquitetura contemporânea.
Resultado de um concurso Internacional
de projeto realizado em 1971, o Centro
abriga “espaços expositivos para arte
contemporânea, ambientes multifuncionais para música, uma biblioteca, grandes
áreas para acervo”. (AGNOLETTO, 1972)
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Foto: Sebastían Crespo
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HOSPITAL PARAMÉDICO
DE PUYO
Autores do Projeto:
Patricio Martínez e
Maximiá Torruella
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Pré-fabricação
Construção modular
Bioclimatismo
Local: Puyo, County of Pastaza – Equador

Fotos: Sebastían Crespo
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O projeto do hospital surgiu da necessidade emergencial de se conceber
uma estrutura médica que pudesse ser
construída em menos de um ano.
Os arquitetos desenvolveram um
sistema construtivo modular com alto
grau de pré-fabricação, na qual os 21
“galpões” são dispostos de forma desencontrada, formando grandes pátios
internos que possibilitam uma climatização natural eficiente e fartura de iluminação natural.
Os fechamentos laterais são compostos de painéis sanduíche, e a estrutura é
toda metálica, a partir de perfis de aço.
“O pavilhão tem seu programa distribuído de acordo com a metragem
quadrada necessária para as atividades
que irá abrigar: se as salas precisam ser
maiores, o corredor passa para uma das
laterais do galpão; se podem ser menores, o corredor é instalado no centro.”
(TRONCOSO, 2014)
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MUSEU DO TUMUCUMAQUE
Autores do Projeto:
João Filgueiras Lima, Lelé e
Haroldo Pinheiro (executivo)
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Modulação construtiva
Local: Macapá

Neste projeto museológico, Lelé e Pinheiro aprimoraram o conceito de bioclimatismo passivo, complementado com
recursos mecânicos, em função da grandiosidade dos espaços e do volume de ar
a ser climatizado.
O grande pavilhão central, com quase
cinquenta metros de altura, foi projetado
para abrigar um mostruário de espécies
vegetais amazônicas, e a cúpula invertida provê o interior com iluminação natural, ao mesmo tempo que retira o ar
quente pelo efeito chaminé.
A disposição em arco do pavilhão
anexo proporciona a formação de um
pátio central que abriga um grande espelho d’água.
O museu é aberto para o rio e seu
grande deck prioriza o acesso pluvial,
definindo a vocação inconteste do transporte aquático na Região Amazônica.
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Foto: Stefano Mori

Foto: Margarethe Holzer
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Neste projeto, para um Jardim de
Infância que atende a uma comunidade rural do distrito de Chimanimani, no
Zimbabwe, a arquiteta procurou resgatar
técnicas construtivas vernáculas, além
de utilizar os recursos materiais do local,
como a palha, a pedra para fundações e
a madeira para a estrutura. O trabalho faz
parte de uma ação de permacultura que
já vinha sendo implementada pelo grupo:
“A comunidade de permacultura PORET
no Zimbábue segue a filosofia de uma
sustentabilidade holística desde 1996.
Com cuidado, paciência, tempo e sementes, e sem qualquer ajuda externa, eles
transformaram uma área muito seca em
um pequeno paraíso fértil”. No jardim de
infância, “As crianças aprenderão desde
o início a cuidar das plantas, a ser gentis
com o solo, a colher água e a entender
as necessidades da natureza. Além disso,
a comunidade também facilita o desenvolvimento pessoal de seus habitantes,
sendo que as estruturas também serão
usadas como espaços de treinamento e
reunião para os habitantes das aldeias
vizinhas". (HERING, 2018)
O conceito leva em conta, ainda, o
ciclo de vida dos materiais aplicados.
Sendo a palha um material de rápido
desgaste, precisa ser reposto após alguns anos de aplicação, o que implica a
necessidade de capacitação constante
da mão de obra local. Por outro lado, é
um recurso abundande e a sua retirada
constante reduz o risco de proliferação
de incêncios.
O sistema construtivo utiliza a madeira
cortada em tábuas formando lâminas que
se agrupam para completar um conjunto
de 12 arcos. Os arcos são amarrados com
outras peças de madeira que irão receber

ESTUDO DE CASO

KINDERGARDEN
Jardim de infância
Autora do Projeto:
Anna Heringer
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Uso de materiais locais
Modulação construtiva
Local: Chaseyama – Zimbabwe

os feixes de palha. O conjunto se completa com elegantes janedas em trapézio
adornadas com padrões coloridos.
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Os espelhos d’água são fundamentais para a melhoria do microclima
em climas secos como o de Brasília.
Local: Cerratenses – Jardim Botânico
de Brasília.
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O Centro de Excelência do Cerrado
– Cerratenses – é um espaço multiuso
construído dentro do Jardim Botânico
de Brasília em área de Cerrado típico.
Sua planta baixa foi concebida de
forma orgânica em espiral escalonada,
a partir de blocos de diversas alturas,
com o coroamento configurado como
um mirante no qual se vislumbra a paisagem do parque do Jardim Botânico.
Toda a estrutura do edifício é montada a partir de toras de eucalipto autoclavado de reflorestamento.
O projeto se utiliza ainda de soluções
de ventilação e iluminação naturais,
cobertura isolada com telha sanduíche, espelhos d’água para resfriamento
evaporativo, aproveitamento das águas
pluviais e tratamento de efluentes.
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CERRATENCES – CENTRO DE
EXCELÊNCIA DO CERRADO
Autores do Projeto: Catharina
Macedo, Roberto Lecomte
Coautoria: Ana Carolina Salviano,
Samuel Guimarães
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Uso de madeira de reflorestamento
Gestão das águas
Local: Jardim Botânico de Brasília

Fotos: Débora Amorim
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FACULDADE UnB PLANALTINA
UNIDADE ACADÊMICA – UAC
Autores do Projeto: Alberto Alves de
Faria, Fabiana Couto Garcia, Fátima
Lauria Pires
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Pré-fabricação
Pátio interno
Padronização construtiva
Local: Planaltina

Nesse projeto para Universidade de
Brasília, na cidade satélite de Planaltina,
foi utilizado um sistema construtivo de
pré-fabricado de concreto armado caracterizado pela padronização, rapidez
de construção, facilidade de manutenção, flexibilidade interna, intercambiabilidade de materiais, otimização da mão
de obra e instalações visitáveis.
A malha estrutural baseia-se em módulos padrão de 1,25 x 1,25 m, propiciando uma distribuição dos pilares em
módulos de 10,00 x 7,5 m. A distribuição
espacial propiciou a formação de um
pátio interno que privilegia o encontro
e o convívio, além de acessos claros e
diretos a partir de corredor que margeia
toda a edificação pelo lado interno do
edifício.
O pátio interno cumpre ainda uma
função bioclimática de amenizar a incidência de insolação direta, que também
é controlada através de brises horizontais instalados nas fachadas.

Fotos: acervo da equipe de arquitetos.
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O Instituto de Treinamento Educacional Moderno é uma escola para alunos
de até 14 anos construída para ser um
modelo de releitura da arquitetura vernácula de Bangladesh.
A alvenaria é feita a partir de tijolos
de barro portantes impermeabilizadas
com filme de polietileno no primeiro
pavimento e bambu no segundo pavimento. O bambu também estrutura o
telhado de telha metálica com forro de
Sari (tecido colorido).
A obra durou cerca de quatro meses
e utilizou basicamente mão de obra local.
Obra de caráter essencialmente
social, além da preocupação com a
adaptação da construção ao clima de
monções do país, com a economia de
recursos e dispêndio de energia, se preocupa também com a permanência e
difusão do conhecimento construtivo:
“Não bastaria apresentar o modelo. Seria necessário difundir o conhecimento
das técnicas para que ele fosse replicado. Para isso, foram empregadas como
mão de obra pessoas da própria região,
que pudessem servir de multiplicadores: artesãos, construtores, professores,
pais e estudantes do vilarejo aprenderam as novas técnicas para que, no
futuro, melhorassem as condições da
habitação rural.” (HORTA, 2009)

© Anna Hering

181

ESTUDO DE CASO

METI
Handmade school
Autora do Projeto:
Anna Hering
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Uso de material local
Arquitetura social
Local: Rudrapur – Bangladesh

Fotos: © B.K.S. Inan-Aga Khan
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Autor dos Projetos:
João Filgueiras Lima – Lelé
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Pesquisa
Inovação construtiva
Experimentação com aprimoramento
Locais diversos

A obra de Lelé possui uma dimensão
técnica e estética que se caracteriza pela:
1. Pesquisa constante com evolução e
aprimoramento a partir do detalhe, prototipação, construção e aplicação de soluções construtivas: “a participação no
ciclo completo do processo de produção
da edificação é fundamental e deve ser
um exercício diário. Entenda-se pelo ciclo
completo: concepção do projeto, desenho
técnico, construção, manutenção e, especialmente, a avaliação pós-ocupação. A
única maneira de saber se a solução projetual sugerida funciona é verificando seu
uso quando está em ocupação. Assim, a
avaliação pós ocupação é uma das etapas
mais importante do processo de pesquisa e de otimização e que são evidentes
em toda a produção do Lelé. Esse processo de pesquisa e otimização é ilustrado,
por exemplo, pela evolução dos sheds da
Rede de Hospitais Sarah Kubitschek.” (PÉREN, 2014).
2. Detalhamento – O detalhamento
era uma exigência do processo projetual
de Lelé. O processo de detalhe proporciona um enriquecimento da qualidade
final do objeto construído e é fundamen-

tal no desenvolvimento dos sistema
construtivos testados por ele.
3. Pré-fabricação dos sistemas construtivos: “Lelé projetou sistemas construtivos em sua completude, com peças
determinadas que tomem parte em
desenhos integrados, muitas vezes passíveis de serem combinadas em diferentes situações. A iniciativa de viabilizar a
produção nas fábricas permitiu aprimorar e aperfeiçoar o desenho do componente construtivo, estando em estreito
contato com a oficina e as estratégias
de produção, bem como com o canteiro
e as estratégias de montagem.” (IMBRONITO, 2014).
4. Conforto do usuário – O conforto
ambiental nunca está dissociado da estrutura. No processo de projeto, o detalhamento dos sistemas passivos “conversa” constantemente com o sistema
estrutural e com os fechamentos.
5. Recorrência do processo projetual:
“A recorrência é fundamental para entender as questões construtivas na obra
de João Filgueiras Lima. Sua obra parte
dos princípios de uma arquitetura industrializada, que não busca uma repetição
uniforme da solução, mas um processo
dinâmico e mutável.” (MARQUES, 2014).
6. Experimentação estrutural: Lelé
não se limitava a repetir soluções estruturais vitoriosas. Era um pesquisador da
arquitetura que procurou ousar e inovar
não só nas soluções de conforto, mas
também nas questões estruturais dos
edifícios.
A seguir, são apresentadas algumas
das principais soluções estruturais e
de sistemas construtivos, aplicadas aos
projetos de Lelé (Fonte das imagens
não creditadas: LATORRACA, 1999):

GALPÕES DE SERVIÇOS GERAIS DA UnB – BRASÍLIA – 1962

Estrutura em concreto com vigas e calhas pré-moldadas e lajes
atirantadas.

HOSPITAL DE TAGUATINGA – DISTRITO FEDERAL – 1968

Componentes estruturais e de fechamento pré-moldados e instalações aparentes.

SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
BAHIA – SALVADOR – 1973

Plataforma de concreto fundida no local com componentes pré-moldados apoiados nessa plataforma.

182

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO
DA BAHIA – SALVADOR – 1974

Grandes pilares centrais com o corpo do edifício atirantado.

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DA LAPA – SALVADOR – 1979

Estrutura com grandes pilares centrais em linha e tirantes para
vigamento.

EDIFÍCIO PORTOBRÁS – BRASÍLIA – 1974

HOSPITAL DA REDE SARAH – BRASÍLIA – 1980

Sistema estrutural em concreto com duas grandes vigas-parede de
Estrutura pré-moldada com vigas contínuas tipo “vierendeel” e
transição com torre de circulação como contraventamento.
lajes fundidas no local, sheds de iluminação e vigas-calha para instalações.

SEDE DA EMBRAPA CERRADOS – BRASÍLIA – 1978

Sistema construtivo em concreto armado com grandes vigas-calha
pré-moldadas apoiadas sobre vigas contínuas e sheds de iluminação e ventilação.

PREFEITURA DE SALVADOR – 1986

Estrutura metálica em aço SAC 50 com brises de proteção térmica.
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Fotos: Mário Viggiano

CIACs – CENTROS INTEGRADOS DE ENSINO – BRASÍLIA – 1990

Estrutura e componentes de fechamento totalmente pré-fabricados na indústria.

HOSPITAL DA REDE SARAH LAGO NORTE – BRASÍLIA – 1995

Estrutura pré-fabricada em aço e argamassa armada, cobertura
metálica com sheds de abertura de ventilação e iluminação natural.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – SALVADOR – 1995

Estrutura de vigas treliçadas metálicas com cobertura metálica e
sheds para iluminação e ventilação.

Sistema construtivo de argamassa armada. Fonte: LATORRACA, 1999.
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Nesta sequência de fotos e desenhos para o Centro de Reabilitação Infantil do Rio de
Janeiro, fica evidenciada a importância do detalhamento construtivo feito de forma rigorosa e sistemática em todos os projetos de Lelé. Fonte: RISSELADA, 2010.
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Sistemas sustentáveis
Os sistemas sustentáveis conferem ao edifício algum grau de
autonomia e economia de insumos ou ainda a redução do impacto
ambiental com consequente minimização das emissões de gases
de efeito estufa na atmosfera.
A partir de um critério didático, sem pretensão de esgotar o assunto, citaremos e detalharemos sete principais sistemas sustentáveis aplicados à Arquitetura Sistêmica:

1. Tratamento, aproveitamento e reúso das águas;
2. Cobertura verde;
3. Aquecimento solar da água;
4. Irrigação;
5. Iluminação de baixo consumo energético;
6. Climatização ativa;
7. Geração de energia sustentável.

Esquema em detalhe do projeto da estação de tratamento de esgoto para o Viveiro do Senado Federal composta de reator
aeróbico e tanque de tratamento por zona
de raízes. Fonte: Projeto executivo para o
Viveiro do Senado Federal.
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1.Tratamento, aproveitamento e reúso das águas
A água é um recurso que necessita de manejo e uso consciente, pois, na forma bruta – salobra e imprópria ao consumo humano – encontra-se em abundância no meio ambiente, mas, na forma potável ou em condições de ser potabilizada, é finita, restrita
e limitada aos bolsões telúricos denominados aquíferos (reservas
subterrâneas de água).
O manejo sustentável local da água urbana e a consequente
utilização no projeto dos edifícios envolve as ações de economia
(aparelhos e sistemas economizadores), de tratamento das águas
servidas com ou sem reúso, de aproveitamento eficiente (água da
chuva) e de conservação (recarga dos aquíferos).
O bom uso da água potável oferecida pela concessionária, utilizando-se de equipamentos economizadores de água como os
vasos sanitários com caixa acoplada, registro com sensor de presença, acionamentos de torneiras temporizados e vasos sanitários
a vácuo e válvulas redutoras de pressão, é a condição primordial
para a eficiência e economia de todo sistema hidráulico de edificações.
Uma importante pergunta que deve ser sempre lembrada, pesquisada e respondida pelos agentes gestores é: a quem pertence
a água?
A Lei 9.433 de 1997, no artigo primeiro estabelece:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
I – A água é um bem de domínio público;
II – A água é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico;
III – Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV – A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcio-

Filtro de areia pertencente a um sistema de tratamento de águas. Fonte: pesquisa do
autor.
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Exercício projetual executado pelo autor
por ocasião do lançamento do concurso
de projeto de arquitetura para a Estação
Comandante Ferraz na Antártida. Nesse
estudo, é analisado o caminho das águas
e os potenciais de uso e reúso de cada parcela de água necessária ao funcionamento
e conforto do edifício, ao longo das duas
estações climáticas bem definidas de inverno e verão.

T1 - Filtragem simples – filtro de disco
T2 - Filtragem carvão ativado e ultravioleta
T3 - Fossa anaeróbica
Reator aeróbico
Filtro de lodo
Carvão ativado
Esterelização ultra violeta
188

T4 - Retentor de sólidos e gorduras
Filtro de areia
Carvão ativado
Floculador
Filtro de sólidos
T5 - Caixa de gordura
Decantação
T6 - Dessanilização

ENTRADA:
ÁGUA DA CHUVA
COM FOLHAS

nar o uso múltiplo das águas;
V – A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI – A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada
e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e
das comunidades. (BRASIL, 2015)
Assim, a água, como um bem de domínio público, não pertence
a ninguém em particular, mas pertence a todos simultaneamente,
o que impede, por exemplo, de qualquer concessionário público
legislar unilateralmente sobre o aproveitamento da água da chuva
e sobre o reúso das águas servidas, impondo normas ou sobretaxas que impeçam ou dificultem o seu uso pela coletividade.
Descentralizar a gestão dos recursos hídricos contando com a
participação de todos os entes da sociedade, significa que os usuários e as comunidades devem fazer a gestão local de seus recursos, através da economia, do aproveitamento e do reúso, quando
possível e de forma sanitariamente segura e aprovada, levando-se
em conta sempre, e sem exceções, a legislação e as normas técnicas em vigência, buscando sempre garantir a máxima segurança
hídrica.
A segurança hídrica é caracterizada pelos elementos de regulação
e controle que proporcionam um maior conhecimento sobre a qualidade da água que é consumida ou utilizada em sistemas sustentáveis.
Essa segurança está diretamente relacionada com a permeabilidade
de entrada de patógenos contaminantes no circuito, que pode ser:
Circuito aberto: existe grande ou média possibilidade de patógenos externos ao sistema penetrarem e contaminarem
os agentes participantes.

SAÍDA: POUCA
ÁGUA COM
FOLHAS
APROVEITAMENTO:
ÁGUA SEM FOLHAS
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Protótipo de filtro horizontal autolimante para aproveitamento das águas da chuva.
Fonte: pesquisa do autor.
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Circuito fechado: existe baixa ou remota possibilidade de
patógenos externos ao sistema penetrarem e contaminarem os agentes participantes.
Estabelecida a intenção de se fazer a gestão local dos recursos
hídricos, deve-se avaliar o chamado caminho das águas que é o direcionamento e uso da água a partir de uma avaliação de sua qualidade e destinação final, tendo, como diretriz principal, o menor
desprendimento de energia (eficiência energética) nos processos
de melhoria da qualidade implantados.
Muitas vezes não é possível se implantar os sistemas de reúso e aproveitamento devido a fatores como custo e ausência de
equipamentos específicos. Nesses casos, é importante se prever,
no projeto e na obra, a separação das redes, para que, a qualquer
momento no futuro, os sistemas possam ser instalados.
No abastecimento, ou seja, a água que chega do concessionário, separar a água potável (com qualidade permitida para ingestão
humana) da não potável (não pode ser ingerida), e no descarte, o
esgoto, separar as águas cinzas das águas negras.
O Brasil ainda é carente de normas técnicas que balizem totalmente os procedimentos de instalação e monitoramento de sistemas. Algumas normas disponíveis:
1. A norma NBR 7229 de setembro de 1993, normatiza o projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
(ABNT, 1993);
2. A norma NBR 13969 de setembro de 1997, discorre sobre
os tanques sépticos e o tratamento complementar e final
dos efluentes liquidos dos sistemas de esgoto. (ABNT, 1997);
3. Em 2007, foi editada a norma ABNT 15527, que estabelece
os critérios para a utilização da água da chuva. (ABNT, 2007).
4. A Resolução nº 3, de 19 de março de 2019, da ADASA – DF estabelece diretrizes para implantação e operação de sistemas
prediais de água não potável em edificações residenciais.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Dois gráficos de padrões típicos das águas
no uso e no descarte.

