(COMPLEX) CIDADES: RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

O Seminário de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação é um projeto pedagógico
vinculado à disciplina ACP804 ofertada aos alunos de mestrado de doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2016, quando da
reestruturação do Programa a partir da inclusão do nível de doutoramento.
O projeto propõe aos alunos o desafio de organizar um seminário aberto ao público no
qual eles apresentam, pela primeira vez, seu projeto de pesquisa. Desde o início, os
discentes se organizam por meio de comissões e, de forma autônoma, respondem pela
definição do tema do evento, pela escolha dos convidados, pela organização das mesas,
pela programação visual, pela preparação da infraestrutura, pelo processo de divulgação
e pelas inscrições.
Inicialmente, os pesquisadores estruturam o artigo e sua comunicação a partir de seu
projeto de pesquisa, conforme as normas de publicações acadêmica. Considerando a
fase introdutória da pesquisa, os alunos são estimulados a discutir suas bases teóricometodológicas e propor um recorte em sua investigação. Nesta etapa, o aluno apresenta
a primeira versão do texto, o qual é avaliado por meio de pareceres elaborados pelos
seus pares; prepara uma segunda versão, a qual recebe novos pareceres e, a partir de
então, apresenta a versão final do artigo. Cada discente responde pela produção de seu
texto e pelos pareceres dos artigos produzidos por seus colegas. Compete ao grupo
organizar o seminário e a publicação decorrente dele.
Antecede à organização do evento, discussões teóricas sobre interdisciplinaridade;
sustentabilidade e ética da pesquisa, considerando as três linhas do Programa: Memória
e Patrimônio Cultural; Paisagem e Ambiente e Tecnologia do Ambiente Construído.
O projeto permite uma visão transversal dos temas, suas interconexões e uma reflexão
compartilhada das questões propostas por cada pesquisador.
A dinâmica da disciplina, ao reunir os alunos de mestrado e doutorado recém-ingressos
em um mesmo projeto, fortalece os laços entre os alunos e promove sua integração no
Programa. Da mesma forma, ao apresentar suas propostas de investigação em um
formato de seminário aberto ao público, permite a visibilidade do Programa ao público
externo converte-se em uma vitrine para futuros egressos; criando conexões com a
sociedade por meio dos convidados e produzindo uma experiência pedagógica proativa,
conduzida pelos próprios alunos.
O tema (COMPLEX) CIDADES: RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE, escolhido
pela turma de 2018, se insere em um panorama atualizado que envolve questões
fundamentais relacionadas ao debate internacional em torno dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio da ONU, mas também temas cruciais para as cidades
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brasileiras, refletidos nos tópicos definidos para o seminário: Microclima e
Planejamento Urbano; (A)diversidade dos espaços livres; Cidade, Memória e
Patrimônio Cultural; Tecnologia e produção do espaço; Saberes e tradições.
Esperamos que a troca de experiências, as discussões e as reflexões geradas por este
evento possam ser aproveitas em prol da construção de um Programa de Pós-Graduação
inclusivo e comprometido com a democracia, a sustentabilidade e a diversidade cultural.