Quadros que explicitam diversos parâmetros classificatórios das águas para as quatro
classes de reúso previstos na NBR 13969/1997.
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O projeto para o Centro de tratamento da cólera reafirma o compromisso
social da arquitetura, que, através de
“um estudo imersivo para avaliar a
viabilidade e estabelecer as bases para
uma estratégia descentralizada que adicionará serviços de saúde, saneamento
e água aos estabelecimentos de saúde
existentes, com postos de saúde comunitários em menor escala distribuídos
nas comunidades vizinhas”.(MASS DESIGN, 2018)
O edifício conta com um sistema de
purificação do esgoto com capacidade
para 950.000 litros, que trata as águas
servidas e impede que o esgoto contaminado seja reintroduzido no lençol freático, quebrando assim o círculo danoso
da doença.
O desenho inclui farta iluminação
natural, sistema de ventilação por efeito
chaminé e sistema de aproveitamento
de água da chuva.
O processo construtivo foi conduzido
a partir do uso de materiais locais com
blocos de solocimento e uso intensivo
de mão de obra da região.

Foto: © Iwan Baan
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ESTUDO DE CASO

GHESKIO
Cholera Treatment Center
Autores do Projeto:
MASS Design Group
Model of Architecture Serving Society (MASS)

CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Gestão das águas
Uso de materiais locais
Local: Port-au-Prince – Haiti
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Todas as funções hídricas foram reunidas na CASA DA ÁGUA que é um pavilhão onde
estão concentrados os reservatórios, filtros e demais sistemas ligados à água e que são
expostos, de forma didática, para os visitantes.

Infográfico que retrata a destinação de cada parcela de água que é separada na entrada, usada e destinada ao reúso ou ao descarte.
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Esta proposta para o concurso público
de projeto para a Casa da Sustentabilidade em Campinas – SP, priorizou uma distribuição espacial térrea, na qual todas as
áreas molhadas são concentradas. A centralização das instalações proporciona
uma grande economia de recurso. O conjunto centralizado se acopla à CASA DA
ÁGUA, que é um pavilhão de exposições
no qual os sistemas de gestão das águas
estão expostos para visitação pública.
A seguir, o conjunto de diretrizes e soluções para o projeto:

ESTUDO DE CASO

BIOCLIMATISMO
• Inércia térmica para aquecimento;
• Ventilação natural cruzada;
• Controle da radiação solar;
• Aberturas reguláveis;
• Orientação da edificação;
• Inércia térmica na cobertura.

SISTEMAS SUSTENTÁVEIS
• Aquecimento solar da água;
• Aproveitamento das águas da chuva;
• Tratamento das águas cinzas;
• Tratamento das águas negras;
• Geração fotovoltaica de energia eléPAISAGEM
trica;
• Preservação das espécies arbóreas e
• Compostagem de resíduos orgâniarbustivas;
cos;
• Implantação de novas espécies, ten• Minhocário.
do como prioridade as encontradas nos
dos biomas da região de Campinas.
SÍNTESE PROJETUAL
• Integração com o Parque através das
• Acessibilidade integral segundo a
Terrazas;
NBR 9050;
• Telhados verdes;
• Redução do impacto do canteiro de
• Horta orgânica comunitária;
obras;
• Revitalização do córrego existente;
• Circuito para visitação educativa;
• Jardins biodiversos;
• Elaboração de manual de pós-ocu• Jardim produtivo.
pação;
• Plano de absorção de gás carbônico;
SISTEMA CONSTRUTIVO
• Sistemas de iluminação eficientes
Uma construção sustentável deve ser: energeticamente;
P1. Seca e limpa;
• Prioridade para iluminação natural;
P2. Minimalista;
• Iluminação zenital em várias áreas;
P3. Modular;
• Especificação de luminárias eficienP4. Pré-moldada;
tes;
P5. De baixo impacto;
• Separação de circuitos;
P6. Durável;
• Iluminação de tarefas;
P7. Facilmente mantida no pós-obra;
• Equipamentos com selo Procel A;
P8. Atemporal;
• Zoneamento da iluminação;
P9. Adaptada ao clima;
• Ventilação natural;
P10. Flexível em termos espaciais;
• Exposição permanente de materiais
P11. Equalizada nas instalações;
sustentáveis.
P12. Confortável.

CASA DA
SUSTENTABILIDADE
projeto concorrente ao concurso público

Autor do Projeto:
Mário Hermes Stanziona Viggiano
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Gestão das águas
Materiais sustentáveis
Local: Parque Portugal
Campinas

© Mário Viggiano
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Tratamento de águas servidas
As águas servidas são as águas provenientes da totalidade do
esgoto doméstico ou comercial (águas cinzas e negras), derivadas
dos vasos sanitários, chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras,
tanques, máquinas de lavar roupas, pias de cozinha e lavagem de
automóveis.
Para fins de separação e reúso, as águas servidas compõem-se
das águas negras (vasos sanitários, pias de cozinha e tanques de
gordura) e águas cinzas (chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques, máquinas de lavar roupas e lavagem de automóveis).
Quando lidamos com sistemas sustentáveis de tratamento da
água, devemos adotar uma regra áurea:

Esquema de separação das águas negras e cinzas.

© Mário Viggiano

Desprender o mínimo de energia para o tratamento da água.
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Como, por exemplo: ao utilizarmos a água da chuva para a
lavagem de calçadas é necessário apenas um filtro de partículas
e cuidados para que a água não fique acumulada na cisterna por
muito tempo. Colocar filtros sofisticados e produtos químicos que
chegam até a potabilizar a água da chuva são procedimentos inócuos e de grande dispêndio de energia, sem contar alguns riscos
extras relacionados à superdosagem desses produtos.
Aproveitando esse princípio de gasto mínimo de energia, podemos pensar em sistemas de tratamento autônomos, como o
chamado tratamento por zonas de raízes.
Todas as ações de reúso devem ser criteriosamente avaliadas
a partir do risco para a saúde humana e de desconfortos ocasionados pelo tratamento deficiente. Essa avaliação de risco é chamada
de reúso restrito.

Equipamento de tratamento de águas cinzas composto de retentor de sólidos que faz
a primeira filtragem dos materiais particulados das águas, tais como pelos corporais e
fiapos de roupas. Fonte: pesquisa do autor.
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Um bom exemplo envolve o reúso de águas cinzas em vaso
sanitário, pois, dependendo da tecnologia e equipamentos empregados, um tratamento deficitário pode causar, nas águas finais
que serão reusadas, um odor de amônia volatizado ao se acionar a
descarga além de manchas escuras no vaso sanitário, implicando
em desconforto evidente ao usuário.
A seguir, serão explicitados alguns conceitos e sistemas de tratamento de águas servidas que serão detalhados nos próximos capítulos:
1. Reúso das águas cinzas;
2. Tratamento das águas negras;
3. Aproveitamento das águas da chuva; e
4. Recarga do aquífero.

© Mário Viggiano

Esquema demonstrando o processo de tratamento que consiste das etapas: retenção
de sólidos, retenção de espuma, decantação, reação aeróbica, filtragem com areia e
filtragem com carvão ativado. Fonte: pesquisa do autor.















Tratamento completo

1000 litros

100%

R$ 7.000,00

R$ 7,00

Tratamento das águas
cinzas

650 litros

65%

R$ 2.500,00

R$ 3,84
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Quadro esquemático representando uma
comparação entre os custos de tratamento considerando sistemas de águas cinzas
e sistemas completos (águas cinzas mais
águas negras). O resultado final com o custo por litro tratado indica uma grande vantagem financeira no tratamento exclusivo
das águas cinzas. Fonte: pesquisa do autor.
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Esquema que demonstra um diretório de projeto que auxilia na decisão de qual sistema
deve-se utilizar no tratamento das águas.
198

FILTRAGEM

DECANTAÇÃO

DESINFECÇÃO

DESNITROGENAÇÃO

Retenção de partícu- Deposição dos sólidos Redução e/ou elimi- Redução e/ou eliminalas através de uma suspensos pela ação da nação pela morte ou, ção do nitrogênio resitela ou malha fina.
gravidade.
ainda, impedimento de dual.
reprodução de bactérias e outros micro-organismos.

Acima: Infográfico demonstrando os diversos processos de tratamento da água
presentes no diretório apresentado na
página 198.

FLOCULAÇÃO

Aglomeração de sistemas coloidais em flósculos com posterior filtragem ou decantação.
Utiliza-se um coagulante
como o Sulfato de Alumínio – Al2 (SO4)3 ou Cloreto férrico – Fe Cl3.

TRABALHO
BACTERIANO

RETIRADA
DE ÓLEO

Redução da matéria Eliminação e/ou reorgânica pela ação de dução de óleos.
bactérias aeróbicas e
anaeróbicas.

© Mário Viggiano

Esquema representativo dos possíveis problemas e benefícios advindos da utilização
de águas servidas em irrigação. A qualificação e quantificação dessas propriedades
irá depender da qualidade do tratamento
executado. Qualquer implantação de sistemas de tratamento de água deve levar
em conta sempre os possíveis problemas,
benefícios, a legislação, o uso final e o
custo do sistema com o retorno financeiro
associado.
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Reúso de águas cinzas
As águas cinzas são aquelas derivadas dos chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques, máquinas de lavar roupas e
lavagem de automóveis, sejam de uso doméstico ou comercial.
Ao se projetar sistemas de reúso das águas cinzas, é recomendado que ao produto resultante do tratamento seja utilizado prioritariamente na irrigação e na lavagem de pisos e calçadas.
Quando o sistema permitir o contato humano com a água de
reúso, a mesma deverá ser desinfetada com cloro ou por meio de
raios ultravioleta.
Quando utilizadas na lavagem de automóveis, as águas cinzas
devem ser tratadas por um processo que, além da filtragem, promova a retirada dos produtos saponáceos agregados e óleo, e proceda também a uma desinfecção final.
O reúso das águas cinzas com lançamento direto no vaso sanitário só é recomendado quando a água a ser reusada venha exclusivamente das máquinas de lavar roupa, em circuito fechado, e
seja devidamente tratada para se retirar o excesso de saponáceos.
Para se montar um sistema eficiente de reúso das águas cinzas
para irrigação, é necessário:
1. Na fonte do insumo, separar as águas cinzas das águas negras por tubulações independentes;
2. Definir e instalar o equipamento de tratamento para as
águas cinzas;
2. Prever um sistema de irrigação adequado; e
4. Direcionar as águas cinzas tratadas para o sistema de irrigação.
O reúso das águas cinzas pode ser feito de três maneiras:

1
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2
3

4
5

Esquema simplificado de reúso de águas cinzas: 1 – captação, 2 – caixa de passagem
e inspeção, 3 – caixa com retentor de sólidos e decantador, 4 – irrigação subterrânea,
5 – caixa final de linha.

Esquema com parâmetros e processos para o tratamento das águas cinzas. Fonte:
VIGGIANO, 2010.
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Infográfico demonstrativo dos três processos de tratamento das águas cinzas. A escolha
do processo mais adequado ao projeto em estudo se dará sempre em função da qualidade da água que se deseja obter no final do processo. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Reúso direto das águas cinzas
No reúso direto, as águas cinzas passam por um retentor de sólidos e são armazenadas em reservatório específico. O uso é feito
diretamente, mediante bombeamento, direcionando a água para
a irrigação subterrânea.
Reúso das águas cinzas com filtragem
O tratamento básico das águas cinzas consiste em retenção de
sabão, retenção de sólidos e gorduras corporais, reação aeróbica
bacteriana, filtragem com areia e filtragem com carvão ativado. A
água é armazenada em um reservatório e pode ser usada na irrigação superficial, com exceção das áreas de cultivo de alimentos.

Retentor de sólidos para tratamento das
águas cinzas (reúso direto) com uso final
em irrigação subterrânea. Fonte: pesquisa do autor.

Reúso das águas cinzas com tratamento completo
O tratamento completo, devido ao seu elevado custo, só é
aconselhável quando se dispõe de um grande volume de águas
cinzas para o reúso, como é o caso dos postos de lavagem de automóveis. Nesses casos, é necessário eliminar da água os saponáceos e o óleo, que poderão prejudicar o enxágue final da pintura
dos automóveis. O processo envolve três passos: a aplicação de
produtos químicos dosados (carbonato de sódio, sulfato de alumínio e cloro), floculação e filtragens em várias gradações.

0 TAC – Tratador de Águas Cinzas faz o tratamento com filtragem e reação aeróbica.
Fonte: pesquisa do autor.
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Ao se projetarem sitemas de irrigação com águas cinzas, deve-se levar em conta que as águas provenientes do reúso são consideradas alcalinas.
Deve-se utilizar, nos jardins irrigados, espécies vegetais que
aceitem com facilidade esse tipo de ambiente, tais como os Oleandros, Buganviles, Juníperos, Agapantus, Grama Bermuda, Rosinha-de-sol, Roseiras, Alecrim, Bananeira, Coqueiro e Heliconia, evitando, portanto, as plantas de ambiente ácido. (VIGGIANO, 2008)
Recomenda-se monitorar periodicamente a qualidade do solo
irrigado com águas cinzas e também a água de irrigação, através
de análise laboratorial, além de utilizar sempre detergentes e sabões com baixos teores de fósforo, sódio, boro e cloro.

Estudo de retorno do investimento para um sistema de reúso das águas cinzas utilizando-se Módulo 1 do SIGES – Sistema de Gestão para Edifícios Sustentáveis concebido
pelo Senado Verde. O resultado aponta a obtenção do ponto de equilíbrio, ou seja, o
ponto onde os benefícios recebidos se igualam ao investimento feito, em 15 meses.
Fonte: VIGGIANO, 2010.

Esquema de separação das águas cinzas
e negras em projeto.

© Mário Viggiano
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Tratamento de águas negras
As águas negras são originadas nos vasos sanitários, pias de
cozinha e de churrasqueira e tanques que recebam limpeza com
graxas, gordura e tintas.
Cuidados especiais devem ser tomados quando se projetam
sistemas de reúso das águas negras que não sejam para descarte
ou irrigação subterrânea, ou seja, com possibilidade de contato físico com as pessoas. Nesses casos, deve-se:
1. Fazer o tratamento completo sem exceções;
2. Fazer uma correta aplicação de antipatógenos na etapa de
esterilização;
3. Proceder com um periódico controle da qualidade da água
através de analise laboratorial para aferição das cargas patogênicas;
4. Jamais utilizar em irrigação de alimentos;
5. Impossibilitar o contato físico com as águas de reúso.
O tratamento das águas negras pode ser feito de quatro maneiras:
Descarte na terra
Para o descarte na terra, as águas negras devem passar pela
fossa séptica de alto desempenho e, quando o terreno não permitir uma perfeita absorção da água descartada, por uma caixa
de brita e areia com possibilidade de acesso e manutenção com
trocas periódicas. Após esse pré-tratamento, podem ser aplicadas
no terreno por um sumidouro ou vala de infiltração na forma de
As duas fotos apresentam uma fossa séptica de alto desempenho com duas câmaras, onde é realizado o trabalho bacteriano
anaeróbico. Fonte: Viveiro do Senado Federal.
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espinha de peixe.
Os sumidouros são sistemas de dispersão de águas tratadas e
servem para infiltração no terreno. Sistemas de sumidouro devem
ser projetados levando-se em conta a permeabilidade do terreno.
Em solos permeáveis, como os arenosos, a água flui com facilidade. Já em terrenos argilosos, esse escoamento é dificultado.
As valas de infiltração são executadas com tubos perfurados
rodeados por uma camada de brita ou argila expandida. Todo o
conjunto deve ser envelopado com manta Bidim para impedir o
entupimento do dreno e permitir o escoamento da água no sentido da terra.
Os sumidouros são essenciais para um bom desempenho do
tratamento das águas negras que não são lançadas na rede de
esgoto, e o seu correto uso reduz substancialmente o risco de contaminação dos lençóis freáticos e cursos d’água.
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Esquemas de um reator de fluxo ascendente, ou seja, a água entra por baixo e
sobe em um movimento contrário à gravidade. Possui injeção mecânica de ar através de soprador de ar. A câmara superior é
composta de meio suporte para a fixação
da colônia de bactérias. Na foto acima,
detalhe do soprador de ar.
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Reúso das águas com tratamento simples
No tratamento simples, o esgoto é recolhido e centralizado
em uma fossa séptica de alto desempenho, na qual se processa a
decomposição anaeróbica, depois passa por um reator aeróbico e
uma filtragem de areia (opcional), sendo finalmente armazenado
e bombeado para um sistema de irrigação subterrânea ou descartado no subsolo.
O reator, também chamado de filtro biológico, é um tanque no
qual se opera a decomposição aeróbica ou anaeróbica da matéria
orgânica por parte das bactérias. Um reator simples é composto
de três câmaras:
A primeira recebe a água a ser tratada e a injeção de ar por
meio de um soprador (no caso do reator aeróbico);
A segunda contém o meio suporte para a fixação das colônias
de bactérias; e

Infográfico representativo dos quatro principais sistemas de tratamento das águas
negras com previsão de reúso ou descarte
na terra. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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A terceira separa e armazena o lodo gerado no processo.
Os reatores aeróbicos podem ser de fluxo ascendente (a água
entra por baixo e sai por cima) ou descendente (a água entra por
cima e sai por baixo).
página
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sorção de nutrientes e o controle dos micro-organismos patogênicos.
O processo de tratamento por zona de raízes consiste na retirada do excesso de nitrogênio presente nas águas do efluente
através da absorção pelas raízes das plantas aquáticas ou semiaquáticas. Além dessa absorção, um tanque de cultivo que possua
substrato permeável é também um excelente meio suporte para a
fixação de colônias bacterianas que fazem a remoção da matéria
orgânica.
Pode-se utilizar o sistema de zona de raízes para a redução da
carga de nitrogênio e de matéria orgânica presentes no efluente
nos outros processos de tratamento das águas negras.

Tratamento completo com zona de raízes
No tratamento completo, o esgoto é recolhido e centralizado
em uma fossa séptica de alto desempenho e segue para o reator
aeróbico.
Após o trabalho bacteriano, segue para o chamado Tratamento
por Zonas de Raízes, que se caracteriza por um tanque com várias
camadas de argila expandida, areia e terra, no qual são cultivadas
plantas aquáticas que completam o trabalho bacteriano com micro-organismos eficientes localizados nas suas raízes.
São considerados micro-organismos eficientes as bactérias e
fungos que auxiliam a decomposição da matéria orgânica, a fixação do nitrogênio no solo, as funções vitais como a digestão e abPROCESSO AERÓBICO

Tratamento completo com filtragem
Nesse processo, após a reação aeróbica, a água segue para
a esterilização, decantação e filtragem de areia e carvão ativado
(não obrigatoriamente nessa ordem).
Após o tratamento, a água pode ser utilizada em irrigação superficial por aspersão ou gotejamento, excluindo as hortas e frutíferas rasteiras. Nesse processo, é fundamental o controle da qualidade da água para se evitar a proliferação de patogênicos.

PROCESSO ANAERÓBICO

Quadro que apresenta detalhes dos dois processos de reação: aeróbico e anaeróbico.
Ressalta-se as diferenças significativas dos processos: o aeróbico emite menos biogás e
mais lodo; o anaeróbico produz mais biogás e menos lodo.
Fonte: CHERNICHARO, 1997
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Acima: corte esquemático de uma estação
completa de tratamento de águas negras
conceitual, composta de fossa séptica, reatores anaeróbicos e aeróbicos, filtro de
areia, decantador, filtro de carvão ativado
e desnitrogenação com plantas aquáticas.
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Ao lado: sistema de tratamento das águas
negras utilizando a tecnologia francesa
dos Septodifusores.
Fonte: Rotogine.