Leonardo Castriota
Subcoordenador do PACPS-UFMG

Yacy-Ara Froner
Coordenadora do PACPS - UFMG
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Análise Tipológica da Morada Oitocentista em São Luís do Maranhão: O Palacete
Gentil Braga; Typological Analysis of the Nineteenth Century Dwellings in Sao
Luis in Maranho: Gentil Braga’s Mansion; Análisis tiplógico de la Vivienda del
siglo XIX en San Luis del Maragnon: Palacio Gentil Braga
Cláudia Nunes de Lima e Andrade – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O Centro Histórico de São Luís no Maranhão é composto por cerca de 4 mil
imóveis protegidos. Os solares e palacetes são recorrentemente prioritários nas ações de
requalificações, pelas suas vinculações com fatos e personagens históricos, pela
excepcionalidade das suas técnicas construtivas, ou por suas dimensões. Apesar disso,
não há pesquisas específicas que contribuam na fase de conhecimento desses bens para
a elaboração de projetos. Frequentemente, é necessário recorrer aos estudos existentes
das casas térreas e sobrados, ignorando as especificidades dessas construções. A
presente análise das características estruturais e configurações espaciais do Palacete
Gentil Braga, sua origem tipológica e evolução histórica contribuirá para a compreensão
desses tipos edificatórios e maior acuidade na interpretação de suas peculiaridades.
Palavras-chave: Palacete Gentil Braga; Morada Oitocentista Maranhense; Arquitetura
luso-brasileira; Tipologia edilícia; Patrimônio Edificado Ludovicense.
Abstract: St Louis Historic Center in Maranhao, Brazil is composed of about 4
thousand protected buildings. Mansions and palaces are frequently viewed as priority
among re-qualification actions due to their bonds with historical facts and characters,
their outstanding construction techniques, or their dimensions. However, there is not
specific research that will contribute to the projects’ study stage of these monuments. It
is often necessary to refer to the study of one-story houses and “sobrados”, ignoring the
specificity of these constructions. The present analysis of the structural characteristics
and spatial configuration of Gentil Braga’s Mansion, its typological origin and historical
evolution will contribute to the understanding of these house types and sharper acuity
when interpreting its peculiarities.
Keywords: Gentil Braga’s Mansion; The Nineteenth-century Dewelling; Luso-brazilian
Architecture; Edilicia Typology; Ludovicense Built Heritage.
Resumen: El Centro Histórico de São Luís en Maragnon es conformado por
aproximadamente de 4 mil inmuebles protegidos. Los solares e palacetes san
frecuentemente prioritarios en las acciones de recalificación, pela vinculación con fatos
e personajes históricos, pela excepcionalidad de sus técnicas constructivas, o por sus
dimensiones. Sin embargo, no hay pesquisa específica que contribuya en la fase de
conocimiento deses bienes. A menudo es necesario recurrir a los estudios existentes das
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casas térreas e sobrados, ignorando as especificidades de esas construcciones. La
presente análisis das características estructurales e configuración espacial do Palacetes
Gentil Braga, su origen tipológica e su evolución histórica contribuirá para a
comprensión de esos tipos constructivos e mayor acuidad en la interpretación de sus
peculiaridades.
Palabras clave: Palacio Gentil Braga; vivienda maranhense del Siglo XIX; arquitectura
luso brasileña; tipología edilicia; Patrimonio Edificado Ludovicense.
Introdução
Este artigo tem por objetivo apresentar a análise da tipologia do Palacete Gentil Braga,
localizado na Rua Oswaldo Cruz (Rua Grande), nº 782, esquina com Rua Rodrigues
Fernandes (Rua do Passeio), Zona de Preservação Histórica de São Luís do Maranhão
protegida por tombamento estadual através do Decreto nº 10.089 de 6 de março de
1986.
O edifício em questão foi moradia do advogado, poeta e escritor Gentil Homem de
Almeida Braga (1835 a 1876), que nele escreveu uma de suas mais importantes obras,
Entre o Céu e a Terra, em 1865. Este fato contribuiu para que o professor e escritor
Josué Montello, membro do Conselho Federal de Cultura e o então Reitor da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), José Maria Ramos Martins, provocassem
a abertura do processo nº 940-T-76 junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) para o seu tombamento. Pela sua excepcionalidade
arquitetônica, a inscrição nº 531 se deu no livro do Tombo das Belas Artes no dia 01 de
novembro de 1978, se tornando a primeira morada1 urbana maranhense tombada
isoladamente no âmbito federal. Dada a sua importância histórica, foi o terceiro bem
tombado pelo Estado do Maranhão através do Decreto n° 7.414, em 13 de agosto de
1980, sendo inscrito na folha 01 do Livro do Tombo.
Edificada no século XIX, a construção passou por uma grande reforma na década de
1930 para abrigar a família de um próspero comerciante, o Sr. Inácio Hesketh de
Oliveira. Posteriormente, passou por duas restaurações, uma realizada pela Odebrecht
em 1986 e a segunda recentemente inaugurada, cujo projeto foi de autoria da Grillo &
Werneck Projetos e Consultoria Ltda. (2010). O palacete foi adquirido para abrigar a
biblioteca central da Universidade do Maranhão, porém se tornou sede do Departamento
de Assuntos Culturais (DAC) da UFMA.
Independentemente dos usos que sejam atribuídos ao casario, qualquer intervenção em
um bem arquitetônico de interesse cultural exige um profundo conhecimento históricosocial assim como das características fisico-estruturais e artísticas, descritas nos
documentos técnicos apresentados na fase de conhecimento do bem.

1Ao tempo do tombamento, o imóvel havia sido recém-adquirido pela UFMA, e portanto seu uso deixaria
de ser residencial.
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Apesar do arcabouço existente sobre as moradas ludovicenses que se encontram dentro
do perímetro de tombamento federal e daquele registrado pela UNESCO como
Patrimônio da Humanidade, que coincidem com a ocupação no período colonial, pouco
se estudou sobre as construções do período do Império, quando São Luís experimentou
um grande desenvolvimento econômico, figurando entre as quatro mais prósperas do
Brasil. Este enriquecimento se refletiu no casario que passou a incorporar as facilidades
encontradas nas principais cidades do Brasil e em Portugal, onde os filhos da elite
completavam seus estudos. É nessa área de expansão urbana ocorrida no período
conhecido como “Idade do Ouro” que se encontra o monumento objeto de estudo.
O conjunto urbano protegido de São Luís é composto por casas térreas, sobrados,
solares e palacetes. Os solares e palacetes são frequentemente prioritários nas ações de
requalificações, pela vinculação com fatos e personagens históricos maranhenses, pela
excepcionalidade das técnicas construtivas, ou por suas dimensões. Este é o caso do
palacete Gentil Braga, que passou por uma reforma e duas restaurações sem que os
técnicos envolvidos nos projetos dispusessem de bibliografia específica que pudesse
embasar o estudo do bem, sendo necessário recorrer aos estudos das casas térreas e
sobrados, ignorando as suas especificidades tipológicas, confrontando o que recomenda
a Carta de Veneza, documento produzido pelo II Congresso Internacional de Arquitetos
e Técnicos dos Monumentos Históricos (ICOMOS) em 1964, em seu nono artigo, que
diz:
[A restauração] tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e
históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e
aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das
reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido como
indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição
arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será
sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do
monumento (ICOMOS, 1964).

A análise ora apresentada foi realizada tendo por base os documentos reunidos durante a
fase de elaboração do Projeto de Restauração e Requalificação do Palacete Gentil
Braga, quando a autora, compondo a equipe da Grillo & Werneck Projetos e
Consultoria Ltda., participou na produção dos documentos que compuseram a fase de
Conhecimento do Bem, realizando o levantamento cadastral, pesquisa histórica e a
análise tipológica.
O estudo da tipologia do Palacete Gentil Braga poderá assim compor o arcabouço
teórico sobre as moradas ludovicenses oitocentistas, contribuindo para a melhor
compreensão dos principais bens protegidos pela legislação patrimonial municipal,
estadual e federal, e assim proporcionar maior acuidade nas ações sobre esses bens e
evitar intervenções espúrias.
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Contextualização
São Luís foi fundada em 1612 no promontório que avança sobre a bacia de São Marcos
entre os rios Anil e Bacanga. Após a reconquista portuguesa, a cidade cresceu além da
cidadela e ocupou a vertente sudoeste correspondente à Praia Grande até a região do
Desterro, onde se encontravam os principais ancoradouros.
A partir de meados do século XVIII, a cidade experimentou acentuado enriquecimento
ao mesmo tempo que o tecido urbano se expandia em direção leste da ilha, sendo suas
ruas ortogonais ocupadas por construções que incorporavam as inovações propostas
pelas reformas pombalinas introduzidas em Portugal a partir do terremoto e incêndio de
Lisboa em 1755 para proporcionar maior estabilidade estrutural às edificações e
incrementar a segurança do conjunto, com adaptações ao clima tropical.
(...) As casas, que até então eram em sua maioria muito precárias e
construídas de taipa e palha, foram sendo substituídas por edificações de
alvenaria de pedra argamassada com cal extraída de conchas marinhas, óleo
de peixe e madeira de lei. Construtores e mestres de obras, vindos
diretamente de Lisboa ou do Porto, passaram a utilizar-se de materiais
importados, como as cantarias de lioz, azulejos e serralherias, trazidos com a
função de servir também como lastro dos navios a vela. (ANDRÉS, 2012, p.
39).