Aproveitamento da água da chuva
As águas da chuva podem ser aproveitadas para os usos não
potáveis da edificação.
Para tanto, o projeto de instalações hidráulicas deve prever a
separação das águas em, pelo menos, dois reservatório: um para
água potável e outro para água não potável.
A categoria de água não potável inclui as águas que podem ser
aproveitadas no vaso sanitário, lavagens de piso, automóveis e irrigação. Quando houver uma filtragem rigorosa e um processo de
desinfecção, essa água poderá ser usada também na lavanderia.
O uso potável inclui os chuveiros, lavatórios e cozinha, ou seja,
usos em que a água poderá entrar em contato com as pessoas ou
então ser ingerida.
O sistema básico de aproveitamento de água da chuva prevê
a captação em calhas do telhado, uma pré-filtragem na calha para
impedir o acúmulo de resíduos nos canos e conexões, a filtragem
e o armazenamento final.
Para se garantir a qualidade da água armazenada na cisterna,
é possível a instalação de equipamentos complementares, tais
como:
1. Redutor de velocidade da água – Equipamento colocado no
fundo da cisterna que tem como objetivo reduzir o impacto
da água que chega em velocidade e provoca o turbilhamento
do fundo da cisterna. Destina-se a evitar o bombeamento da
sujeira acumulada no fundo do reservatório;
2. Ladrão – Destina-se a retirar o excesso de água quando a
cisterna enche;
3. Boia com válvula de retenção – evitar a entrada de ar no
sistema da bomba hidráulica e evitar a captação da sujeira

© Mário Viggiano

Esquema de separação das águas em uma edificação com sistemas independentes para
a água potável e a não potável (água da chuva). Note-se que os pontos de lavagem da
máquina de lavar roupa e tanque são alimentados com água potável. Em alguns casos
que exista um sistema eficiente, controlado e monitorado de tratamento, a água da
chuva não potável pode ser utilizada também nesses pontos.
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que fica boiando na lâmina de água;
4. Protetor contra roedores – evita que os roedores se instalem no reservatório e provoquem contaminação de toda a
água. (SICKERMANN, 2001).
O conjunto deve conter ainda um sistema de retroalimentação da água potável para os períodos de estiagem.
Por conter qualidades sanitárias distintas, as águas potáveis e
não potáveis não devem se misturar pois, até mesmo por um registro fechado, poderá ocorrer contaminação. Assim, os projetos
de sistemas de aproveitamento das águas da chuva devem prever
sistemas de retroalimentação independentes para cada um dos reservatórios, potável e não potável.

sistema de captação de águas pluviais e tratamento de águas residuais

recolha de água pluvial
(área 01)

recolha de água pluvial
(área 02)

cobertura ajardinada com
armazenamento de água pluvial

cisterna
caixa de recolha
(área 01)

caixa de recolha
(área 02)

tanque

entrada da água tratada

ciclo de fitodepuraçao

Acima: esquema de captação pluvial, ambos para a Estação Biológica do Garducho –
Portugal. Veja página 143.

Ao lado: construção do reservatório de água da chuva.
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Esquema exemplificando um sistema típico de aproveitamento de água da chuva
com filtragem e melhoria da qualidade da
água na cisterna, compreendendo:
1) Captação através de calhas ou laje impermeabilizada;
2) Pré-filtro que impede o entupimento
dos canos de descida;
3) Tubos de descida da água captada;
4) Filtro;
5) Reservatório de armazenagem inferior;
6) Redutor de velocidade da água que
impede o turbilhamento das sujeiras do
fundo do reservatório inferior;

7) Ladrão do reservatório com proteção
contra a entrada de insetos e roedores;
8) Sistema de bombeamento para o reservatório superior;
9) Filtro boia que impede o bombeamento de partículas suspensas no reservatório
inferior;
10) Reservatório superior;
11) Sistema de retroalimentação que permite a entrada de água do concessionário
em momentos de falta da água da chuva;
12) Distribuição da água nos pontos não
potáveis da edificação.

Acima: Reservatório de água da chuva contendo um recalque com uma bomba de 12
volts suportada por um flutuador e alimentada com placa solar fotovoltaica.

© Mário Viggiano
211

As fotos e desenhos representam o sistema de aproveitamento de água da chuva
para grandes telhados instalado no parque
da SEGRAF, no Senado Federal, composto
de captação e transferência da água para
uma caixa de amortecimento em alvenaria
e concreto e dois filtros de alta vazão em
aço inox. A caixa de amortecimento é um
item importante em projetos dessa natureza, pois reduz substancialmente o “golpe
de aríete” e a pressão de chegada da água
nos filtros.
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'

Esquema típico de filtragem, armazenagem e recalque da água da chuva contendo todos
os equipamentos para melhoria da qualidade da água necessários a prover uma água
não potável, mas de boa qualidade para lavagens, vaso sanitário e irrigação.
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Ao lado: o gráfico indica a precipitação total para Brasília com a distribuição mensal.
A tabela apresenta os índices para algumas capitais brasileiras. Fonte: VIGGIANO,
2010.

Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Acima: estudo de viabilidade para um sistema de aproveitamento da água da chuva
utilizando o SIGES – Sistema de Gestão
para Edifícios Sustentáveis – Módulo 1,
disponibilizado pelo Senado Verde. O gráfico do estudo apresenta o momento temporal em que o sistema atinge o ponto de
equilíbrio. Fonte: VIGGIANO, 2010.

Recarga do aquífero
A recarga dos aquíferos é uma das soluções especificadas para
a redução dos impactos negativos do excesso de chuvas nas regiões urbanas. Esse impacto ocorre em função de a urbanização
recente de nossas cidades ter acarretado uma excessiva área impermeabilizada com construções e calçamentos, que impedem a
necessária absorção das águas pluviais pelo solo.
A recarga pode ocorrer de duas maneiras principais: bacias ou
veredas de infiltração e valas ou jardins de infiltração.
Bacia ou Vereda de Infiltração (Wetland) – terreno rebaixado
que acumula uma lâmina controlada e não perene de água que infiltra naturalmente no terreno, fazendo a recarga do aquífero.
A infiltração pode ser ajudada com a construção de drenos verticais profundos. Na Vereda, podem ser plantadas espécies como
a Palmeira Buriti e Palmeira Açaí, ambas árvores de ambientes úmidos.
Vala ou Jardim de Infiltração (Swales) – valas rebaixadas com
larguras variáveis entre 2 e 6 metros, onde são plantadas espécies
hidrófilas (com afinidade à água), tais como o Papirus, Cavalinha,
Strelitzia, Justicia, Sanseveria e outras.

Esquema ilustrativo da recarga do aquífero através das valas e bacias de infiltração. Fonte: VIGGIANO, 2010.

215

© Mário Viggiano

Corte esquemático mostrando um estudo de projeto no qual foram previstos jardins e
veredas de infiltração em áreas rebaixadas que concentram as águas da chuva recebidas
através de escoamento gravitacional.

© Mário Viggiano

Jardins de Infiltração (Swales) – valas rebaixadas com larguras variáveis entre 2 e 6 metros, onde são plantadas espécies hidrófilas.
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Foto: Nelson Kon

2. Cobertura verde
A cobertura verde é uma solução para o plantio no fechamento
superior das edificações (lajes e telhados). Essa solução é extremamente benéfica aos grandes centros urbanos, que enfrentam
os problemas das ilhas de calor, poluição ambiental e enchentes
causadas pelo ineficiente escoamento das águas pluviais. Para a
instalação de coberturas verdes, duas tecnologias principais estão
disponíveis:
Instalação in loco
Os componentes são instalados no local, por meio de camadas
fixas que permitem o perfeito desempenho do conjunto. Uma instalação in loco básica possui as camadas de impermeabilização da
laje, drenagem e captação da água, manta geotêxtil, camada de
estabilização das raízes, colmeia com substrato, camada de cobertura com substrato e plantas forrageiras.
Instalação modular
Os componentes são instalados em módulos mediante estruturas especiais, possibilitando a criação de um colchão de ar entre
as placas de plantio e a laje impermeabilizada. Nesse sistema, os
módulos podem ser retirados para manutenção e substituição.
Como propriedades sustentáveis de um sistema de coberturas
verdes, podemos citar:
• Ameniza a incidência das ilhas de calor no meio urbano devido às propriedades ambientais da vegetação, tais como a retenção
de umidade e o sequestro de CO2;
• Retarda e cria uma reserva de água da chuva para o aproveitamento;
• Reduz a quantidade e velocidade das águas liberadas nas

Cobertura verde gramada instalada no SEBRAE nacional em Brasília.
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Esquema de montagem de um sistema de cobertura verde in loco.
Fonte: VIGGIANO, 2010.

Esquema de montagem de um sistema de cobertura verde modular.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
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calçadas, minimizando as enchentes;
• É um excelente recurso para a climatização natural dos edifícios; e
• É uma alternativa para a produção de alimentos no ambiente urbano (VIGGIANO, 2008).
Vários aspectos técnicos importantes envolvem a instalação
de coberturas verdes:
1. Drenagem: todo o conjunto que compõe o sistema deverá garantir a perfeita drenagem, possibilitando, inclusive, o
recolhimento, tratamento e uso da água da chuva drenada;
2. Substrato de plantio: deverá ser leve, bem drenado e com
nutrientes suficientes para o sustento das espécies vegetais
aplicadas;
3. Escolha de espécies: as espécies para o plantio de telhados verdes deverão ser rústicas, de baixa exigência hídrica e
baixa manutenção de reposição. Recomenda-se gramíneas
como a grama Batatais, forrações como a Grama amendoim
e Hera batata e suculentas diversas.
4. Manutenção do telhado: a escolha do tipo de cobertura
verde deve prever as possibilidades de acesso ao telhado
para proceder manutenções preventivas e corretivas, tais
como troca de conexões hidrossanitárias e impermeabilização.
5. Irrigação: o sistema de irrigação mais adequado deverá
ser pensado em conjunto com a solução de cobertura verde.
Deve utilizar prioritariamente as águas da chuva captadas
do próprio telhado e prever filtros que reduzam o prazo de
manutenção dos aspersores que possam entupir com frequência.

Plantas suculentas utilizadas em telhado verde. As suculentas são excelentes para essa
solução pois demandam pouca água e reduzida altura de substrato.
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Foto: Keyla Boaventura

F

Cobertura verde concebida pelo arquiteto Renzo Piano para a Academia de
Ciências em São Francisco – EUA.
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ESTUDO DE CASO

ACADEMIA DE
CIÊNCIAS DA CALIFÓRNIA
Autor do Projeto:
Renzo Piano
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Telhado Verde
Energia fotovoltaica
Local: São Francisco – Califórnia –
Estados Unidos

No projeto para a Academia foram
utilizados materiais de demolição do
antigo prédio, além de pedra natural,
concreto, aço e vidro.
Possui sistema de climatização natural a partir de “persianas automáticas
que regulam a quantidade de luz que
chega ao interior” (DURAN, 2010).
O grande telhado verde serve de espaço de visitação onde as pessoas podem conhecer os jardins de xerófitas e
o sistema de drenagem da cobertura,
além de visualizar todo o Parque Golden Gate.
A iluminação interna é complementada por dezenas de “óculos” de vidro
localizados nas duas cúpulas centrais.
Os fartos beirais ao longo de todo o
prisma da edificação criam sombra e, ao
mesmo tempo, servem de suporte para
as placas fotovoltaicas de geração de
energia.

Fotos: Keyla Boaventura
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Protótipo de um sistema modular de cobertura verde com drenagem, reúso da
água e irrigação. Fonte: pesquisa do autor.
© Mário Viggiano
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Telhado verde instalado na
embaixada da França em
Brasília.
O projeto do arquiteto chileno Guillermo Jullian de la Fuente, um dos
principais assistentes de Le Corbusier,
utilizou um dos princípios corbusianos,
o Terraço Jardim, para propiciar a adequação da construção ao clima quente
e seco de Brasília. Possui ainda prismas
abertos com jardins internos e áreas de
circulação de ar vertical para salas de
trabalho voltadas para esses espaços,
propiciando uma farta iluminação e
ventilação natural cruzada.
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3. Aquecimento solar da água
O sistema de aquecimento solar da água consiste basicamente
de um conjunto de placas solares instaladas na cobertura e orientadas corretamente para a coleta da maior quantidade possível de
radiação solar, um reservatório (boiler) devidamente isolado para
a retenção do calor gerado e um conjunto de tubulações adequadas com capacidade, resistência e isolamento necessários para a
distribuição da água quente, além do sistema auxiliar de aquecimento.
Quando o sistema de aquecimento solar opera pelos mecanismos naturais de movimentação da água por meio do termossifonamento, é chamado de Sistema Passivo. Quando o Sistema Passivo não atende de forma eficiente a movimentação efetiva da água
pelos componentes, exigindo-se uma bomba hidráulica auxiliar,
temos o chamado Sistema Ativo.
O efeito de termossifão ocorre quando o aquecimento da
água promove uma variação de temperatura entre os coletores e
os reservatórios, acarretando uma diferença de densidade e alterando o gradiente de pressão, que, por fim, gera a movimentação
do fluido. (PRADO, 2007)
A altura do termossifonamento tem um limite, motivo pelo
qual o projeto de arquitetura deve prever necessidades espaciais,
tanto de espaço horizontal e vertical para acondicionar os elementos, quanto de orientação adequada dos coletores.
A orientação é um fator primordial para a correta instalação de
aquecedores solares.
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Sistema de aquecimento solar de água instalado do ISC–TCU, que utiliza placas com
tubulação de cobre envoltas por caixa de vidro para acumulação de calor. Nota-se que
os captores de cobre são pintados de preto, cor que possui o maior índice de absorção
solar
Foto: TCU.

Esquemas com duas instalações de aquecimento solar. Acima, uma instalação simples
com movimentação da água por termosifonamento, e ao lado, com circulação forçada
através de uma bomba. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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4. Irrigação
A economia no consumo de água necessária à manutenção de
áreas verdes é determinada, em grande parte, pela eficiência do
sistema de irrigação adotado.
Sistemas mal projetados acarretam perdas excessivas por evaporação, perdas por irrigação de áreas com calçamento e podem
gerar o excesso de água com encharcamento e gastos excessivos
com manutenção.
Um sistema básico de irrigação inclui o reservatório de água,
o sistema de distribuição, que pode ser por bombeamento ou por
gravidade, dependendo da pressão existente, o controle automatizado da irrigação e os pontos de irrigação.
Na irrigação considerada sustentável, ou seja, com uso eficiente da água, três sistemas são os principais:

Irrigação subterrânea utilizando uma mangueira transpirante. Fonte: VIGGIANO, 2010.

Irrigação subterrânea
Na irrigação subterrânea, todos os componentes dos sistemas
estão enterrados e a água percola através de mangueiras especiais
(que liberam água em toda a sua extensão) ou gotejadores que
possuem proteção contra entupimento. Esse é um sistema com
poucas perdas, mas que apresenta dificuldades de manutenção se
não for bem projetado e dimensionado. É o ideal para a irrigação
de hortas e pomares.
Irrigação por gotejamento
Na irrigação por gotejamento, o ramal principal dá vazão aos
microtubos ligados aos gotejadores, que liberam água em pequena quantidade de forma localizada na base da planta. É um sistema
de irrigação econômico, com poucas perdas por evaporação, mas
apropriado somente para plantas isoladas, não servindo para a irrigação de gramados.

Irrigação por gotejamento utilizando gotejadores externos. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Esquema demonstrativo de um sistema completo de irrigação automatizada utilizando
sensores, controladores e válvulas solenoide.

Detalhe de um microaspersor com registro de vazão utilizado em irrigação de
pequenos espaços. Os microaspersores
com controle e direcionamento do jato
de água são uma excelente solução para
a economia de água.
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Irrigação por aspersão
Na irrigação por aspersão, o ramal principal dá vazão aos aspersores ligados diretamente ou por microtubos. Esses aspersores
liberam água em jatos que variam em espessura e intensidade em
função das características dos bicos e do sistema de bombeamento.
Nesse sistema pode haver maior perda por evaporação. É necessário um bom projeto de instalação para que não haja sobreposição indevida dos jatos de água e perdas adicionais por irrigação
em áreas de calçamento. Ideal para a irrigação de grandes áreas e
gramados.

Acima: Irrigação por aspersão com ramal central e microtubo.

A utilização de águas servidas tratadas na irrigação dos jardins
deve sempre seguir as normas e levar em conta a qualidade final
da água, avaliando os possíveis riscos e benefícios.
O zoneamento hídrico é um princípio de eficientização da irrigação no qual se separa a irrigação a partir de zonas. Cada zona
reflete uma necessidade hídrica distinta, que pode ter a irrigação
individualizada com o controle do tempo de abertura do sistema.

Irrigação por aspersão utilizando microaspersores. Fonte: VIGGIANO, 2010.

Controlador automatizado para controle
de irrigação. O controlador atua através
de uma programação de tempo para
o acionamento da bomba e a abertura
das válvulas que permitem a passagem
da água pelos tubos até a chegada aos
aspersores. Fonte: Viveiro do Senado Federal
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Sequência de projeto que exemplifica o zoneamento hídrico com utilização de um sistema de irrigação controlado a partir de registros e que utiliza microaspersores. Cada uma
das zonas de irrigação possui um regime diferenciado de rega que pode ser controlado
por registros manuais ou registros eletrônicos chamados de válvulas solenoide.

© Mário Viggiano
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5. Iluminação de baixo consumo energético
A iluminação sustentável deve contemplar, prioritariamente,
os recursos naturais diurnos, complementados pela iluminação
noturna a partir de lâmpadas de baixo consumo como os LEDs.
Os LEDs (Light Emitting Diode), ou diodos emissores de luz, são
componentes utilizados em luminotécnica e que iluminam com
baixo consumo de energia. Podem funcionar com baixas tensões,
como as geradas por sistemas fotovoltaicos (12v), ou tensão da
rede elétrica (110 ou 220v), propiciando uma grande variedade de
usos. A variação ocorre também com as cores, pois os LEDs emitem luzes coloridas sem a necessidade de filtros.
Vários recursos podem ser utilizados para ampliar o alcance e
otimizar a quantidade de luz diurna que atinge o interior dos edifícios, tais como os domos com Split, bandejas refletoras e iluminação zenital.
Os recursos de iluminação artificial incluem a automação com
sensores e iluminação de tarefas.
Um cuidado que deve ser tomado é que um projeto incorreto
de aberturas pode acarretar um excesso de iluminação, caracterizado principalmente pelo sol que penetra pelas aberturas, trazendo o calor que pode ser prejudicial na medida que exige equipamentos climatizadores que gastam energia e induzem à instalação
de barreiras como as cortinas, acarretando, por fim, um resultado
contrário ao que se pretendia.
O projeto arquitetônico apropriado pode minimizar esse risco,
prevendo aberturas direcionadas à captação de luz e não sol direto, colocação de brises nas aberturas exageradamente ensolaraNo projeto para o Aeroporto de Madri, a iluminação artificial composta de grandes
luminárias no teto curvo com refletores complementa a iluminação natural dos painéis
envidraçados.
Autores do projeto: Estúdio Lamela, Rogers Stirk Harbour + Partners
Local: Madri, Espanha
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dos, além do uso de elementos vazados (cobogós).
É importante ressaltar que o projeto luminotécnico não pode
refletir somente os efeitos estéticos da luz, mas, também, a eficiência energética, ergonomia e economia.
Um dos recursos de projeto é chamado de zoneamento da iluminação e consiste em se estabelecer zonas de atuação da iluminação natural direta, indireta, área atingida pela iluminação zenital, zonas de trabalho com iluminação de tarefas e corredores com
reduzida iluminação.

No Instituto do Mundo Árabe, células
fotossensíveis controlam a iluminação
que flui para o interior em um sofisticado
sistema de controle luminotécnico mecânico e desenho que lembra os mosaicos
utilizados na cultura árabe.
Autor do projeto: Jean Novel.
Local: Paris – França.

Acima: Exemplo de um estudo de iluminação requerida para uma sala de escritório, no
qual são estabelecidas zonas de iluminação. Cada uma das zonas irá receber a quantidade de lâmpadas necessárias para atender à demanda. As zonas são estabelecidas
em função das tarefas a serem realizadas. Por exemplo, o trabalho de escritório no
computador exige, no mínimo, 500 lux, a leitura no sofá de espera, 300 lux e as áreas
sem atividade, 200 lux.
231

página
274

Foto: Renzo Viggiano
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Na obra de transformação do Parlamento Alemão ocorreu uma reforma com
a construção de uma cúpula de vidro com
mirante, que proporciona ampla visão da
cidade pelos visitantes, além de adicionar
farta iluminação natural para o interior.
O excesso de calor absorvido pela cúpula é controlado por um mecanismo de
brise móvel que circula pelo interior da
cúpula. O centro da cúpula conta com um
cone espelhado que, através de inclinação
estudada, injeta iluminação no pavimento
inferior.
Além dos recursos de iluminação, “algumas estratégias simples foram adotadas para garantir a eficiência energética,
o conforto térmico e luminoso do edifício.
A substituição do combustível fóssil por
energia renovável à base de óleo vegetal
refinado, usada para gerar eletricidade,
representou 94% de redução nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera.
Todo o excedente de calor, armazenado na

ESTUDO DE CASO

REICHSTAG
Parlamento Alemão
Autor do Projeto: Normam Foster
CONCEITO EM DESTAQUE:
Iluminação natural

Local: Berlim – Alemanha

forma de água quente em um tanque
subterrâneo, é usado para aquecer o
edifício nos períodos frios; nas estações
mais quentes, essa mesma água é bombeada para uma unidade de refrigeração, responsável pelo arrefecimento da
temperatura e a umidificação do ar.”
(GUIMARÃES, 2010)
Fotos: Keyla Boaventura
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Infográfico demonstrativo de alguns recursos de iluminação que visam à eficiência
energética. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Neste projeto, não construído, proposta do
arquiteto Mário Viggiano para a ampliação do ILB/EDIÇÕES TÉCNICAS do Senado
Federal, a implantação da edificação no
reduzido lote definiu as estratégias bioclimáticas utilizadas:
1. Cobogós na fachada norte;
2. Pano de vidro na fachada sul;
3. Brises na fachada oeste;
4. Ático ventilado;
5. Iluminação zenital através de sheds.
Diversos outros recursos extras foram projetados para dar eficiência energética à
edificação, tais como:

Iluminação de tarefas
Luminárias direcionam o foco da luz para
iluminar somente a atividade que está sendo executada.

Eficiência luminotécnica
Maior rendimento luminotécnico
com redução do consumo.

Bandejas refletoras
As bandejas projetam a luz para o interior
do cômodo, melhorando o desempenho da
iluminação natural.
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Iluminação natural
Iluminação feita pelo sol através das janelas, claraboias, lanternins ou domos.

DOMOS

Bandeja refletora

ZONA 3
ILUMINAÇÃO
ARTIFICIAL

ZONA 2
ILUMINAÇÃO
NATURAL E
ARTIFICIAL

ZONA 1
ILUMINAÇÃO
NATURAL

SPLIT

Pano de vidro

SPLIT

© Mário Viggiano

Estudo de zoneamento de iluminação para a instalação das luminárias visando à eficiência energética. A quantidade de iluminação é variável em função da iluminação
natural que penetra pelas janelas.
O recurso de bandejas refletoras proporciona um incremento significativo no desempenho da iluminação natural.
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Exemplo de um recurso de iluminação natural zenital através do Domus, que é um
elemento de proteção translúcido que barra parte da radiação solar direta deixando
passar a claridade. Nesse exemplo o tubo de iluminação, que é por onde a luz é conduzida para chegar ao interior, é arrematado com um “chanfro” chamado de Split. O Split
tem a função de aumentar a abrangência do facho luminoso que penetra pelo tubo de
iluminação.

As duas imagens retratam os ambientes internos da proposta vencedora do concurso
público para a Estação Antártica no Polo Sul. O uso intensivo da iluminação natural é
fundamental para a ergonomia e a saúde do ambiente e das pessoas (veja página 61).
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BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Autores do Projeto:
Paulo Zimbres e
Luís Antônio Almeida Reis
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Iluminação natural
Centralização das instalações
Pré-fabricação no canteiro
Local: Uberlândia – MG

O projeto para biblioteca parte de
uma planta prismática com fachadas
duplas, formadas por painéis internos
de esquadrias de alumínio e vidro, distantes dois metros e meio da fachada
externa de elementos cerâmicos cúbicos que formam um mosaico filtrante
do sol direto.
A dupla fachada cria uma zona intermediária de climatização através da
ventilação cruzada e da vegetação.
As instalações hidráulicas foram con-
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centradas em um módulo central que se
repete nos três pavimentos, racionalizando os custos com a redução de material
hidráulico.
A estrutura conta com lajes nervuradas com peças de argamassa armada,
vigas e lanternins de cobertura.
Os lanternins criam um cone luminoso
central, sendo que os mezaninos do primeiro e segundo piso são escalonados e
recuados, configurando o efeito Split da
iluminação zenital (veja página 236 ).
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ESCOLA DE GOVERNO
EM SAÚDE – FIOCRUZ
Autores do Projeto: Alberto de Faria,
Fabiana Couto Garcia, Fátima Lauria
Pires, Beatriz Naomi Onishi, Marcio
Magalhães das Neves
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Iluminação natural
Praça interna
Modulação construtiva
Local: Universidade de Brasilia

A disposição do conjunto se configura a partir de um grande pátio interno de convívio que chega a ser uma
praça, ladeada pelas construções e
passarelas de ligação.
A implantação foi estudada visando
a preservação das árvores existentes
da vegetação nativa, e a fachada de
maior incidência solar (bloco administrativo) recebeu o tratamento de
brises, e a de menor incidência (bloco
educacional), uma transparência que
permite a penetração da luz natural.
Fotos: acervo da equipe de arquitetos.
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6. Climatização ativa
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A climatização ativa consiste na utilização de equipamentos
eletromecânicos para a melhoria da situação térmica do interior
da edificação, seja resfriando no calor ou esquentando no frio.
São considerados equipamentos de climatização ativa os ventiladores, condicionadores de ar, aquecedores, vaporizadores e
umidificadores. Também são usados para umidificar ou desumidificar os ambientes através do resfriamento evaporativo.
Equipamentos de resfriamento evaporativo são excelentes redutores de temperatura em clima quente e seco. O princípio consiste em induzir a umidificação do ar mediante pressurização da
rede hidráulica com vaporizadores especiais que criam minúsculas
gotas de água na forma de névoa. A névoa úmida reduz a temperatura do ambiente ao mesmo tempo que aumenta a umidade
relativa.
Uma diretriz de projeto fundamental é se utilizar os equipamentos de climatização ativa somente quando não se consegue
climatizar de forma natural (climatização passiva).
Se essa utilização for necessária, recomenda-se não substituir
os sistemas passivos totalmente mas fazer com que os dois conjuntos (passivos e ativos) trabalhem em sinergia, já que o consumo de energia é diretamente proporcional ao ganho climático obtido, ou seja, quanto mais quente o ambiente, mais energia será
gasta para resfriá-lo.
Assim, os sistemas passivos usados em consórcio com os ativos proporcionam uma pré-climatização eficiente.
Sistema de irrigação com vaporizadores
proporciona uma névoa úmida, melhorando a sensação climática local através
do processo de resfriamento evaporativo.
Fonte: Viveiro do Senado Federal.
242

No projeto para o Centro de Pesquisas
em Materiais Avançados da UFSCAR
foi projetada uma ventilação induzida na qual o ar entra pelas janelas e
é retirado pelos exaustores localizados
na cobertura do corredor central dos
laboratórios.
Foto: Leonardo Finotti
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Climatização de uma estufa feita com resfriamento evaporativo. Fonte: Viveiro do Senado Federal

Infográfico demonstrativo da ação do vapor de água sobre uma superfície translúcida.
Nota-se que o processo se torna mais eficiente quando o ar quente tem a possibilidade
de ser sugado para fora do ambiente interno através do efeito chaminé.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
244

7. Geração de energia sustentável
Energias alternativas são aquelas que não são as prioridades da
matriz energética do país. Frequentemente são associadas a energias sustentáveis, mas nem sempre essa associação reflete plenamente a realidade.
A matriz energética brasileira, baseada em usinas hidroelétricas, pode ser considerada como uma matriz renovável, mas não é
plenamente sustentável devido ao volumoso impacto ambiental
negativo que a construção das barragens gera no ambiente natural.
Uma matriz energética é renovável quando a geração de energia não decorre da extração de recursos telúricos finitos.
Por outro lado, a geração de energia é sustentável quando,
além de não prover da extração de recursos da terra (petróleo, gás
e carvão), causa reduzidos impactos na sua implantação e durante
todo o seu ciclo de vida.
Nesse contexto, a energia nuclear é considerada insustentável porque, apesar do enorme custo/benefício na sua produção,
já que pequenas quantidades da matéria-prima (plutônio) geram
grandes quantidades de energia, a sua operação e manutenção geram riscos monumentais ao meio ambiente, como demonstrado
nas tragédias de Chernobil e Fukushima.
A energia eólica (ventos) e a energia fotovoltaica (gerada pelo
sol) são exemplos de energias alternativas, renováveis e sustentáveis. Para uso em edifícios, ambas são viáveis, sendo que as principais limitações dos dois sistemas são:
1. A energia eólica depende de boa frequência e incidência de
ventos;
2. A energia fotovoltaica depende de grandes áreas de telhado orientadas corretamente.
Novas formas de geração de energia poderão ser viabilizadas

O sol é nossa principal fonte de energia inesgotável e facilmente aproveitada. Na foto,
relógio de sol instalado no Jardim Botânico de Brasília.
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para o uso em edifícios nos próximos anos, e, dentre elas, destacamos a geração solar termomecânica, que funciona a partir da concentração solar através de espelhos em um tubo cristalino onde
circula um líquido que é aquecido a altas temperaturas e direcionado a um trocador de calor que produz vapor d’água e que, por
sua vez, aciona uma turbina geradora (GORE, 2010). O principal
desafio para a viabilização dessa forma de geração é a adequação
dos modelos existentes, tanto em forma quanto tamanho, às morfologias dos edifícios.
Outra fonte renovável em estudo é a energia geotérmica, que
consiste no uso do potencial de calor das rochas do interior da Terra.
No processo, a água é injetada através de tubos metálicos a
uma profundidade média de 4 Km e retorna aquecida a temperaturas que podem chegar a 150°C. Na superfície, a água aciona turbinas e pode ser utilizada ainda para o aquecimento ambiental.
Vantagens do sistema:
• Energia renovável não afetada pelo clima;
• A “planta” de geração funciona 24 horas sem interrupção;
• Pequena área construída na superfície (cerca de 10 m²), proporcionando um baixo impacto na paisagem.
• Custo benefício equivalente à energia eólica.
Desvantagens do sistema:
• Implementação inicial onerosa e barulhenta, pois é necessário cavar um poço estreito porém muito longo, utilizando a tecnologia de perfuração da indústria petrolífera;
• Vida útil de apenas 25 anos, comparável a uma planta solar;
• Necessidade de muitos estudos iniciais para evitar o carreamento de radiações e gases indesejados para a superfície.

Refletor

Tubo com gás aquecido
Turbina geradora

Esquema genérico de um sistema de geração solar termomecânica no qual espelhos
refletem os raios solares em direção a um tubo central, no qual corre um gás que, ao
ser aquecido, gera movimento que irá acionar uma turbina mecânica.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
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Geração de energia eólica
Na geração eólica, são utilizadas turbinas que geram energia a
partir do vento. Alguns desafios devem ser enfrentados para a sua
viabilidade em edifícios: adequação dos modelos de turbinas à geração com os ventos urbanos, tamanho da turbina compatível com
a morfologia das cidades, minimização do barulho gerado com o
giro das hélices e proteção para evitar a morte dos pássaros.
As turbinas eólicas podem ser de dois tipos: horizontais e verticais (tipo Savonius).
O potencial de geração das turbinas está diretamente ligado
à frequência e velocidade dos ventos na localidade, motivo pelo
qual deve-se estudar criteriosamente o regime de ventos para se
atribuir a viabilidade da implantação de sistemas eólicos.
Projeto conceito do arquiteto Richard Rogers para
um edifício autônomo com grandes turbinas eólicas.
Fonte: ROGERS, 2008.

Microturbina eólica vertical tipo Savonius, em sistema híbrido solar, instalada no estacionamento do edifício do SEBRAE Nacional em Brasília.
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Geração de energia fotovoltaica
O sol é o nosso grande reator energético, que proporciona cerca de 1.367 W/m² incidentes sobre a terra. Esse valor é chamado de
constante solar. (PROGENSA, 2001)
De toda essa energia que recebemos, cerca de 30% é devolvida ao espaço, 47% é absorvida pela atmosfera e se transforma em
calor e 23% impulsiona o ciclo hidrológico. Somente 0,2% de toda
essa energia são responsáveis pela fotossíntese dos vegetais.
(BEHLING, 2002)
O processo fotovoltaico para a geração de energia elétrica a partir do sol ocorre quando a célula solar, que é fabricada a partir de
um semicondutor processado (o mais comum é o silício), é bombardeada pelos fótons presentes no raio solar. Essa interação faz com
que os elétrons livres presentes no semicondutor se movimentem
e migrem entre as camadas P e N da célula, gerando uma corrente
elétrica, que é a energia utilizável na prática (GORE, A,2010; PROGENSA, 2001).
A geração de energia elétrica pelo processo fotovoltaico tem
alcançado, nos últimos anos, uma posição relevante dentre as opções de geração de energia alternativa e renovável, principalmente pelo fato de que é bem simples a montagem e instalação de
um sistema de geração básico, e o insumo da geração, o sol, está
disponível em abundância em todo o território.
Um sistema de geração fotovoltaico básico é composto de:
1) Fonte geradora composta de placas fotovoltaicas que produzem energia a partir do sol;
2) Controlador de carga e descarga;
3) Inversor que transforma a energia de corrente contínua
gerada em corrente alternada;
4) Conjunto de acumuladores da energia ou conexão com a

Painéis fotovoltaicos instalados na Estação Biológica de Garducho - Portugal. Veja página 143.

Esquema teórico da geração fotovoltaica em uma célula de silício. (GORE, 2010; PROGENSA, 2001).
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energia solar

rede da concessionária fornecedora de energia elétrica.
Dois sistemas distintos podem ser instalados para a geração de
energia fotovoltaica: o sistema autônomo e o sistema interligado.
No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa (REN) 482/2012 que estabeleceu as regras para microgeração no Brasil, possibilitando aos cidadãos, empresas e entidades públicas gerar sua própria energia tornando-se
micro ou pequenos geradores.
Essa REN possibilitou aos usuários do setor elétrico instalar sistemas de geração fotovoltaicos interligados à rede com a participação e monitoramento dos concessionários de energia. Por esse
mecanismo, o microgerador recebe créditos pela energia gerada
pelo seu sistema de produção e que foi injetada na rede elétrica,
possibilitando uma substancial economia em sua conta de energia,
podendo até gerar excedentes a serem transferidos para outros
usuários.
Em 2015, a REN 687/2015 fez alterações e atualizações à resolução original.

30% é refletida ao espaço

Quase 47% é absorvido
pela atmosfera terrestre
e tranformada em calor

23% impulsiona o
ciclo hidrológico

0,2% é responsável
pela fotossíntese das
plantas

Esquema que representa as parcelas de
radiação que são absorvidas e refletidas
pela atmosfera. Fonte: BEHLING 2012.
© Mário Viggiano
249

Sistema fotovoltaico autônomo
No sistema autônomo, a energia gerada é armazenada em baterias especiais chamadas de baterias de ciclo profundo. A partir
das baterias, a energia é distribuída na tensão da geração (que
normalmente é 12 ou 24 volts) ou transformada para a tensão desejada por meio de equipamento chamado de inversor. O retorno
do investimento em instalações autônomas é mais demorado em
relação ao interligado devido ao maior custo total dos equipamentos e da curta duração das baterias (precisam ser trocadas a cada
4 anos em média).
Os sistemas fotovoltaicos autônomos são dependentes de baterias, enquanto os interligados, ao injetarem a energia na rede,

não necessitam dessa acumulação.
Os primórdios dos sistemas de acumulação foram executados
com baterias de 12 e 24 volts, as mesmas utilizadas em automóveis.
A evolução tecnológica fez surgirem as baterias de ciclo profundo, mais adequadas aos sistemas solares e que são capazes de
liberar uma corrente constante durante um longo período de tempo, enquanto as baterias automotivas normais possuem a característica de liberarem uma grande quantidade de corrente durante
um curto período de tempo.
Com o advento da tecnologia de interligação on-grid (conectada à rede elétrica do concessionário), as baterias ficaram relegadas ao segundo plano, utilizadas apenas em sistemas instalados
em locais remotos.
Recentemente, novas pesquisas têm trazido à discussão as superbaterias de íon-lítio, que podem ser instaladas de forma autônoma ou como auxílio no backup de sistemas interligados. Além
desses dois usos, sistemas inteligentes podem programar a liberação da energia dessas baterias para os momentos de pico, em que
o custo da energia da rede está mais caro.

desde a década de 1990.
Uma das instituições pioneiras nessas instalações é a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que, a partir de pesquisas do Laboratório de Energia Solar (LabSolar), instalou, em 1997,
uma central “com potência nominal de 2 KWp na face norte de um
dos prédios da Faculdade de Engenharia Mecânica” (ZILES 2012).
O cálculo do retorno do investimento em energia fotovoltaica,
para os sistemas autônomos e interligados, é variável em função
do custo da energia fornecida pela concessionária, taxas de inflação projetadas para os anos futuros, custos financeiros, custo e

Sistema fotovoltaico interligado
No sistema interligado, a energia gerada passa por um inversor
especial e segue para os pontos de uso ou é introduzida na rede do
concessionário de energia, podendo passar ainda por um medidor,
que irá fazer a medição da quantidade de energia transferida nos
dois sentidos.
O sistema interligado possui o retorno do investimento bem
mais favorável do que os sistemas autônomos e é uma boa opção
para a descentralização da geração energética.
No Brasil, sistemas conectados à rede vêm sendo instalados

Esquema demonstrativo de um sistema de geração fotovoltaica interligado à rede do
concessionário fornecedor de energia elétrica. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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O gráfico acima registra as quantidades de horas de insolação incidente acumulada ao
mês para a cidade de Brasília.
A tabela indica os mesmos dados para as principais capitais do Brasil.
Fonte: VIGGIANO, 2010.
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vida útil dos equipamentos e gasto com manutenção.
O potencial de geração elétrica de um sistema fotovoltaico é
calculado levando-se em conta diversos fatores que influenciam a
geração para mais ou menos, em função do sistema ser autônomo
ou interligado:
1. Quantidade de energia solar incidente sobre o painel fotovoltaico;
2. Desempenho do painel e dos equipamentos definido pela
tecnologia de fabricação;
3. Fatores externos, tais como as árvores, que podem causar
sombras sobre o painel, prejudicando o desempenho;
4. Perdas do sistema em função do funcionamento dos equipamentos (inversores, controladores de carga e painel controlador);
5. Instalação do painel levando-se em conta a sua inclinação
em relação ao plano horizontal e a orientação solar;
6. Perdas relativas ao cabeamento utilizado: bitola dos cabos e distância do painel à acumulação e distribuição; e,
7. Temperatura ambiente.
Informações sobre métodos de dimensionamento podem ser
consultadas em VILLALVA, 2015 e ZILLES, 2012.
Uma metodologia para esse cálculo, amparada por um software com banco de dados atualizado para as cidades brasileiras, é
proposta pelo Natural Resources Canada e chama-se RETScreen
(NATURAL RESOURCES CANADA, 2018).
Um memorial de cálculo descritivo do método proposto para
o dimensionamento de um sistema fotovoltaico baseado na estimativa do número de horas de sol no pico sobre plano horizontal
(HSP), baseado no roteiro proposto pelo Censolar (Centro de Estúdios de La Energia Solar) e descrito em PROGENSA, 2001, pode ser
consultado em VIGGIANO, 2010.