Os primeiros códigos de posturas e, posteriormente, os códigos de obras e as ações
higienistas instauraram a setorização da cidade, a partir da qual, gradativamente, o
comércio se concentrou no entorno do porto da Praia Grande, principal porta de entrada
da província; os serviços na região do Desterro; enquanto as moradas das famílias mais
nobres ocuparam a parte alta até o Quartel no Campo do Ourique.
O Palacete, objeto desta pesquisa, foi construído no Caminho Grande, que ligava São
Luís ao interior da ilha, nas proximidades do Quartel do 5º Batalhão de Infantaria no
Campo d’Ourique. Sua localização num dos pontos mais altos do Centro de São Luís e
ainda pouco ocupada permitiam que Gentil Braga contemplasse a natureza e sob o
pseudônimo de Flávio Reimar, descrevesse a paisagem periurbana.
(…) vinham os passarinhos cantar nos ramos do cajazeiro vizinho, e ao longe
e de todos os lados erguiam-se gorjeios e chilrados; o gado espalhava-se,
mugia e era mungido em uma propriedade fronteira (...). Tão lindas que eram
as manhãs daquele sítio. Ninguém as tem tido melhores no refrescar
balsâmico e suave do espírito e do coração, que se deixavam ir à vontade no
meio do ambiente puro reinante ali. De tarde a paisagem era outra, mais viva,
mais animada, solene no esplêndido colorido do céu, encantadora no
aveludado profundo, que as copas de algumas árvores punham nas galas
luxuriantes do seu aspecto refletindo as ondas de luz, que o sol, tombando
para o ocaso, lhes mandava na abundância inexaurível do seu disco. O mar
reluzia ao longe no prateado espelho das faíscas cintilantes do sol. O coro das
vozes da atividade da vida humana erguia-se no rumor dos carros, no falar
dos transeuntes, na harmonia forte e vibrante da música militar, que a não
grande distância exercitava-se. Mas, sempre uma feiçãozinha écloga na
pastagem do gado pela eminência relvosa e pouco altiva do campo fronteiro e
vizinho... (REIMAR, 1869).
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A cidade cresceu além do Palacete, envolvendo-o e transformando seu entorno, mas
sempre tendo como referência aquela construção em um dos principais cruzamentos de
São Luís, que por esta razão tem nome próprio, alcunhado pela população como “Canto
da Viração”, e oficializado pela lei municipal n° 1.385 de 3 de outubro de 1963.
Discussão conceitual
A boa prática no campo da preservação de bens arquitetônicos requer como etapa
anterior a qualquer projeto de intervenção o profundo conhecimento do bem obtido
através de análises dos aspectos históricos, formais, técnicos, estéticos e artísticos. Essa
etapa tem por objetivo “compreender o seu significado atual e ao longo do tempo,
conhecer a sua evolução e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecida como
patrimônio cultural” (BRASIL, 2005, p. 20). Para isso, além do levantamento cadastral,
que reflete a configuração presente, é necessário realizar busca arquivística,
bibliográfica, iconográfica e de fontes orais que possam esclarecer a origem e evolução
do bem. Porém, são raras as edificações que têm todas as suas alterações documentadas
ou acessíveis, e desta forma, além da pesquisa histórica, para auferir a autenticidade dos
elementos identificados no levantamento físico, é realizada a análise tipológica. Este
produto pode ser considerado o principal da primeira etapa uma vez que, consolidando
criticamente o conjunto de informações obtidas, subsidiará todas as decisões sobre o
projeto.
A tipologia é o estudo dos tipos. "É a disciplina que se ocupa da discussão, classificação
e fundamentação dos ‘tipos’" (GREGOTTI, 1975 in TOURINHO, 2014, p.142), cuja
acepção tem variado ao longo do tempo. O primeiro conceito aplicado à arquitetura, em
consonância com o entendimento do iluminismo como “essência”, foi de AntoineChrisostome Quatrimère de Quincy (1755-1849) que, ao final do século XVIII o
diferenciou de “modelo”.
A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa que deve ser
imitada à perfeição, mas a ideia de um elemento que deve servir, por si
mesmo, de regra a um determinado modelo (...). O modelo, entendido em
termos de prática da arte, constitui um objeto que deve ser repetido de forma
exata; por outro lado, o tipo é um objeto a partir do qual podem ser
concebidas obras totalmente diferentes entre si. No modelo, tudo é dado e
definido com precisão; no tipo, tudo é mais ou menos impreciso (QUINCY,
1823, ARAGÃO, 2006, p.31).

Tourinho explica que para Quatrimère de Quincy os abrigos refletiam as necessidades e
hábitos de conduta de um determinado grupo, tendo identificado “três ‘tipos’ primitivos
fundamentais: a caverna, usada pelas sociedades nômades e caçadoras; a tenda, utilizada
pelos coletores; e as cabanas fixas, características das sociedades sedentárias”
(TOURINHO, 2014, p. 142), demonstrando uma forte ligação entre os padrões sociais e
as características arquitetônicas.
A partir da segunda metade do século XX, o debate sobre os “tipos” foi
retomado junto às críticas à arquitetura e ao urbanismo modernos, estes
acusados de terem resultado na destruição de formas tradicionais
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preexistentes, na homogeneização dos espaços, no abandono da dimensão
cultural, na desconsideração das especificidades locais e na falência das
utopias espaciais urbanas (TOURINHO, 2014, p. 143).

Saverio Muratori (1910-1973), fundador da Escola de Morfologia Italiana, chamou de
“tipo” um modelo de edificação que faz parte da “consciência espontânea” de cada
povo, refletindo seus valores, sendo a síntese da cultura daquele grupo e sua extensão,
ou seja, um retorno a ideia de “germe preexistente”, um princípio original, de natureza
conceitual e estrutural capaz de alimentar um contínuo processo de adaptação e criação
arquitetônica. Seus seguidores, Caniggia e Maffei, definiram que a tipologia seria “um
conjunto orgânico de conhecimentos que se desenvolve a partir do fazer arquitetônico e
se consolida na história, [sendo os 'tipos'] passíveis de serem concretizados nas formas
arquitetônicas” (NASCIMENTO, 2008, in TOURINHO, 2014, p. 144), e organizaram
um manual de "tipos" de edifícios, utilizado em cursos de arquitetura. Da mesma forma,
Giulio Argan (1909-1992) retomou o trabalho de Quatremère de Quincy “esclarecendo
os matizes terminológicos de tipo e modelo como instrumentos teóricos básicos com os
quais se operaria a mímesis arquitetônica” (ESPÍRITO SANTO, 2006, p. 20),
postulando que o tipo seria o conceito, o princípio, enquanto o modelo seria o objeto
visível e palpável. Em outras palavras, Aldo Rossi (1931-1997) explica que o “tipo”
seria o enunciado lógico que precederia a forma e que a constituiria. Assim, tipo e
forma não se confundiriam, “mesmo sendo todas formas redutíveis a tipos” (ROSSI,
1995 em TOURINHO, 2014, p.144)
O tipo se identificou com a lógica da forma, com base na razão e no uso, de
maneira que podemos pensar em todas as obras da arquitetura que ao largo da
história alcançaram a categoria de típicas ao identificar-se com uma forma
precisa, como filhas daquela suposta lógica que as dotava de sentido, ao
mesmo tempo que estendiam uma ponte em direção ao passado. O tipo que
encontrava sua razão de ser na história, na natureza e no uso, não deveria,
portanto, ser confundido com o modelo, a repetição mecânica do objeto
(ESPÍRITO SANTO, 2006,p. 24).