Fotos do parque de geração instalado no
teto do TSE e detalhes da instalação das
placas fotovoltaicas e dos inversores de
tensão.
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Central de geração fotovoltaica instalada no Tribunal de Contas da União
em Brasilia. É capaz de suprir cerca de
18% de todo o consumo da instituição
e teve payback de quatro anos.
Foto: TCU.
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Teto solar fotovoltaico para o prédio
da Embrapa no qual as células de geração são suportadas por um sanduíche de vidros especiais.
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CNPAE – CENTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM AGROENERGIA DA
EMBRAPA
Autor do Projeto: Chaile Cherne
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Energia fotovoltaica
Bioclimatismo
Gestão hídrica
Cobertura verde
Local: Brasília

Edifício construído a partir de estrutura mista de concreto e metal. A construção contou com um dos primeiros
sistemas de geração fotovoltaica interligado de Brasília.
O programa inclui os seguintes recursos bioclimáticos e de sistemas sustentáveis:
• Vidro refletivo na fachada;
• Iluminação natural do grande foyer;
• Cobertura verde de 1000 m²;
• Coberturas curvas para direcionamento dos ventos para dentro dos ambientes;
• Painel de isolamento térmico na fachada oeste;
• Reúso das águas servidas;
• Tratamento das águas dos laboratórios;
• Aproveitamento dos resíduos sólidos;
• Climatização da fachada por resfriamento evaporativo;
• Aproveitamento da água da chuva;
• Aquecimento solar;
• Iluminação de baixo consumo (LEDs);
• Pavimentação permeável com bloquetes intertravados.
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ARQUITETURA SISTÊMICA – METACONCEITO 5

Bioclimatismo e eficiência energética
BIOCLIMÁTICO – Esse importante termo é composto pelas palavras BIO, originária do grego βιος – bios = vida, e se refere à própria biologia dos seres humanos e às condições quesão necessárias para a sua manutenção plena; CLIMÁTICO, referente ao clima,
que são as condições naturais atmosféricas de temperatura, umidade e pressão, influenciadas pelos elementos vegetais, relevo e
correntes marinhas, dentre outros.
Nesse contexto, a arquitetura como “casca” que proporciona
o abrigo e a proteção, faz uma conexão entre os seres humanos e
o clima em que habitam, e uma Arquitetura Bioclimática é aquela
que realiza essa conexão de forma plena.
Além disso, a manutenção de um ambiente confortável mediante controle efetivo do calor e da ventilação (climatização natural) é a condição fundamental para se obter um edifício eficiente
em termos de seu consumo de energia.
Isso ocorre principalmente devido à economia proporcionada
pela diminuição do uso de equipamentos de climatização energeticamente dispendiosos.
A climatização natural dos ambientes é conseguida com um
rigoroso estudo climático (macro e microclima) da região em que
será construído o edifício.
A partir desse estudo, são traçadas as diretrizes bioclimáticas,
que são proposições gerais que norteiam as decisões de projeto.
As diretrizes se concretizam em soluções de projeto. Essas soluções são os recursos arquitetônicos criados para cumprir as diretrizes e agregam, além das soluções formais, a escolha de cores de
fachada e materiais, recursos de ventilação e iluminação natural,
refrigeração e aquecimento passivos e uso de vegetação.
As diretrizes são propostas a partir do estudo dos fatores e
elementos climáticos.

A Arquitetura Bioclimática faz a conexão plena entre os elementos do clima e o ser
humano com todas as suas necessidades de conforto.
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Essa Matriz executada por ocasião dos projetos para o Viveiro do Senado Federal, explicita a relação direta entre a diretriz bioclimática para o clima em questão, Brasília –
quente e seco – , e as soluções de projeto que foram criadas para atender às diretrizes.
Veja págna 291.

Os fatores climáticos globais são a radiação solar, a latitude e a
altitude, os ventos e as massas de água e terra.
Os fatores climáticos locais são a topografia, a vegetação e a
superfície do solo.
Os elementos climáticos são a temperatura, a umidade do ar,
as precipitações e os movimento do ar (ROMERO, 1988).
A compreensão dos fatores e elementos climáticos também
nos possibilita proceder a uma classificação dos diversos climas,
conforme exemplificado na tabela ao lado.
As definições das diretrizes também são apoiadas pelo estudo
e compreensão das chamadas Cartas Bioclimáticas, que são diagramas que relacionam as informações da temperatura, nos quais
são lançados os dados climáticos diários do local estudado.
O resultado da análise dos dados na Carta Bioclimática possibilita a elaboração de estratégias de projeto, considerando as nove
zonas de atuação:
1. Zona de conforto ambiental;
2. Zona de ventilação;
3. Zona de resfriamento evaporativo;
4. Zona de massa térmica para resfriamento;
5. Zona de ar-condicionado;
6. Zona de umidificação;
7. Zona de massa térmica para aquecimento;
8. Zona de aquecimento solar passivo; e
9. Zona de aquecimento artificial (LAMBERTS, R.; DUTRA, L.;
PEREIRA F., 2004).
As temperaturas observadas ao longo do ano são colocadas
no gráfico da carta bioclimática, e a análise da frequência de incidência nas regiões das zonas indicará a estratégia de atuação a ser

.

Quadro que explicita os parâmetros de classificação dos climas baseados nas temperatura e umidade relativa do ar.
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© Matheus Marques, Ricardo Gonçalves e Marcus Rosa.

Infográfico representando as interações bioclimáticas e sustentáveis presentes na proposta vencedora do Concurso Público de Arquitetura para a Casa da Sustentabilidade em
Campinas – SP. Veja página 147.
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utilizada.
No exemplo da imagem ao lado do levantamento para Brasília, as temperaturas concentram-se nas zonas de conforto (ZC) e
na zona de ventilação (ZV), com pequena incidência para massa
térmica de aquecimento (MTA), devido principalmente às temperaturas baixas no inverno.
Assim, as estratégias de projeto bioclimático para essa situação deverão proporcionar ao ambiente uma farta ventilação, manter o conforto ao longo de todo o dia e proporcionar aquecimento
noturno no inverno.
A Plataforma do LabEEE – Projeteee (Projetando Edificações
Energeticamente Eficientes) – fornece, a partir da inserção do
nome da cidade, as estratégias principais para o clima específico,
disponibilizando ainda diversos outros recursos, como gráficos de
temperatura, pluviométrico (chuvas), radiação, ventos e carta solar.
As definições dos índices que irão categorizar as zonas de conforto a que são submetidos os indivíduos em determinado ambiente baseiam-se em três classificações:
“Índices biofísicos – que se baseiam nas trocas de calor entre
o corpo e o ambiente, correlacionando os elementos do conforto
com as trocas de calor que dão origem a esses elementos;
Índices fisiológicos – que se baseiam nas reações fisiológicas
originadas por condições conhecidas de temperatura seca do ar,
temperatura radiante, média, umidade do ar e velocidade do ar;
Índices subjetivos – que se baseiam nas sensações subjetivas de
conforto experimentadas em condições em que os elementos de
conforto térmico variam.” (FROTA, 1988)
Dentre os vários índices estudados, o principal e mais adaptado
à realidade climática brasileira é o estabelecido por Victor Olgyay,

O estudo bioclimático da edificação implica a aferição das temperaturas e lançamento
nas Cartas Bioclimáticas, que operam com nove zonas de atuação. O comportamento
percentual das temperaturas na carta irá implicar a adoção de soluções de melhoria do
ambiente, aumentando ou diminuindo as temperaturas, tentando sempre alcançar as
temperaturas de conforto. Fonte: VIGGIANO, 2010.
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que, no seu livro Arquitetura e Clima, introduziu o termo bioclimatic approach na arquitetura. (OLGYAY, 1998)
Recursos tecnológicos podem hoje efetuar complexas simulações do comportamento bioclimático dos edifícios já na fase do
projeto, mas um método eficaz de projeto bioclimático não prescinde, obrigatoriamente, de sofisticadas simulações.
O método é intuitivo e se apoia nas Diretrizes Bioclimáticas a
partir dos procedimentos:
1. Estudo das variantes climáticas do sítio da obra;
2. Estabelecimento das diretrizes bioclimáticas;
3. Pesqusia de possiveis soluções arquitetônicas que atendam às diretrizes; e

4. Escolha das melhores soluções que atendam às premissas
e ao programa do projeto estudado (VIGGIANO, 2003).
Um pioneiro da utilização de recursos bioclimáticos na arquitetura brasileira é o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé. Seus
projetos se destacam pela perfeita adequação aos diversos climas
brasileiros, uso racional dos materiais com a pré-fabricação, precisão no uso de soluções passivas e ativas e rigoroso trabalho de
detalhamento nos seus desenhos, que refletem diretamente na
qualidade final da obra.

Croqui bioclimático para proposta concorrente ao concurso público de arquitetura
para a Casa da Sustentabilidade em Campinas – SP.

© Mário Viggiano
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Os dois exemplos acima são conjuntos de estratégias bioclimáticas fornecidas pelo
software Projetee para as cidades de Brasília e Porto Alegre.
Fonte: LabEEE.
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Podemos atribuir um conhecimento empírico das diretrizes
bioclimáticas encontrado na arquitetura chamada vernácula em diversas regiões do planeta. Por arquitetura vernácula entendemos
a arquitetura que é própria de uma determinada região e que reconhece preceitos inspirados em modelos anteriores e que carrega
ainda fortes características culturais e sociais.
“Ao longo da história e até o aparecimento da figura do arquiteto, as construções eram atividades que envolviam toda a comunidade e as técnicas eram passadas de geração em geração através
do conhecimento acumulado. As tradições vernáculas nos ensinam
que a observação do clima sempre foi o ponto de partida para a
apropriação do espaço na consecução de uma nova moradia. Estes
exemplos de arquitetura adaptada ao clima são fartos e se espalham por todos os climas.” (VIGGIANO, 2003)

Dois exemplos de arquitetura vernácula. À esquerda, a solução para o transporte gravitacional da água para a alimentação urbana nas antigas cidades Incas da região de
Machu Picchu, no Peru. À direita, uma singela construção praiana de clima quente e
úmido com fartas ventilação e telhados leves de palha de palmeira.

Construção em clima
quente e úmido

As tradicionais habitações construídas em
clima quente-úmido, trazem a característica de serem leves e bastante permeáveis
aos ventos. Para esse clima, as diretrizes
bioclimáticas de ventilação em abundância, telhados leves e construção permeável são adequadas.

Construção em clima
quente e seco

Construção em
clima frio

As construções em clima quente-seco
devem ser compactas e impermeáveis
ao vento seco. As diretrizes válidas para
esse clima são: paredes e telhados com
alta inércia térmica, pequenas aberturas
evitando os ventos secos, construção
compacta.

Construções em clima frio requerem uma
mínima área de superfície externa, pequenas aberturas e máximo isolamento.

Construção em clima
temperado

Em clima temperado, uma diretriz importante é a adaptabilidade à variação de
temperatura.

Esses quatro exemplos retratam as soluções mutantes do Projeto UAB – Unidade Autônoma Básica – para a adaptação aos diversos climas a partir da montagem de peças
padronizadas em uma proposta modular.
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UAB
UNIDADE AUTÔNOMA BÁSICA
vencedor do prêmio IAB/MD
Autores do Projeto: Mário Viggiano,
Adalberto Vilela, Alessandra Lessinger,
Carlos Vinícius Meirelles, Fabiano Castro,
Keyla Boaventura e Beliza Evangelista
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Flexibilidade e adaptabilidade
Local indefinido
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O projeto da Unidade Autônoma
Básica – UAB – possui a área mínima
capaz de proporcionar as condições necessárias de conforto e possibilidades
de adaptação aos múltiplos usos, climas
e usuários.
A UAB tem como princípio a flexibilidade, variabilidade e adaptabilidade. É a célula inicial que, a partir de um crescimento
sistêmico, pode gerar conjuntos maiores
e configurar construções em meio rural
e urbano, vilas, complexos de serviços e
pesquisa, edifícios públicos, apoio urbano

e inúmeras outras finalidades.
A unidade pode ser considerada autônoma pela possibilidade de interação
dos sistemas sustentáveis que, acoplados à UAB, faz com que se possam
alcançar diversos graus de autonomia
em relação às fontes de insumos água
e energia. Assim, sistemas de geração
de energia a partir da tecnologia fotovoltaica, captação de água da chuva,
aquecimento solar da água e tratamento das águas cinzas podem ser acoplados à unidade. Esses sistemas são op-

cionais de acordo com a necessidade do
meio local.
Esses sistemas opcionais, chamados
de ELEMOVs, foram criados a partir de
um estudo rigoroso acerca das diretrizes bioclimáticas dos principais climas
da Terra. Os ELEMOVs são elementos
móveis, peças que podem ser adquiridas separadamente e se prestam a
fins específicos dentro do sistema. Esses elementos dão o caráter mutante
da unidade e a partir da UAB básica, a
aquisição do conjunto de ELEMOVs faz
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com que o projeto se adapte às características climáticas das mais diversas
localidades.
A UAB possui a característica de ser
totalmente pré-fabricada em indústria
com peças componentes na forma de
um kit, que se agrupam a partir de um
manual de montagem. Sua característica
modular e a facilidade de transporte faz
com que a UAB seja ideal também para
instalações públicas construídas em locais remotos ,com carência dos serviços
de água potável, energia e esgoto.

Conjunto dos ELEMOV’s – Elementos Móveis – São peças do sistema que podem servir a
diferentes configurações de montagem da UAB – Unidade Autônoma Básica.
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Quadro representando as características climáticas dos quatro principais climas da Terra,
as diretrizes bioclimáticas e as soluções do Projeto UAB – Unidade Autônoma Básica.
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Corte detalhado contendo todos os elementos estruturantes do projeto UAB – Unidade
Autônoma Básica.
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Eficiência energética
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O conceito de eficiência energética se referencia à obtenção
do máximo benefício de um equipamento ou sistema com o mínimo de gasto energético.
A eficiência energética das edificações pode ser conseguida a
partir de ações de projeto como:
1. Correta orientação da edificação, uso eficiente do paisagismo como proteção e melhoramento ambiental, definição da
forma da construção, localização e tamanho das aberturas e
disposição correta dos dispositivos de sombreamento (LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA F., 2004);
2. Correta especificação de materiais de construção que induzam a um reduzido ganho térmico e consequentemente
à manutenção do conforto térmico com o mínimo de consumo de energia;
3. Utilização de sistemas passivos de climatização, tais como:
paredes ventiladas, ventilação por efeito chaminé e coberturas verdes;
4. Utilização de equipamentos e sistemas de climatização
ativos com baixo consumo de energia, tais como os equipamentos de resfriamento evaporativo, que são excelentes redutores de temperatura em climas quente-secos;
5. Iluminação natural dos ambientes internos conseguida
com a correta orientação do edifício, levando-se em conta
a necessidade de proteção contra a penetração excessiva
do calor e de utilização de recursos arquitetônicos como as
bandejas refletoras, os domos translúcidos, as aberturas zenitais e a transferência da luz por meio de fibras óticas;
6. Projeto luminotécnico que leve em conta as necessidades

exatas dos ambientes e das tarefas executadas;
7. Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético,
como os LEDs, luminárias e reatores com alta eficiência, e
equipamentos economizadores como os sensores de presença, controladores de luminosidade (dimmer) e controladores de tempo (timer); e
8. Zoneamento de climatização, que estabelece as áreas de
ventilação natural, ventilação mecânica e incidência de sol
direta.

Exemplo de estudo bioclimático que estabelece três zonas de climatização. O zoneamento é um eficiente método de eficientização energética do projeto.
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A seguir, vamos explicitar e exemplificar alguns dos muitos recursos de sistemas de climatização passivos que visam o conforto
e a eficiência energética das edificações:
Beiral ventilado
São aberturas controladas nos beirais que podem fornecer circulação de ar do exterior para o interior, facilitando o escoamento
do ar quente pelo ático.

Beiral ventilado.

Ventilação cruzada
É a ventilação que percorre a edificação, sendo que, nesse percurso, “recolhe” o calor acumulado devolvendo-o ao exterior ao
sair por outra abertura. É chamada cruzada quando a saída de ar
se localiza em parede oposta à entrada, prioritariamente em nível
mais alto.

Ventilação cruzada.

Ventilação natural por efeito chaminé
O efeito chaminé ocorre devido à passagem do ar aquecido no
interior da edificação, das camadas inferiores do espaço ao telhado. Existindo uma abertura superior, cria-se um fluxo ascendente
da massa de ar quente, que é substituída pelo ar mais frio das partes mais baixas. (O fluxo de ar do efeito chaminé é diretamente
proporcional às aberturas inferiores e superiores.)

Ventilação por efeito chaminé.

Embasamento ventilado
É a ventilação externa à edificação, que percorre a extensão do
piso recolhendo o calor antes que aqueça o interior.

Embasamento ventilado.
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Exemplo de fachada colchão de ar com
telamento quebra sol, presente no projeto
para o Fórum do TJDFT. Veja página 103.

Foto: Arquivo pessoal de Siegbert Zanettini
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Ático ventilado
O ático corresponde ao espaço compreendido entre o último
pavimento útil e a cobertura. Caracteriza-se como um pavimento
técnico que pode abrigar o barrilete e a estrutura do telhado. Por
receber diretamente o calor da cobertura, o ático é um depositório natural de calor e necessita ser ventilado para a dissipação dessa energia térmica acumulada.
Ático ventilado.

Exaustão eólica
Exaustores eólicos são equipamentos de circulação do ar do
interior para o exterior compostos de lâminas giratórias que, impulsionadas pelo vento, “sugam” o ar quente do ático.
Telhado verde
Os tetos plantados proporcionam uma massa térmica de amortecimento e isolamento do calor que pode penetrar no ambiente
interno.
Fachadas colchão de ar
Consiste de um revestimento extra da fachada que configura
uma segunda “pele” e que, por estar afastada da fachada principal, cria um colchão de ar por onde circula o ar aquecido, reduzindo a incidência do calor que penetra no ambiente interno.
Telamento quebra sol
É um híbrido de fachada colchão e brise, só que bem mais permeável ao sol.