O palacete Gentil Braga apresenta arquitetura sui generis em São Luís do Maranhão, o
que levaria a entender que não se seguiu um modelo. A forma como difere do tipo
reproduzido em São Luís nos séculos XVIII e XIX sugere que a edificação seja fruto da
consciência crítica de um profissional com conhecimento técnico. Suas escolhas
produziram um exemplar que ao mesmo tempo que rompe com a estética usual,
introduzindo novos elementos na arquitetura residencial, ainda manifesta o “saber
fazer” tradicional.
Moradas Maranhenses
Ao chegar ao território ocupado por índios Tupinambás, dados os materiais disponíveis,
as construções, em sua maioria improvisadas, eram simples “casas de tamanho mais
reduzido, de apenas um andar, nas quais predominavam os materiais disponíveis na
região” (NOVAIS, 1997, p. 90) como o barro e a folha de pindoba, utilizada para a
cobertura à maneira dos autóctones. “Pequenos núcleos foram constituídos no entorno
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dos pontos vitais para a coletividade como o porto, o Forte São Luís, fontes, igrejas e
conventos” (ESPIRITO SANTO, 2006, p.63).
Dada a precariedade de muitas dessas edificações, medidas foram tomadas, proibindo-se
o uso de palmeiras para a cobertura das edificações dentro da área da cidade, onde os
chãos passaram a ser doados apenas àqueles que comprovassem recursos para erguer
“boas casas”.
Apenas com a abertura da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão em
1755 e o enriquecimento promovido pelas reformas pombalinas que a arquitetura civil
ganhou ares mais imponentes, com a construção de sobrados em pedra e cal e com
cobertura em telha curva. Aproveitando os navios que vinham fazer o escoamento da
produção maranhense, muitas pedras, chamadas de cantaria vieram como lastro de
navio, sendo empregadas na construção.
Muitas das novas edificações incorporaram o estilo pombalino implantado em Portugal
a partir do terremoto que destruiu parte da cidade, correspondendo a uma normatização
e uso de elementos pré-industrializados. Assim, as pedras de lioz ou cantaria, eram
“utilizadas não só no calçamento da cidade como também, e principalmente, como
elemento construtivo, formando soleiras, batentes, parapeitos e sacadas que vinham de
Lisboa cortadas, prontas para utilização na obra” (ESPIRITO SANTO, 2010, p.73).
Também são dessa época os primeiros azulejos que chegaram à colônia portuguesa.
Mas foi durante o século XIX, quando o Maranhão ganhou espaço no mercado externo
do algodão, que junto ao arroz de Carolina2 permitiram um rápido enriquecimento da
cidade, e os filhos da elite foram finalizar seus estudos em Portugal, na França ou
mesmo em Recife ou São Paulo, trouxeram além da formação, uma demanda pelas
facilidades experimentadas.
“A morada urbana se manteve mais fiel à arquitetura portuguesa, pelo menos na
aparência embora não descartasse as influências indígenas e as adaptações dos colonos
quanto ao modo de morar” (NOVAIS, 1997, p.91). As construções eram erigidas no
alinhamento, ocupando toda a frente do lote, sem recuos laterais, aumentando assim a
segurança. Algumas tiveram implantação no lote de forma que a projeção da planta
forma um “L”, “U”, “C” e até em “O”, conforme a necessidade de cômodos além do
corpo principal, mantendo um pátio interno, onde a vida privada era experienciada.
Autônomos na unidade urbana, pesados paramentos de pedra azulejados,
vazados de gradis de ferro e de leves caixilharias de madeira e vidro
determinavam a medida exata da convivência do formalismo europeu com o
meio tropical. Transplantada do exotismo mourisco e entrelaçada de
contingências autóctones, a casa maranhense expressa esse hibridismo de
pedra do reino com madeira da terra, de espaço confinado com vãos
iluminados, de cerimonial aristocrático com informalidade vernacular.
Texturas do lioz lavrado, reflexos da faiança policromada, estruturas de
2 Era chamado ‘Arroz de Carolina’ o arroz branco originário da Colônia Britânica da Carolina do Norte e
introduzido no Maranhão pela Cia Geral de Comércio. Em função da sua aceitação na metrópole,
substituiu o arroz vermelho introduzido pelos imigrantes açorianos no início do século XVII.
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madeira de lei e matizes da luz equatorial filtrada nas venezianas deram vida
ao instinto nacional (SILVA FILHO, 2010. p. 17-18)