Exaustão eólica, fachada colchão de ar e
telhado verde.
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – UnB
Autores do Projeto: Frederico Flósculo
Barreto (Coordenador), Cristine Autran, Eimara Messias, Ivan Manoel do
Vale, Nelton Keti Borges, Oscar Luis
Ferreira, Vanessa Novais Bhering
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Acessibilidade
Local: Universidade de Brasília

O grande complexo de edifícios para
o Instituto de Ciências Biológicas se desenvolve a partir de uma praça interna
ajardinada. Os edifícios se desenvolvem
na orientação norte – sul tendo suas fachadas leste e oeste protegidas por um
conjunto de brises horizontais.
Além dos brises horizontais construídos a partir de chapas metálicas
perfuradas, um outro tipo de brise tipo
pérgola, no nível do telhado, compõe o
sistema de proteção solar.
A ligação entre os prédios se faz a
partir de passarelas cobertas, e os pisos
superiores recebem rampas acessíveis.
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Brises
O Brise é um elemento tradicional da arquitetura moderna e
está presente em alguns dos edifícios icônicos da arquitetura brasileira, como o antigo Ministério da Educação e Saúde.
O termo é um abrasileiramento do francês: brise-soleil.
Pode ser definido como um quebra sol instalado na fachada do
edifício, composto de lâminas na horizontal ou vertical, e destina-se a minimizar a incidência do sol e, consequentemente, a penetração de calor pela parede ao interior do edifício.
Brise vertical.

Cobogó
Elemento vazado originalmente fabricado em concreto ou
cerâmica. Batizado singularmente com as iniciais dos seus idealizadores (Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boeckmann e
Antônio de Góes). (VIEIRA, A; BORBA, C; RODRIGUES, J.)
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Brise vegetal
Consiste no plantio de trepadeiras na fachada envidraçada
para controlar a penetração do sol, que é feita por meio das podas
das plantas.
Muro vegetal
A aplicação de vegetação no exterior do edifício pode fornecer
um substancial potencial de climatização da edificação através do
sombreamento da fachada, retenção dos raios solares diretos e
melhoria do microambiente através da evapotranspiração.
A Caixa d’água de Olinda, do arquiteto Luiz Nunes, é considerada um dos primeiros edifícios modernistas brasileiros que utilizaram o Cobogó. Fonte: SERRAGLIO. Foto: www.
olinda.pe.gov.br.
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Material com alta inércia térmica

FACE A

EXTERIOR DIA

Paredes Trombe
Originalmente Trombe Wall, termo atribuído ao pioneiro engenheiro francês Félix Trombe, refere-se a um sistema de condicionamento passivo do ar interior através do aquecimento de uma parede dupla exposta ao sol, composta de lâmina de vidro, colchão de
ar e parede com massa de aquecimento.
A inércia térmica da camada de massa retarda o calor acumulado durante o dia, fazendo-o penetrar no interior no turno noturno.
É uma estratégia de aquecimento para localidades com invernos
rigorosos. No hemisfério sul, as Paredes Trombe devem ser orientadas para o norte, visando receberem maior quantidade de raios
solares no período diurno.
A inércia térmica pode ser descrita ainda como um retardamento do calor transmitido de uma face à outra do material.
Ao receber calor pela face “A”, o tijolo de barro, por exemplo, irá absorver esse calor e transmiti-lo à outra face “B”, e daí,
consequentemente, ao ambiente circundante da face “B”. O tijolo
maciço de adobe, tendo boa inércia térmica, irá retardar esse fluxo
de calor de “A” para “B”.
Esse mecanismo passivo de transferência de calor também é
muito útil também na climatização natural em regiões de clima
quente e seco (desertos), que possuem elevadas temperaturas
diurnas e baixas temperaturas noturnas.
Nessa situação, esse tijolo com alta inércia térmica recebe o calor diurno e, devido ao retardo, vai liberar esse calor para o interior
somente à noite, momento que a temperatura exterior baixou e o
aquecimento é bem-vindo.

FACE B

INTERIOR NOITE
© Mário Viggiano

Esquema representativo da transmissão de calor em uma parede de tijolo maciço com
alta inércia térmica. O calor que é transmitido da face A para a face B tem um retardo
de tempo benéfico para a climatização noturna quando a temperatura abaixa.

Corte esquemático de construção desértica. Túneis de captação da brisa geram um fluxo ascendente que, mor meio do efeito chaminé, faz com que o ar quente seja sugado
para fora da edificação pela átrio superior. Fonte: BEHLING, 2012.
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Espelho d’água
A presença de água em alguns climas como o quente e seco,
propicia uma melhora do microclima e, consorciado com a ventilação cruzada, leva umidade ao ambiente interno.
Pátios e jardins internos
Os jardins internos ajudam a climatizar o ambiente através do
potencial de evapotranspiração das plantas.
Forma do edifício
A forma da edificação tem considerável influência no desempenho térmico das edificações. Segundo Olgyay: “a forma ótima é
definida como sendo aquela que ganha o mínimo de calor no verão
e perde o mínimo no inverno.” (OLGYAY, 1988)
Em termos gerais são definidas as seguintes diretrizes:
1. Zonas frias – forma quadrada;
2. Zonas quentes e áridas – quadrada com pátio interno;
3. Zonas quentes e úmidas – edifício estreito e comprido;
4. Zonas temperadas – forma de cruz ou “ao largo de um
eixo leste-oeste.” (OLGYAY, 1988)
Fachadas superisoladas
As fachadas superisoladas são executadas a partir de moderna tecnologia de materiais e automação. Consistem em camadas
sucessivas de materiais isolantes e absorventes, além de lâminas
móveis de contenção solar. Servem tanto para barrar a transmissão de calor de fora para dentro nas situações quentes, quanto
para reter o calor interior nas situações frias. Constituem também
a opção estética para fachadas de vidro em regiões tropicais.
Exemplo de pátio interno com jardim na Reitoria da Universidade de Brasília. Veja página 145.
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Orientação solar
A orientação solar é fundamental para se equacionar os ganhos e perdas térmicas da edificação. Algumas recomendações:
1. Para o hemisfério sul, a melhor orientação para a captação
de energia solar é o Norte.
2. Fachadas orientadas para o Sul poderão receber panos de
vidro e janelas fartas, pois receberão pouca insolação direta.
3. As fachadas orientadas para o Oeste receberão muito sol
da tarde e, caso não se deseje a retenção de calor durante
a noite, deverão receber brises preferencialmente verticais.
4. As fachadas orientadas a Leste receberão mais sol pela
manhã e são as recomendadas para a instalação de Solários.

Cobertura do edifício do ISC-TC: a cor branca possui o menor coeficiente de absorção
solar. A cobertura pintada desta cor absorve menos calor e, consequentemente, transmite menos ao ambiente interno.

Aproveitamento dos ventos na fachada
Algumas estratégias são condicionantes para o melhor aproveitamento dos ventos que incidem nas fachadas:
1. Orientar a maior fachada perpendicular aos ventos dominantes;
2. Não bloquear os ventos com fachadas extensas;
3. Evitar criar espaços que provoquem um efeito de afunilamento;
4. Evitar filas largas e paralelas de edifícios com muros lisos.
(ERG, 2007)
Cores claras na fachada e telhado
As cores claras no teto e paredes ajudam de forma significativa
no controle dos ganhos de calor da edificação. As cores claras absorvem menos radiação e, consequentemente, transmitem menos
calor ao material e ao ambiente interno.

Tabela de coeficiente de absorção da radiação solar para diversas cores. Observa-se que
as cores mais escuras, como o marrom e o preto, têm o potencial de absorção mais de
quatro vezes maior que a cor branca.
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O pátio central do Instituto Central de
Ciências, chamado de Minhocão, propicia uma climatização natural nos corredores que dão acesso às salas de aula.
Autor do Projeto: Oscar Niemeyer.
Local: Instituto Central de Ciências
Universidade de Brasília – DF.
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Infográfico representativo de soluções de projeto para a climatização natural dos ambientes através da utilização dos recursos passivos, ou seja, que não utilizam a energia
elétrica e mecânica, com reduzido gasto energético final.
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Fotos: Leonardo Finotti
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CENTRO DE PESQUISAS EM
MATERIAIS AVANÇADOS DA
UFSCAR
Autores do Projeto: Hector Vigliecca,
Luciene Quel, Ronald Werner Fiedler,
Neli Shimizu
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Centralização das instalações
Modulação construtiva
Local: Universidade Federal
de São Carlos
Foto: Leonardo Finotti

Foto: Leonardo Finotti
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O conjunto do Centro de Pesquisas
é composto de oito laboratórios construídos em estrutura metálica modulada,“unidos por um eixo central e separados entre si por pátios bioclimáticos”.
Esse eixo central funciona como
acesso e interligação, mas também
como uma “rua de serviços” na cobertura que abriga todas as instalações
técnicas, como eletricidade, água, lógica e gases.
Os pátios fazem o controle natural
da temperatura, dispensando o uso dos
equipamentos de ar condicionado. Estes pátios recebem ainda um conjunto
de brises de teto que fazem o controle
da incidência solar.
A ventilação cruzada é feita a partir
da circulação do ar que entra pelas janelas do pátio e sai através de exaustores instalados na cobertura.
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PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO
Autores do Projeto: Lúcio Gomes
Machado, Paulo Bruna, José Alfredo
Queiroz dos Santos, Pedro Bruna e
James Smaul
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Eficiência energética
Local: Brasília

O projeto é resultado de concurso
público nacional para projeto de arquitetura.
Construído em estrutura mista de
concreto e aço, teve sua área funcional
dividida em blocos para facilitar a construção em etapas.
No projeto foram aplicados os conceitos de iluminação natural, ventilação
cruzada e efeito chaminé nos áticos,
sombreamento das fachadas, iluminação e ar condicionados eficientes.
As fachadas mais ensolaradas receberam brises de vidro laminado com
película butiral branca, afastados da
fachada em 1,5 metro, formando uma
passarela de manutenção e dissipação
de calor.
No paisagismo foram utilizadas espécies locais ou adaptadas ao clima
quente e seco da região.

Fotos: Nelson Kon
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BIBLIOTECA DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Autor do Projeto:
José Galbinski
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Implantação no terreno
Local: Universidade de Brasília

No projeto para a Biblioteca destacam-se os grandes pilares de concreto
que adquirem a função de brises para
a climatização eficiente do ambiente
interno.
Este conjunto vertical, que é disposto em diferentes inclinações, possibilita
a formação de um ambiente intermediário de sombreamento e ventilação natural que permite a abertura de panos
de vidro para a penetração da iluminação natural nas áreas de estudo.
O edifício se apresenta como um
prisma único que distribui as funções
espaciais em três pavimentos.
O coroamento de concreto se destaca do prisma e proporciona sombra
adicional para a entrada principal e a
secundária de serviços.
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EMBAIXADA DA ÍNDIA
NO BRASIL
Autor do Projeto:
Paulo Henrique Paranhos
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Implantação no terreno
Local: Brasília

O conjunto para a Embaixada da Índia é composto de cinco blocos, incluindo as residências oficiais, dos quais se
destaca a Chancelaria não só pela localização próxima à entrada oficial, mas
também pela formalidade e discreta
monumentalidade.
As fachadas recebem tratamentos
diferenciados com brises e pergolados,
evidenciando a preocupação com a
climatização interna e o conforto dos
ocupantes.
A implantação aproveita a inclinação do terreno que cai, na totalidade,
cerca de 15 metros em toda a extensão
do lote, aproveitando o desnível para
as visuais atrativas do Lago Paranoá,
que são proporcionadas a todos os blocos do conjunto.
A climatização é auxiliada pela implantação de um espelho d’água, solução típica e eficiente para a melhoria
do microclima de regiões quentes e
secas como é a região central do Brasil.
Fotos: Leonardo Finotti
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MEMORIAL
DARCY RIBEIRO
(Beijódromo)
Autor do Projeto:
João Filgueiras Lima, Lelé
CONCEITO EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Local: Universidade de Brasília

Neste projeto para perpetuar as memórias do intelectual e antropólogo
Darcy Ribeiro, Lelé usou referências ao
espaço e modo de construir indígenas,
como definiu o próprio arquiteto em
carta ao amigo Darcy: “Lembra um
pouco um disco voador ou uma mistura de maloca dos Xavantes com a dos
Kamayanás, que você tanto admira”.
Considerando os recursos bioclimáticos e de conforto ambiental, o Memorial
apresenta um sofisticado mecanismo
passivo composto pela penetração do ar
pela periferia do edifício através de pequenos orifícios. O ar fresco circula pelo
edifício e, através do efeito chaminé, é
retirado através de um grande exaustor
eólico localizado na cúpula central.
O edifício é circundado por espelhos
d’água com vaporizadores que criam
um microclima que ajuda a refrigerar o
ar que entra pelas laterais.
“Lelé não desenhou um memorial, menos ainda uma fundação. Desenhou o sonho
do amigo Darcy Ribeiro, sua última morada, a casa que ficou lhe devendo desde os
anos 1960, quando, desbravando a imensidão do cerrado, impressionava-se com o
céu repleto de estrelas que se confundia com a linha do horizonte.” (PORTO, 2011).
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O projeto do Viveiro surgiu da necessidade dupla de prover as grandes
áreas ajardinadas do Senado Federal
de plantas ornamentais e dar inicio ao
PAGEE (Plano de Absorção de Gases
de Efeito Estufa), através do plantio
de árvores (Veja página 87).
O método de projeto baseia-se em
quatro dos Metaconceitos apresentados no livro:

Área de plantio do Viveiro que é composta de dois sombrites para o estágio de desenvolvimento das plantas ornamentais e árvores nativas e frutíferas.

MATERIAIS
• Tijolos de solocimento fabricados
com a terra do local;
• Paredes de superadobe;
• Blocos de concreto celular;
• Tintas sem metais pesados;
• Reúso da madeira de pallets;
• Tesouras de cobertura feitas com
tubos de papelão;
• Reúso de vidros temperados descartados.
SISTEMA CONSTRUTIVO
• Uso da madeira com detalhamentos de transição entre as conexões com os painéis de alvenaria;
• Laje tipo Steel Deck.
SISTEMAS SUSTENTÁVEIS APLICADOS
• Tratamento das águas por Zona
de Raízes;
• Geração de energia com células
fotovoltaicas;
• Aquecimento solar da água;
• Aproveitamento da água da chuva;
• Irrigação com vaporizadores.

Interior da construção, onde as instalações aparentes contrastam com móveis de design
moderno e fabricados com reaproveitamento.
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VIVEIRO DO
SENADO FEDERAL
Autor do Projeto:
Mário Hermes Stanziona Viggiano
CONCEITOS EM DESTAQUE:
Bioclimatismo
Gestão das Águas
Geração de energia fotovoltaica
Reúso de materiais
Arquitetura com terra
Local: Brasília

BIOCLIMATISMO
• Ventilação por efeito chaminé;
• Telhas térmicas tipo sanduíche;
• Beirais ventilados;
• Ventilação cruzada;
• Orientação planejada;
• Muro vegetal para proteger da insolação noroeste;
• Paredes com alta inércia térmica;
• Brises vegetais;
• Aberturas orientadas.
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SISTEMA CONSTRUTIVO COM MADEIRA E ALVENARIA
Local: Viveiro do Senado Federal
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Exemplo de sistema construtivo estrutural
de madeira. O detalhe apresenta a conexão entre as paredes de tijolos de solocimento e o pilar de madeira, com uma
transição feita com perfil metálico. Essa
transição é fundamental quando se deseja
unir estruturalmente dois materiais com
potenciais diferentes de dilatação. A madeira, por ser higromórfica (muda sua forma em função da quantidade de água), vai
trabalhar de forma diferente do painel de
alvenaria de tijolos. Na estação chuvosa,
a madeira absorve a umidade e aumenta
de volume, provocando a expansão da estrutura. Na estação seca, a água absorvida
tende a secar, fazendo com que o volume
cúbico da madeira se reduza. Esse movimento de expansão e retração afeta todos os materiais que estejam afixados no

perfil estrutural de madeira, provocando
um trabalho reativo. Quando ocorre essa
sinergia entre os materiais, se o painel
da parede estiver rigidamente afixado na
madeira que está trabalhando, certamente
ocorrerão trincas severas na alvenaria, já
que os tijolos não possuem a capacidade
higromórfica, ou seja, de alterar sua forma
em função de fatores ou pressões externas
como a umidade. Por outro lado, como
apresentado no exemplo, os perfis metálicos que “abraçam” a parede de alvenaria
de tijolos estão fixados nos pilares metálicos com ligeira folga, preenchida por um
material expansivo como a borracha, que
permite que os três materiais – madeira,
aço e barro – trabalhem de forma distinta
em função das variantes externas.

SISTEMA ESTRUTURAL TIPO STEEL DECK

SISTEMA CONSTRUTIVO ESTRUTURAL COM MADEIRA
Local: Viveiro do Senado Federal

1. Estrutura de piso tipo “radier”.

3. Pilares de madeira prontos para receberem os travamentos metálicos.

5. Estrutura de madeira de reflorestamento montada sobre o radier.

Local: Viveiro do Senado Federal

2. Base metálica com pino guia que se
insere no pilar de madeira.

1. Montagem de estrutura de madeira.

4. Base metálica acoplada ao pilar.

6. Estrutura e alvenaria interagem através
de transição com perfis metálicos.
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2. Forma metálica que “pousa” sobre
a estrutura sem fixação.

3. Nas beiradas são colocados perfis
metálicos de acabamento.

4. Sobre a forma é colocada uma armação metálica para estruturar a laje.

5. Laje concretada sobre a estrutura de
madeira.

6. Vista inferior do conjunto acabado.

MATERIAIS

Local: Viveiro do Senado Federal

Painéis de vidro temperado retirados do
Salão Verde do Senado Federal e aproveitados na fachada da estufa do Viveiro.
Algumas alterações do desenho dos suportes tiveram que ser feitas para adaptar
as medidas dos painéis de vidro ao vão de
fechamento.

Tesoura de telhado fabricada com tubos de
papelão que suportam telhas sanduíche de
metal e poliuretano.

A terra de escavação das fundações e dos
tanques de água foi utilizada na confecção
dos tijolos de solocimento.

Peneiramento da terra para a elaboração
dos tijolos.

Tijolos de solocimento em processo de secagem.

Pallets de madeira de Pinus, recolhidas e
reusadas na obra para a elaboração de estacas, formas, arremates e suportes.
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SISTEMAS SUSTENTÁVEIS APLICADOS
Local: Viveiro do Senado Federal

Esquerda: Tanque de tratamento de efluentes que utiliza o processo conhecido como
Zona de Raízes, que consiste na passagem
da água por várias camadas de britas e
areias em fluxo ascendente, criando uma
lâmina de água nitrogenada na superfície,
na qual são cultivadas plantas hidrófilas
(que gostam de muita água). Veja página
207.

Abaixo: Aquecimento solar da água pelo
tradicional processo de placas solares com
sanduíche de vidro e tubulação de cobre.

Direita: Filtro de passagem vertical
para macropartículas da 3p Technik.

Abaixo: Detalhe do inversor de tensão instalado para compor o sistema fotovoltaico do
Viveiro que consta de 16 placas de 50 Wp.
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BIOCLIMATISMO
Local: Viveiro do Senado Federal
Beiral ventilado que propicia a entrada de
ar e a ventilação cruzada com a retirada
do ar quente do ático.

Esquema com algumas soluções bioclimáticas adotadas no projeto.
Ao lado: muro vegetal que protege a fachada noroeste utilizando plantas da espécie Ravenala madascariensis (Árvore dos
Viajantes).