Outra inovação na colônia e que destaca a arquitetura ludovicense foi a presença dos
mirantes, que como uma chaminé de exaustão contribuem para a manutenção do
conforto térmico. Eles se diferem das mansardas encontradas na arquitetura pombalina.
Muitas construções tinham uso misto, ocupando o comércio o primeiro ambiente, ligado
à rua, enquanto a vida privada se desenvolvia para dentro do lote. Os comerciantes mais
ricos, no entanto, construíram sobrados. Ou seja, tinham suas moradas elevadas do
chão, seguindo basicamente a mesma configuração de planta das casas térreas, acrescida
de uma caixa de escada, tendo o térreo ocupado pelo comércio, cujas portas alinhavamse verticalmente com as aberturas superiores, que frequentemente se abriam para
balcões ou sacadas em lioz guarnecidos de guarda-corpo em ferro batido ou forjado.
Essas tipologias foram bastante estudadas em São Luís, principalmente por Olavo
Pereira da Silva Filho, que escreveu Arquitetura Luso-Brasileira no Maranhão, em
1986, no qual se baseiam o São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de
Arquitetura e Paisagem e a maioria dos estudos e análises tipológicas encontradas nos
projetos de restauração e requalificação em São Luís, e mais recentemente, o autor
publicou Varandas de São Luís: gradis e azulejos (2010). Também se destaca o Estudo
de José Marcelo do Espírito Santo Tipologia da Arquitetura Residencial Urbana em
São Luís do Maranhão: Um Estudo de Caso a Partir da Teoria Muratoriana (2006).
O Palacete
O palacete Gentil Braga ocupa terreno que mede 16,06m de frente ao Norte para a rua
Oswaldo Cruz (antiga Rua Grande) e 41,20m de fundo no comprimento pela Rua Dr.
Rodrigues Fernandes (antiga Rua do Passeio) confinando pelo poente com o prédio nº
758 da Rua Oswaldo Cruz e pelo sul com o prédio nº 124 da Rua Rodrigues Fernandes.
Caracteriza-se como palacete urbano do período de transição, apresentando elementos
da arquitetura colonial e eclética. O sistema e os materiais construtivos, a ordenação dos
vãos e a cobertura em telhas cerâmicas tipo capa e canal são soluções usuais nas
edificações do período colonial sob forte influência portuguesa.
Implantado sobre o alinhamento, o casarão de planta em “L” tem organização dos
ambientes condizente com a “morada inteira”, variação sincrônica do “tipo-base” da
arquitetura residencial urbana de São Luís de “Porta-e-janela”.
A disposição interna [da morada inteira] consiste quase sempre de quatro
peças de área mínima de 16 metros quadrados, além do corredor, ou sejam
uma sala para visitas de rigor e três bons quartos, todos direta ou não
diretamente comunicantes, por meio das altas e largas portas dispostas de
modo que os centros das paredes fiquem desimpedidos para a implantação de
armadouros de redes e permita uma cama ao centro para os casos de doença.
(…) Ao fundo uma larga varanda que se comunica com lojas no correr lateral
e, de um lado só, até a cozinha, ao banheiro e ao gabinete sanitário
(MACEDO, 2001 in ESPIRITO SANTO, 2010, p 86).
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As paredes mestras são de alvenaria de pedra e cal enquanto as paredes internas,
divisórias ao longo do correr e varanda são de taipa à galega com enchimento em barro
e pedra, conforme se tornou mais comum a partir do século XVIII. No “caixão”
encontram-se as salas, quartos, alcova central e vestíbulo que se comunicam entre si. No
correr, além dos antigos quartos, se encontravam a cozinha ao final do lote e banheiros
que na reforma de 1930 receberam laje de concreto.
Como vemos na Figura 1, as duas fachadas são revestidas com azulejos portugueses de
13x13 cm nas cores azul e branco e cercadura nas cores azul e amarelo sobre fundo
branco que, de acordo com Dora Alcântara, foram introduzidos em São Luís nos anos
1840/1850, contradizendo os vários documentos que datam a construção do palacete nas
duas primeiras décadas do século XIX. Seus vãos mais rasgados, alterando a proporção
usual de cheios e vazios no período colonial, conferem maior elegância. Também
marcam o novo período os elementos neoclássicos usados como ornamentos como os
cunhais apilastrados de ordem jônica delimitando as fachadas e arquitrave em relevo
com motivos florais junto à cimalha.
O mirante, aparece deslocado para a extremidade sul em forma de torre “... que nos faz
pensar nos solares do Minho, onde foi conservada a lembrança das velhas torres de
menagem” (ALCÂNTARA, 1978). Diferenciando-o do corpo, os azulejos apresentam
estampa diferente. Os vãos de arco abatido no térreo e primeiro pavimento apresentam
largura ampliada, e podem indicar sua construção posterior, ou apenas a solução técnica
disponível para atender a necessidade de vãos maiores para permitir a entrada de
carruagem. É possível, contudo que estes vãos tenham sido alterados e ampliados
durante reforma anterior para comportar a garagem e a cozinha da edificação.
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Figura 1 - Palacete Gentil Braga, 2009.
Foto: Flávio Grillo.