Abaixo: Sequência de fotos que ilustram o desenvolvimento de um brise vegetal com
a planta conhecida popularmente como Bucha. O controle da temperatura interna da
estufa é feito através das podas efetuadas nas plantas. Local: Estufa do Viveiro.
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Composteira orgânica

Almoxarifado

Sombrite para aclimatação

Tanque com
tratamento de
Zona de Raízes
Fossa de alto
desempenho

Sombrite para aclimatação

Ferramentaria

Estufa

Jardim de matrizes

Escritório

Estacionamento
Recepção

Apoio

Parede com alta inércia
térmica
Reservatório de
águas pluviais
Detalhe da planta baixa com os cômodos. A área amarela da
estufa, voltada para a orientação mais ensolarada, é climatizada
naturalmente com temperaturas próximas aos 30 graus. A área
em cinza é orientada para o sul e mantém temperaturas em torno de 24 graus. As duas áreas são separadas por uma parede
com alta inércia térmica.

Planta baixa da locação do Viveiro no terreno com alguns dos sistemas sustentáveis
instalados.
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Concluindo...
O "convívio no lar e na praça" nos lembra também que moramos em cidades compostas de edifícios, e que edifícios são feitos
por pessoas para pessoas. Surpreende-nos que, na maioria das vezes, os agentes envolvidos na sua construção se esquecem disso.
E temos a realidade das Leis!
No ambiente público, o normativo “imutável” das contratações no Brasil é amparado pela Lei 8666, que tem como embasamento quase que exclusivo o critério de menor preço para a análise e aprovação de editais de projetos e construções públicas.
Vez ou outra, muito a contragosto de alguns gestores, se coloca o quesito “técnica”, desde que muito bem documentado e
arduamente justificado.
Ocorre que o projeto e a construção de um edifício envolvem
muitos fatores que lidam com a estabilidade e robustez construtiva, com os materiais – um material aplicado que tenha baixo custo inicial pode, pela sua curta vida útil, se tornar mais oneroso ao
longo do tempo; com a eficiência energética – os recursos para a

“Os seres humanos persistentemente têm procurado um
meio ambiente ideal. Como ele se apresenta, variando de uma cultura para outra, em essência, parece acarretar duas imagens antípodas: o jardim da inocência e o cosmo. Os frutos da terra fornecem segurança, como também a harmonia das estrelas, que, além
do mais, fornecem grandiosidade. Desse modo, movemo-nos de
um para outro, de sob a sombra do baobá para o círculo mágico
sob o céu, do lar para a praça pública, do subúrbio para a cidade,
dos feriados praianos para o deleite das artes sofisticadas, procurando um ponto de equilíbrio que não é deste mundo.”
Yi-Fu Tuan – Topofilia

Lovelock, o criador da teoria de Gaia, afirmou que os sistemas
em equilíbrio são sistemas mortos 5. Daí porque, sabiamente, Tuan
nos lembra que o ponto de equilíbrio “não é deste mundo”.
Não queremos sistemas mortos, mas a busca do equilíbrio nos
leva ao conhecimento. O caminho “do lar para a praça” nos revela
a calçada esburacada, o mormaço ingrato de uma rua sem brisa ou
o odor acre do lixo empilhado nos becos.
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aplicação em energia também andam escassos; com a manutenção – grandes investimentos no pós-ocupação quase nunca são levados em conta, e, por fim, com o conforto, já que nele vão habitar
pessoas.
Todos esses fatores extrapolam uma análise simplória baseada
no menor preço.
Transformar essa miríade em uma Lei de Licitações viável e
compatível com uma realidade sustentável de baixo consumo de
material e energia é uma tarefa hercúlea que cabe aos legisladores.
Posso supor, no entanto, que o caminho da obrigatoriedade
dos concursos públicos de arquitetura para projetos de prédios
públicos é um promissor caminho. No concurso, o órgão público
tem condições de estabelecer um preço justo pelo serviço e a própria concorrência entre arquitetos de todas as partes do país gera
um elevado padrão de qualidade final do projeto contratado. Indo
além, todo o processo é ético e juridicamente seguro.

A mim, coube a missão de tentar levantar e detalhar o arcabouço técnico necessário aos projetos efetivamente sustentáveis,
trazendo à discussão a viabilidade de soluções sustentáveis aplicadas.
O que apresento é uma das muitas abordagens sobre o vasto
tema: a minha busca pelo equilíbrio.
Este equilíbrio é fruto de uma tentativa de desmistificar a arquitetura sustentável e bioclimática, trazendo-a para o dia a dia do
arquiteto. Não importa a nacionalidade, filosofia de vida ou gosto
pessoal do profissional. No fundo, importa como as pessoas vão se
sentir no ambiente construído.
Finalizo com a pretensão de que minha abordagem tenha sido
completa o suficiente para proporcionar conhecimento apurado,
e aberta o suficiente para instigar a pesquisa e o aprimoramento.
Brasília, setembro de 2018.
5. Duas abordagens detalhadas sobre essa relação do equilíbrio com a presença de
vida nos sistemas podem ser estudadas em LOVELOCK, 2010, página 160 e LOVELOCK
2006, página 33.
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Sobre o autor
Mário Hermes Stanziona Viggiano é arquiteto formado pela
Universidade de Brasília em 1990.
Natural da capital, nasceu em 1965 e faz parte da primeira geração nativa de arquitetos, que é signatária do privilégio de “pensar”
a arquitetura da cidade, Patrimônio Cultural da Humanidade.
Possui pós-graduação em PAAC – Projeto de Arquitetura Assistido por Computador.
Servidor do Senado Federal, atuou no órgão como artista gráfico e programador visual, arquiteto, diretor de obras, gestor ambiental e, quando da publicação da primeira edição deste livro,
coordenava a Plataforma Câmaras Verdes do Programa Interlegis,
que objetiva levar a expertise socioambiental às Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas de todo o país.
Foi o arquiteto responsável pelo projeto e construção do Viveiro do Senado Federal e é o idealizador do Programa Carbono
Menos, que opera o monitoramento e a mitigação das emissões
de gás carbônico da instituição através da produção e plantio de
árvores.
Foi professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

dade Paulista e de pós-graduação da Universidade Castelo Branco,
no Curso Luminotécnica e Design de interiores.
É professor do ILB – Instituto Legislativo Brasileiro, nas matérias de Gestão de Projetos, Planejamento e Mídias Gráficas.
É um dos precursores da aplicação de Sistemas Sustentáveis em
edificações em Brasília, recebendo o Prêmio do PROCEL – Programa de Eficiência Energética do Governo Brasileiro, promovido pela
ELETROBRÁS, e conquistando o 1º lugar na Categoria Residencial
com o Projeto Casa Autônoma, uma residência sustentável que,
já na década de 2000, utilizava os conceitos de aproveitamento e
reúso das águas, geração de energia fotovoltaica e bioclimatismo.
Dentre as outras premiações que recebeu ao longo da carreira,
destacam-se:
• Em 2004, o 1º lugar no Prêmio CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/
IAB para Habitação Social, com o Projeto Vila Cristalina;
• Ainda em 2005, o 1º lugar no Concurso IAB/MD, com o Projeto UAB (Unidade Autônoma Básica);
• Em 2006, o 2º lugar no Prêmio do PROCEL – ELETROBRÁS,
com o Projeto do ILB/EDIÇÕES TÉCNICAS.
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É pesquisador da sustentabilidade desde que se formou, tendo
desenvolvido, prototipado, testado e fabricado dezenas de modelos de filtros para água da chuva, equipamentos para a melhoria
da qualidade da água, sistemas de irrigação, iluminação, compostagem e arquitetura da terra.
Dentre os trabalhos publicados, destacam-se:
• Construindo uma Casa Autônoma – Mundo Futuro – 2012;
• Edifícios Públicos Sustentáveis – Senado Verde/Interlegis –
2010;
• Diretrizes de Sustentabilidade para Edifícios Públicos – Senado Verde – 2007.
É palestrante atuante, tendo sido convidado para apresentar
suas ideias em dezenas de eventos, principalmente na Administração Pública, com destaque para:
• Greenbuilding Brasil – Conferência Internacional São Paulo – 2010;

• I Simpósio de Controle da Justiça do Trabalho – Brasília – 2010;
• Programa de Gestão Ambiental da Procuradoria Geral da
República – Brasília – 2011;
• I Seminário Nordestino de Construções Verdes – Natal –
2012;
• III Encontro Nacional da Engenharia da Aeronáutica – Rio de
Janeiro – 2012;
• Sustentabilidade no Poder Público – Louveira São Paulo –
2014;
• II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do
Poder Judiciário – Brasília – 2015;
• Seminário Internacional de Eficiência Energética e Compras
Sustentáveis – ESAF – 2017.
• I Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo,
TCU – Brasília– 2018.
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Fichas técnicas dos projetos
apresentados nos Estudos de Caso
GANDO PRIMARY SCHOOL
estudo de caso da página 23

Location: Gando, Burkina Faso.
Architecture: Diébédo Francis Kéré.
Design: Diébédo Francis Kéré.
Construction Management: Diébédo
Francis Kéré and
village community Gando.
Clients: Village community of
Gando, Burkina Faso,
Kéré Foundation e.V. (Schulbausteine
für Gando e.V.).
Building Area: 216 m²;
310 m² covered exterior area.
Status: Completed since 2001.
Awards: Aga Khan Award
for Architecture 2004,
Global Award for
Sustainable Architecture 2009.

MATERNITY WAITING VILLAGE
estudo de caso da página 25

Project: MASS Design Group Model of
Architecture Serving Society (MASS).
Location: Kasungu, Malawi.
Date: September 2013 – October 2015.
Client: University of
North Carolina – Malawi.
Partners: The Malawi Ministry of
Health, The Presidential Initiative for Safe
Motherhood, The Gates Foundation,
The Autodesk Foundation.
Services Provided: Architectural &
Structural Design, Landscape Design,
Construction Administration.

HOSPITAL DA REDE SARAH
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO SERZEDELO
CORREA – ISC – TCU

estudo de caso da página 37

estudo de caso da página 29

Início do projeto: 2001.
Conclusão da obra: 2008.
Área do terreno: 80.000 m².
Área construída: 52.000 m².
Arquitetura: João Filgueiras Lima (autor), Ana Amélia Monteiro
e André Borém (equipe).
Superintendência administrativa:
Francisco A. N. Filho.
Coordenação técnica:
Adriana Filgueiras Lima.
Coordenação administrativa:
Walmir Bulhon.
Paisagismo: Beatriz Secco.
Obras de arte: Athos Bulcão.
Instalações: Kouzo Nishiguti.
Estrutura: Roberto Vitorino.
Conforto térmico: George Raulino
Metalurgia: Waldir Silveira (pesada) e
Hurandyr Matos (leve).
Marcenaria e plásticos: Jurandir Amorim.
Pré-moldados: Tomaz Bacelar.
Equipamentos: Hurandyr Matos,
Cláudio Blois Duarte e
Antônio Carlos Correia.

Data de início do projeto: 2011.
Data da conclusão da obra: 2017.
Área do terreno: 22.523,87m².
Área construída: 24. 957,96 m².
Autoras do projeto:
Milena Palma Araujo e
Nathália Cruz Soares Pinto.
Coautores do projeto:
Marcelo Albuquerque Lima,
Patrícia Guimarães Eichler e
Lorena Vicente de Carvalho.

LÉO SURGICAL CLINIC
AND HEALTH CENTER
estudo de caso da página 35

Title: Surgical Clinic and Health Center
Location: Léo, Burkina Faso,West Africa
Architect: Diébédo Francis Kéré
Team: Diébédo Francis Kéré, Pedro
Montero, Emmanuel Dorsaz, Jamie Keats,
Dominique Mayer
Structural engineering: EGC (Entreprise
Générale de Construction), Ouagadougou BP
Construction supervision:
Kéré Architecture
Landscape design: Kéré Architecture
Client: Operieren in Afrika e. V.
Building Area: 1.660 m²
Status: Completed since 2014

SEDE DO CAU/BR + IAB/DF
estudo de caso da página 46

1º lugar no concurso público
de arquitetura
Coordenadora: Tais Cristina da Silva.
Arquitetas e urbanistas:
Tais Cristina da Silva e
Gabriella Trombetti Ornaghi.
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Engenheiros:
Paulo Manuel dos Santos Freire,
Luis Carlos Garcia Iraola,
Tsuruho Takaki Junior,
Fernando da Costa.

CEPAC – Edifício Sede do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento para
a Inovação e Sustentabilidade
estudo de caso da página 56

Coordenadora Geral do
projeto pela contratante:
Professora Raquel Naves Blumenschein
Arquitetura, coordenação geral, desenvolvimento e compatibilização:
Arq. Rodrigo Mindlin Loeb, Arq. Caio
Atílio Dotto, Arq. Vinícius Libardoni.
Coordenação e interface de
desenvolvimento BIM:
TI Lab – Arq. João Gaspar.
Supervisão Geral de
desenvolvimento BIM:
Eng. Chris Neves.
Estudo bioclimático, luz natural,
simulação térmica e energética,
análise LZC, acústica:
arq. Lilian Martins.
Parecer de Fundações e drenagem:
eng. Sérgio Ludemann.
Projetos de Fundações e Estruturas:
eng. Luiz Roberto Pasqua.
Projetos de instalações hidrosanitárias
e de combate a incêndio, elétricas
e luminotécnica: SKK Engenharia.
Projeto de telefonia, rede de dados,
CFTV e automação predial: Arq. Jayme
Spinola.
Climatização: Eng Willem Scheepmaker.

Arquitetura paisagística:
Benedito Abbud.

ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ
estudo de caso da página 61

Local: Península Keller – Antartida
Contratante: SECIRM/Ministério da
Marinha Consultores e demais projetistas: Nucleora (Cozinha Profissional), Arq.
Stephan Heinlein (Envoltória e sistemas
construtivos), Eng. Pedro Huerbo (Geotecnia), Eng. Giovana Martinelli (Tratamento
de Efluentes), Eng. Domingos Simonetti
(Geração de Energia), Grupo Vidy (Laboratórios), Petinelli Inc. (Meio Ambiente) e
Confraria Moveleira (Mobiliário).
Autores do Projeto Arquitetônico:
arq. Dario Corrêa Durce,
arq. Emerson José Vidigal,
arq. Eron Danilo Costin,
arq. Fabio Henrique Faria,
arq. João Gabriel Rosa Cordeiro.

FÓRUM TJDFT
estudo de caso da página 103

Área total construída: 6.283 m².
Arquiteto responsável:
Siegbert Zanettini.
Coautora do projeto: Sandra Henriques.
Arquiteta coordenadora:
Thais Barzocchini.
Arquitetos colaboradores:
Samara Araujo de Paula, Juliana Matos
Martins Bacchi, Alexandre Barone e
Éric Flick Gonzalez.
Projeto de estrutura:
Meirelles Carvalho Engenharia
e Projetos S/C Ltda.
Projeto de instalações:

SEDE DO SEBRAE NACIONAL

Giacometti Projetos e Consultoria Ltda.
Projeto de climatização:
Unitempo Engenharia Ltda.
Projeto de dados e voz:
engenheiro Fernando Autran Jr (TJDFT).
Certificação LEED:
SUSTENTAX Engenharia e
Sustentabilidade.
Quantitativos e orçamentos: DUOTEC
Engenharia Ltda (arquitetura e estrutura),
RBS tecnologia e Planejamento S/C Ltda
Construção: CAENGE Ambiental.

estudo de caso da página 133

ARENA DA JUVENTUDE
estudo de caso da página 127

Área construída: 14.300 m².
Capacidade total: 5.000 assentos.
Autores do projeto:
Héctor Vigliecca, Luciene Quel e
Ronald Werner Fiedler.
Gerente de Projeto: Elaine Silva.
Equipe: Fabio Ucella, Dalmer Ordontis,
Daniel Pizzocolo, Guilherme Maia,
André Godinho.
Administração: Paulo Serra, Luci Maie,
Arielli Siqueira, Hediane Kuasne,
Laryssa Cardoso.
Engenharias: Focus Group,
Gravidade, MBM.
Consultoria em Sustentabilidade: OTEC.

SEDE DO INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
IPEA
estudo de caso da página 129

Área do lote: 35.552,79m2
Área construída: 21.331 m²
Local: Setor de Clubes – Brasília - DF
Autor do Projeto: Paulo Zimbres
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Conclusão da obra: 2010.
Arquitetura, comunicação visual
ambientação e mobiliário:
arquitetos Alvaro Puntoni,
Luciano Margotto, João Sodré
e Jonathan Davies.
Colaboradores: Amanda Spadotto,
Cristina Tosta, Camila Obniski, Daniela
Pochetto, Fabiana Cyon,
Flavio Castro, João Carlos Yamamoto,
José Paulo Gouvêa, Juliana Braga,
Luis Cláudio Dias e Roberta Cevada.
Estudantes: André Nunes,
Julia Valiengo, Julia Caio, Isabel Nassif,
Rafael Murolo, Rafael Neves e
Raphael Souza.
Luminotécnica: Ricardo Heder.
Estrutura: Jorge Zaven Kurkdjian e
Julio Fruchtengarten.
Paisagismo: Fernando Magalhães
Chacel e Sidney Linhares.
Hidráulica e elétrica: Wang Mou Suong,
Ulisses Tavano e Roberto Chendes.
Climatização: Eizo Kosai.
Eco-eficiência: Luis Carlos Chichierchio
e Juliette Haase de Azevedo.
Automação, segurança predial, áudio e
vídeo: Roberto Luigi Bettoni,
Aires Craveiro e Victor Vainer.
Transporte vertical: Moacyr Motta.
Impermeabilização: Virginia Pezzolo.
Contenções:
Engedat Consultoria e Projeto Ltda.
Caixilhos: Andre Mehes.
Orçamento: Mauro Zaidan.
Painel artístico: Ralph Gehre.
Maquete: Gaú Manzi, Fabio Gionco e
José Paulo Gouvêa.
Fotografia: Nelson Kon.

Construção: Termoeste SA Construções
e Instalações – Oranor Borges de Castro,
Vinicius Freitas de Castro, Carlos Borges
Guimaraes, Rosangela Nunes de Almeida,
Pedro Henrique de Oliveira, Fernando
Vahia Terzella, Bruno Bessel Massouh.

UNIVERSIDADE LIVRE
DO MEIO AMBIENTE
estudo de caso da página 135

Arquitetura e paisagismo: Arquiteto
Domingos Henrique Bongestabs.
Colaboradores: arquitetos da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente:
Jair Couston, Maria Lucia Rodrigues,
Regina Harumi Nagashima e
Mario José Kuster.
Cálculo estrutural:
engenheiro Norimasa Ishikawa.
Iluminação:
engenheiro Sergio Galante Tocchio.
Instalações técnicas:
Entag Instalações Elétricas.
Construção:
Emadel Estruturas de Madeira.
Fotos: Domingos Bongestabs.
Elaboração dos projetos:
janeiro a março de 1992.
Execução da obra:
abril a setembro de 1992.

ADUNB
estudo de caso da página 137

Arquitetura: Nonato Veloso
e Bruno Campos (projeto executivo).
Construção: CCI construções, Eletrofig
(Ar Condicionado).
Projeto de paisagismo: Paula Farage.
Projeto e consultoria de acústica:

Síntese Acústica Arquitetônica.
Projeto e consultoria de esquadrias:
Vidratto.
Fonte: Galeria da Arquitetura
https://www.galeriadaarquitetura.com.
br/projeto/nv-estudio-arquitetura_/centro-cultural-da-adunb/4448

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
estudo de caso da página 139

Construção: 1971 a 1974.
Área construída: 6.333 m².
Autor do projeto: José Galbinski.
Colaboração:
Antonio Carlos Moraes de Castro.
Projeto estrutural: Ernesto Walter.
Fonte: SCHLEE, 2014.