A cobertura tem suas “águas mestras” paralelas às testadas, vertendo água para a rua e
para o pátio interno, sendo a concordância resolvida através de espigão e rincão. O
telhado é apoiado em caibro corrido, muitos ainda roliços. O madeiramento foi
parcialmente substituído em ambas restaurações, sendo as telhas totalmente
substituídas. Junto ao mirante em torre, o telhado recebeu uma adaptação, durante a
execução, com a criação de uma pequena laje sob a cobertura para conter as águas
pluviais vertidas do telhado do mirante, que representavam um agente de degradação
dada a diferença de altura. O telhado do mirante se desenvolve em quatro águas sendo
que as águas mestras vertem água sobre o telhado principal da edificação e sobre a
edificação vizinha pela rua do Passeio, enquanto as tacaniças vertem água para a Rua do
passeio e o interior do lote.
A porta principal está localizada na fachada menor como era o costume desde o tempo
da colônia. Porém, ela se encontra deslocada para o lado direito, fugindo da simetria
usual nas moradas inteiras do período ludovicenses. A portada tem seu arco apontado
nivelado com os das janelas rasgadas, porém com dimensões ampliadas. Há relatos de
que havia nessa fachada um balcão mourisco, que já não existia à época da intervenção
da Odebrecht. Na fachada lateral leste voltada para a Rua do Passeio, as janelas de arco
apontado possuem parapeitos em alvenaria revestida. Os arcos ogivais de gosto
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neogótico marcam uma nova linguagem que só seria introduzida no Brasil na segunda
metade do século XIX a partir das publicações de Ruskin (1819-1900) e Viollet-le-Duc
(1814-1879) na Europa.
Em São Luís, os arcos ogivais estão presentes na Igreja de Santo Antônio (1856), no
Hospital Português (1869), na Igreja Presbiteriana (1887) e na Igreja Nossa Senhora dos
Remédios, reconstruída no início do século XX. Porém, em todas essas construções, os
telhados se encontram por trás de platibandas, solução para atender ao Artigo 61º do
Código de Posturas de 1866, o que contribui para o entendimento de que o palacete foi
erguido antes da publicação daquela legislação municipal.
No corpo principal as portas entre os amplos cômodos são em arcos apontados e
bandeiras de madeira ricamente trabalhada. No “correr”, no entanto, os cômodos do
primeiro pavimento comunicam-se diretamente entre si, através de portas com vãos em
arcos plenos e bandeiras de ferro decoradas ao longo do correr e abrindo para a antiga
varanda/sala de jantar e hoje sala de exposições.
Outro indicativo do tempo de construção é a existência do porão alto. O casarão se
desenvolve sobre um porão alto que se estende por toda a área ocupada pela edificação,
costume que se torna comum a partir do século XIX. Os prédios assobradados surgiram
como resposta ao crescimento da cidade, da circulação de veículos e da movimentação
de transeuntes uma vez que a maior altura proporcionava maior privacidade aos seus
residentes. Nas fachadas externas, o porão alto é dotado de óculos guarnecidos de ferro
batido dispostos abaixo de cada uma das janelas e alinhados aos eixos verticais. Eles
cumpriam as funções de iluminação e ventilação natural. Nas fachadas internas, é ligado
ao pátio interno por janelas em arco.
De acordo com levantamentos em épocas distintas, percebemos que o porão foi a área
que sofreu o maior número de alterações, tendo sido redividido diversas vezes. Essas
alterações foram o reflexo das mudanças de função. Como morada, inicialmente
abrigava escravos e posteriormente os criados e depósitos. Após a aquisição pela
UFMA, abrigou escritórios, salas de aula, acervo técnico, oficinas e depósitos. Nele foi
construído mais um banheiro, e durante um período, a circulação foi realizada paralela à
rua do passeio em vez de paralela ao pátio interno, o que foi revertido. Seu acesso é
feito através de portão de garagem que se abre diretamente para a Rua do Passeio na
extremidade sul, e por uma pequena porta que se abre para o pequeno hall antes da
escadaria de acesso junto à porta principal. Além de sua ligação direta com o pátio
interno.
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PLANTA BAIXA 1º PAV. - original hipotética

PLANTA BAIXA TÉRREO - original hipotético

PLANTA BAIXA TÉRREO - 1983
PLANTA BAIXA 1º PAV. - 1983

Figura 2 - Evolução da edificação. 1. Planta térreo (porão) – hipótese; 2. Planta 1º pavimento – hipótese;
3. Planta térreo (porão) – levantamento 2010; 4. Planta 1º pavimento – levantamento 2010.
Fonte: Grillo & Werneck Projetos e Consultoria Ltda.