CASA DA SUSTENTABILIDADE
estudo de caso da página 141

Menção Honrosa no
concurso público de arquitetura
Autor do projeto: Nonato Veloso.
Coautores do projeto:
Luciana Saboia, Bruno Campos e
Cláudia Amorim.
Colaboradores acadêmicos: Hugo
Aragão e Mateus Reis.
Consultores de Arquitetura:
Anna Albano, Sahra Lemos
e Ricardo Trevisan.
Paisagismo: Paula Farage
e Veridiana Goulart.
Eficiência energética e
Conforto ambiental: João Walter.

EBG
Estação Biológica do Garducho

CASA DA SUSTENTABILIDADE
estudo de caso da página 147

estudo de caso da página 143

Arquiteto:
João Maria Ventura Trindade.
Colaboração: (edifício) Chiara Ternullo,
Nuno Marcos, André Monteiro Rosa,
Adelaide Neves, Lourenço van Innis, Filipe
Carvalho, Susana Medeiros, Jorge Vicente,
Liliana César Rodrigues, (exposição)
Filipe Nunes, Rita Figueiredo
e Nélson Rodrigues.
Estrutura: PRPC – engenheiros (estrutura e infrastruturas), Paulo Cardoso, Pedro
Romano com Hugo Veríssimo,
Carlos Crespo.
Energia técnica: João Mira, Rui Batista.
Intervenção artística: Fernanda Fragateira com Filipe Meireles, José Fragateiro e
Patrícia Cativo.
Empreiteiro: Construções Monsaraz,
LDA, Virgílio Valadas.
Cliente: CEAI, Centro de Estudo da
Avifauna Ibérica,
Carla Janeiro e Tiago Ferro.

Vencedor do Concurso Nacional de
Arquitetura promovido pela Prefeitura
de Campinas. Organização: Instituto
de Arquitetos do Brasil – SP.
Área terreno: 9.700m².
Área construída: 1.500m².
Autoria: Matheus Marques,
Ricardo Gonçalves e Marcus Rosa.
Consultoria de arquitetura bioclimática:
Tássia Marques.

REITORIA DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA

TRT GOIÂNIA
estudo de caso da página 157

Vencedor do Concurso Público
Nacional de Arquitetura.
Organização: IAB – GO.
Ano do projeto: 2007.
Ano da construção (Fórum): 2008-2012.
Área do Terreno: 13.000 m².
Autores: Daniel Corsi, Dani Hirano e
Reinaldo Nishimura.
Fotos: Nelson Kon

DESI TRAINING CENTRE
estudo de caso da página 161

estudo de caso da página 145

Projeto: 1972 – Ceplan – UnB.
Área construída – 8.000 m².
Arquitetura: arquiteto Paulo Zimbres,
arquiteto Érico Weidle, arquiteto Josué
Macedo, arquiteta Vera Braun.
Projeto estrutural: engenheiro arquiteto
Ernesto Guilherme Walter.
Construção: Kosmos Engenharia.
RT: engenheiro civil Felix de Almeida.
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Design: Anna Heringer.
Building: Two storey vocational school
building (for electrical students) made
with earth and bamboo. Ground floor:
1 classroom plus veranda for practical
training, 2 offices, sanitary units, technical
room, storage First floor: 1 classroom,
veranda, two teacher flats, sanitary units.
Floor area: 300 m2.
Location: Rudrapur, Dinajpur district,
Bangladesh.

Structural engineering and technical
supervision: Stefan Neumann.
Solar installations and electrical
concept: Jakob Schaub.
Energy concept: Oskar Pankratz.
Advisor in earthen structures:
Martin Rauch.
Advisor in bamboo treatment and quality management: Prof. Walter Liese.
Supervision of site: Stefan Neumann,
Montu Ram Saw, Shoeb Al Rahe.
Project management: Anna Heringer
with Dipshikha.
Duration: September 2007 – April 2008.
Construction workers and craftsmen
were all coming from Rudrapur. This
project is part of the Phd of Anna Heringer
with kind support of
The Elite Network Bavaria.

PARADA DE ÔNIBUS
estudo de caso da página 162

Agência Financiadora da Pesquisa:
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) – Edital 3/2015.
Endereço dos Protótipos:
Centro Olímpico (CO) e
Casa do Estudante
Universitário (CEU) – Campus da Universidade de Brasília (UnB).
Autor do projeto de
arquitetura: arq. Jaime G. de Almeida.
Desenvolvimento técnico:
arq. Átila Mendes Costa.
Cálculo Estrutural:
eng. civil Júlio Eustáquio de Melo.
Cálculo das Fundações:
eng. civil Paula de Paiva Fernandes.
Orçamentação da obra:
eng. civil Arnaldo Gratão.
Apoio administrativo:

Adriana Martins Onghero.
Apoio na pesquisa do material para
publicação: André Crispim dos Santos.
Fabricação do Bambu Laminado Colado
(BaLC – Dendrocalamus asper) e do Material Flex (BaLC com Eucalyptus urograndis)
e demais componentes: Oficina de Bambu
e Madeira do Laboratório
de Protótipos – CPAB/UnB.
Equipe técnica (fabricação do BaLC,
Material Flex, componentes construtivos,
ferragens e montagem): marceneiro João
Dias de Souza, auxiliar de marcenaria
Jônatas Pereira da Silva e serralheiro
Genivaldo Rodrigues de Araújo.
Preparação dos moldes para fabricação, para o corte de peças, desenho
dos chumbadores e apoio geral: Gisele
Fernandes de Oliveira e Marina de Araújo
Patury (bolsistas de iniciação cientifica da
pesquisa, graduandas da FAU/UnB).
Execução da pintura da calha, placa
cimentícia e do telhado: pintores Baltazar
Cassiano e Eleomar Ferreira da Costa.
Fotos: Randal Andrade.
Avaliação Pós-Construção (APC), avaliação Pós-Ocupação (APO) e atualização
do projeto de arquitetura do diretório
(2018-2019) – bolsistas: Flávio Roberto
Castro Nóbrega, Ariel Freire do Amaral e
Vinícius Oliveira de Freitas.

CENTRO GEORGES POMPIDOU
estudo de caso da página 169

Projeto vencedor do concurso
internacional de projeto: 1971.
Inauguração: 1977.
Autores do projeto:
Renzo Piano e Richard Rogers.
Engenharia: Ove Arup.

HOSPITAL EM PUYO

KINDERGARDEN

estudo de caso da página 171

estudo de caso da página 175

Description: New County Hospital in Puyo.
Location: Puyo, County
of Pastaza, Ecuador.
Architects: Patricio Martínez, Maximiá
Torruella, PMMT Forward
Thinking Healthcare Architecture.
Built: 2012.
Floor Area: 15.710,00 m².
Structural Consultat: BIS Arquitectes.
Services Consultant: JG Ingenieros.
Construction Company: Makiber, SA
Photographer:
Sebastían Crespo Fotografía.

Start of planning: February 2013
Construction: January 2014 / November 2014
Client: permaculture community PORET,
Zimbabwe
Site: Chaseyama, Zimbabwe
Sponsor: Omicron electronics
Concept and design: Anna Heringer
Project management/drawings: Stefano Mori
Engineering: Laurence Kisuule
Consulting: Susanne Menzel (carpentry), Bernhard Fäth and Joe Heringer
(timber structure)
Coordinaton: Margarethe Holzer, Julious Piti
built area: 52 sqm (26 sqm each building)
materials/techniques: stone foundation,
timber structure, thatched roof/walls (straw)

Karine Meneses Chagas de Carvalho.
Projetos de Estrutura e Fundação:
Ricardo Fiúza Lima, Márcio Augusto R.
Buzar e Neusa Maria Bezerra Mota.
Projetos Elétrico e Cabeamento Estruturado: Sérgio Ricardo Paes Rios, Raquel Simas Coutinho Barbosa e Tiago Flor Bento.
Projeto de SPDA:
Sérgio Ricardo Paes Rios.
Projetos de Água, Esgoto, águas pluviais e combate a incêndio: Lucas Zacarias
de Azevedo, Frederico Guilherme Almeida
Lara, Érica Ramalho de Oliveira e
Oto Vinícius de Almeida.
Fiscalização da obra: William Fernando
Vilmar e Mozar Neves de Souza.
Local da obra: Universidade de
Brasília – Campus Faculdade UnB
Planaltina.

CERRATENSES – CENTRO DE
EXCELÊNCIA DO CERRADO

METI (Modern Education and
Training Institute)

MUSEU DO TUMUCUMAQUE
estudo de caso da página 173

Local: Macapá – AP.
Projeto: 2003/2014.
Autor do Projeto:
João Filgueiras Lima, Lelé.
Autor do projeto executivo:
Haroldo Pinheiro.
Colaboradores: Gabriela Avelar Jaloretto, Hyparshia Arantes Lima e
Pilar Pinheiro Sanches.
Cálculo estrutural: Lucílio Vitorino
(concreto armado), Paulo Roberto Freitas
(estrutura metálica).
Instalações prediais e especiais: José
Avelino de Oliveira.
Climatização: George Raulino.
Fonte: PROJETO DESIGN, 2015.

estudo de caso da página 177

Autores do projeto:
arq. Catharina Macedo e
arq. Roberto Lecomte.
Coautores: arq. Ana Carolina Salviano e
arq. Samuel Guimarães.
Obra: Casacerta Construções Especiais.

UAC – PLANALTINA
estudo de caso da página 179

Conclusão do projeto: 2007.
Conclusão da obra: fevereiro de 2011.
Área construída: 4.795 m².
Autores do projeto de arquitetura: Alberto Alves de Faria, Fabiana Couto Garcia
e Fátima Lauria Pires.
Colaboradores:
Ana Carolina Caetano Alves e
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estudo de caso da página181

Location: Rudrapur, Dinajpur district,
Bangladesh.
Footprint: 275 m².
Floor área: 325 m².
Client: Dipshikha/METI (Modern Education and Training Institute), Bangladesh
in cooperation with Partnerschaft Shanti
– Bangladesch e.V. and
the Papal Children’s Mission (PMK).
Sponsor: Partnerschaft Shanti Bangldesh e.V. and
Kindermissionswerk (Germany).
Architects: Anna Heringer, Eike Roswag.
Design and Concept: Anna Heringer.
Technical planning: Eike Roswag.
Structural engineering, Earth construction consulting: Ziegert Roswag Seiler
Architekten Ingenieure

Bürogemeinschaft, Berlin
Dr.-Ing. Christof Ziegert,
Dipl.-Ing. Uwe Seiler.
Consulting, building supervision and
training of workers in bamboo construction: Emmanuel Heringer (basket weaver
and carpenter),
Stefanie Haider (blacksmith)
Supervision design: Prof. Roland Gnaiger, Martin Rauch, Peter Kugelstätter.
Construction: 25 to 30 local workers.

GHESKIO Cholera Treatment Center
estudo de caso da página 193

Project: MASS Design Group Model of
Architecture Serving Society (MASS).
Location: Port-au-Prince – Haiti.
Date: February 2010-March 2015.
Client: GHESKIO.
Size: 7459 sqft (693 sqm).
Services Provided: Architectural Design,
Construction Administration, On-Site
Training, Expanded
Construction Administration.

CASA DA SUSTENTABILIDADE
estudo de caso da página 195

Concorrente do Concurso
público de Arquitetura
Autor do projeto:
Mário Hermes Stanziona Viggiano.
Imagens renderizadas: Pedro Musa.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS
DA CALIFORNIA
estudo de caso da página 221

Arquiteto: Renzo Piano Building Workshop.
Colaboradores: Stantec arqchitecture, Ove Arup & Partners (engenharia e

sustentabilidade), Rutherford & Chekene
(engenharia civil), Sloa Group (paisagismo) Rana Creek (cobertura ajardinada),
PBSF (sistema de suporte para aquário)
Thinc Design, Cinnabar, Visual-Awity
(espetáculos).
Área total: 38.000,00 m².
Certificação LEED Platinum.
Fonte: DURAN, 2010.

Castro e Marisa Cob Maass.
Estrutura: Alexandre Domingues Campos.
Instalações: Terra Engenharia.
Acompanhamento pela Universidade
Federal de Uberlândia: Turíbio da Silva
(engenharia), LindaMar Peixoto de Souza
(planejamento).
Consultor em biblioteconomia: Antônio
Lisboa Carvalho de Miranda.

REICHSTAG

FIOCRUZ

estudo de caso da página 232

estudo de caso da página 241

Project: Normam Foster + Partners.
Appointment: 1992.
Completion: 1999.
Area: 61,166m².
Capacity: 10,000 visitors per Day.
Client: Bundesrepulik Deutschland
Structural Engineer: Arup, Shlaich
Bergermann & Partner, Leonhardt Andrä &
Partner.
Quantity Surveyor: Davis Langdon, Buro
Am Lutzowplatz.
Environmental Engineer: Kaiser Bautechnik, Fischer- Energie and Haustech,
Planungsgruppe Karnasch-Hackstein,
Kuehn Associates.
Lighting Engineer: Claude Engle.

Local da obra: Universidade de Brasília
Início do projeto: 2007.
Conclusão da obra: 2010.
Área construída: 8.260 m².
Arquitetura: Alberto Alves de Faria
(Ceplan), Fabiana Couto Garcia (Ceplan),
Fátima Lauria Pires (Ceplan),
Beatriz Naomi Onishi (Fiocruz),
Eduardo Koatz (Fiocruz) e
Márcio Magalhães das Neves (Fiocruz).
Luminotécnica e acústica
do auditório: Ceplan.
Estrutura, fundações, elétrica,
hidraulica e ar condicionado: JCA.
Construção: SIAL.

Fonte: www.fosterandpartners.com

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPAE – CENTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM AGROENERGIA DA
EMBRAPA
estudo de caso da página 255

estudo de caso da página 239

Projeto: novembro de 2008.
Obra: Dezembro 2011.
Autor do projeto:
Chaile Cherne Soares Evangelista.
Desenvolvimento do projeto arquitetônico e complementares: GEPLAN.
Área do terreno: 11.138 m².
Área da edificação: 9.445,73 m².

Data do projeto: 1990.
Data da construção: 1991.
Área construída: 6 000 m².
Arquitetura: Paulo Zimbres e
Luís Antônio Almeida Reis.
Colaboradores: Marcos Sant’Ana Zimbres, Ademaro Mollo, Valéria Arruda de
306

UAB – UNIDADE AUTÔNOMA

BÁSICA

estudo de caso da página 263

Projeto vencedor do
Concurso IAB/MD de 2005.
Autores do Projeto:
Mário Viggiano, Adalberto Vilela,
Alessandra Lessinger,
Carlos Vinícius Meirelles, Fabiano Castro,
Keyla Boaventura e Beliza Evangelista.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – UnB
estudo de caso da página 273

Projeto: 2004.
Inauguração: 2009.
Área construída; 32.762 m².
Autores do Projeto: Frederico Flósculo
Barreto (Coordenador), Cristine Autran,
Eimara Messias, Ivan Manoel do Vale,
Nelton Keti Borges, Oscar Luis Ferreira e
Vanessa Novais Bhering.
Fonte: SCHLEE, 2014.

CENTRO DE PESQUISA EM MATERIAIS AVANÇADOS DA UFSCAR
estudo de caso da página 281

Data: 2006-2015.
Área construída: 3.593 m².
Autoria do Projeto: Hector Vigliecca,
Luciene Quel, Ronald Werner Fiedler
e Neli Shimizu.
Equipe: Ruben Otero, Thaisa Fróes,
Adda Ungaretti, Camilla Dibaco, Ignácio
Errandonea, Gerônimo de Stéfani, Fabio
Pittas, Pedro Guglielmi
e Gabriella Callejas.

Administração: Paulo Serra e Luci Maie.
Estrutura: STEC do Brasil.
Instalações: GRAU Engenharia.
Acústica: Livre Arquitetura.
Conforto Ambiental:
A. R. Frota Arquitetura.
Instalações Laboratoriais:
Imprint do Brasil.
Paisagismo: Rodolfo Geiser e
Christiane Ribeiro.
Coordenação: Prof. Dr. Ernesto A. Urquieta-González – CCET/UFSCar.
Administração: FAI – Fundação de
Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.
Assessoria Institucional: Escritório de
Desenvolvimento Físico – EDF/UFSCar.
Assessoria Técnica: Profa. Dra. Sandra
Mota Silva – DECiv/UFSCar.
Fotografias: Leonardo Finotti.

PNUD
estudo de caso da página 283

Cliente: Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento.
Área construída: 1.752,88m².
Projeto (data): junho/2014.
Conclusão da obra: março/2015.
Autores do projeto: Paulo Bruna, Lúcio
Gomes Machado, José Alfredo Queiroz
dos Santos, Pedro Collet Bruna
e Gabriela Sendyk.
Equipe: Adriana Marcus, Camila
Schmidt, Ana Carolina Bertassoni,
Dayane Gusso e Rommel Troetsch.
Gerenciamento e Fiscalização: UNOPS
– Natan Aron Birenbaum.
Estrutura: Perezim Consultoria e Projetos Estruturais (Concreto) e
PCEM Engenharia e Projetos (Metálica).
Ar Condicionado: Contractors Enge-

nheiros Associados s/c Ltda.
Instalações Elétricas: Bin & Alves
Engenharia de Projetos.
Instalações Hidráulicas e incêndio:
Gomes Machado Arquitetos Associados.
Luminotécnica:
LIT Arquitetura de Iluminação.
Paisagismo:
Paulo Bruna Arquitetos Associados.
Comunicação Visual: MBD Arquitetura.
Orçamento: Straub Engenharia.
Consultor de Esquadrias: Santa Clara.
Fotos: Nelson Kon.

BIBLIOTECA CENTRAL DA UnB
estudo de caso da página 285

Projeto: 1969.
Inauguração: 1973.
Área Construída: 17.955 m².
Autor do projeto: José Galbinski.
Colaboração: Miguel Alves Pereira,
Jodete Rios Sócrates, e
Walmir Santos Aguiar.
Projeto estrutural:
Ernesto Guilherme Walter.
Execução: Milton Ramos.

MEMORIAL DARCY RIBEIRO
estudo de caso da página 289

Projeto: 1996.
Inauguração: 2010.
Área construída: 3.235 m².
Autor do projeto:
João Filgueiras Lima, Lelé.
Desenvolvimento da arquitetura: Vicente Muñoz Dias e Annmaria Binazzi.
Mobiliário padronizado:
João Filgueiras Lima.
Desenvolvimento do mobiliário:
Adriano Ribeiro Leite.
Estrutura:
Paulo Roberto de Almeida Freitas.
Instalações hidráulicas:
Kouzo Nishigutti.
Instalações elétricas:
Porthos Moreira Contijo.
Execução da obra:
Adriana Filgueiras Lima.
Fonte: SCHLEE, 2014;
PORTO, 2011

VIVEIRO DO SENADO FEDERAL
estudo de caso da página 291

Fonte: SCHLEE, 2014.

Dada de conclusão da obra: 2011.
Projetos de arquitetura, instalações,
sistemas sustentáveis e gestão da obra:
arq. Mário Hermes Stanziona Viggiano.
Cogestão da obra:
Evandro Jorge Cunha Chaves.
Paisagismo: Érico Zorba Gagnor Galvão.
Maquete física:
Ana Carolina Milhomens Pego.
Maquete eletrônica:
Diogo Diniz de Carvalho.
Projetista: Jardel Carlos de França.
Construção: Engemil.

EMBAIXADA DA ÍNDIA
NO BRASIL
estudo de caso da página 287

Localização: Brasília.
Autor do projeto:
Paulo Henrique Paranhos.
Colaboradores: Eder Alencar, Cláudio
Sá, Ana Carolina Vaz, Hermes Romão e
Heloisa Moura.
Ano do projeto: 2003.
Ano de conclusão: 2012.
Área: 65.000 m².
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