Existe a hipótese da escadaria de acesso principal ter sido deslocada para mais próximo
da porta de entrada principal durante a grande reforma ocorrida nos anos 1930,
recebendo a princípio pisos em marmorite branco substituído por madeira na
restauração de 1986.
Na reforma de 30, foi introduzido piso em ladrilho hidráulico decorado com relevo em
tons de amarelo, vermelho e branco formando tapete no hall de entrada. Nos demais
cômodos do primeiro pavimento, o piso em tabuado de madeira do Brasil de dois tons
intercalados tem acabamento tabicado de topo e foi recuperado nos anos 30 e
novamente nos anos 80, sendo que na última restauração, alguns cômodos receberam
tabuado de duas espécies diferentes, porém de tons semelhantes em função da
indisponibilidade de pau-marfim certificado. Nos cômodos principais, os forros são do
tipo saia-e-camisa pintados de branco.
No relatório elaborado pela Odebrecht consta a presença de forros treliçados, que foram
removidos. No porão foram introduzidos lambris de madeira e caixotes de madeira que
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escondem as vigas metálicas introduzidas para viabilizar a remoção de pilares nos
centros dos compartimentos. As réguas de diferentes larguras evidenciam a necessidade
de substituição de parte do forro do porão desde a última restauração.
As paredes das instalações sanitárias, introduzidas no século XX são de tijolos e
receberam revestimento em azulejos lisos brancos. As esquadrias nesses ambientes,
denunciam a sua desconfiguração evidenciando os cortes nas molduras em madeira que
as guarneciam de até o chão.
Provavelmente também foi nessa época que o balcão corrido de que há notícias foi
removido da fachada da Rua Grande para a instalação de balcões entalados em ferro
batido e introdução de peitoris em marmorite, adaptações que se tornaram comuns na
São Luís da primeira metade do século XX. A varanda recebeu novo fechamento com
construção de peitoril em alvenaria onde foi instalado um painel de azulejos mais
antigos que os da fachada com uma série de figuras de vendedores chineses inscritos em
medalhões ovais com emolduramento policrômico do estilo D. Maria I que hoje se
encontra no Museu de Artes Visuais na Rua Portugal. A introdução de uma escadaria de
acesso ao pátio interno a partir da varanda também data desta época. Alterações estas
que foram desfeitas na restauração de 1986. Porém, as janelas de vãos em arco pleno
adotadas nesta última reforma, apesar de documentadas como sendo um resgate das
características originais da construção não condizem com as soluções normalmente
adotadas na época, quando as faces voltadas para o pátio interno eram geralmente mais
leves, sendo constituídas de caixilharia de madeira com presença frequente de
venezianas formando o guarda-corpo.
Contíguo ao pátio, separado por gradil havia um quintal onde se situa o poço e onde
ficavam a lavanderia, horta e galinheiro. Atualmente esta área foi ocupada com a
construção de um auditório/teatro para 150 pessoas.
Considerações Finais
O palacete Gentil Braga apresenta características da arquitetura de transição do período
colonial para o ecletismo, que se tornou popular no século XIX. Sua estrutura e
organização espacial, seguem o saber fazer e a forma de morar que se tornaram tradição
em São Luís do Maranhão. Como as moradas do período da colônia, em especial os
prédios de esquina, a fachada frontal se desenvolve na de menor dimensão, onde estão
situadas uma grande portada e as salas. As fachadas, expostas ao público apresentam
um grau de detalhamento e sofisticação maior, exibindo o sucesso e a posição de status
da família, enquanto que a vida privada é voltada para o interior. No entanto, diferente
da maioria dos exemplares onde o correr e a varanda tem fechamento mais leve com
caixilharia de madeira, o palacete tem sua fachada interna com alvenaria de pedra e cal
com aberturas em arco.
Apesar de constar no processo de tombamento a data de construção em 1820, esta
parece estar equivocada, uma vez que as características estilísticas levam a crer que ela
ocorreu na segunda metade daquela centúria.
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Assim como o estudo do Palacete Gentil Braga, análises de outros exemplares poderão
contribuir para corrigir equívocos de trabalhos anteriores e a partir da construção de um
arcabouço teórico, subsidiar novas investigações necessárias na etapa de conhecimento
dos bens culturais que compartilham características físicas, espaciais, locacionais ou
temporais para quaisquer obras de intervenção. Considerando que o perímetro de
proteção estadual tem um grande conjunto protegido cuja tipologia ainda é pouco
pesquisada, esse estudo se torna bastante importante.
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A ressignificação de espaços públicos pela prática da agricultura urbana considerações sobre o jardim produtivo: o Quintal do Sô Antônio;
The resignification of public spaces by the practice of urban agriculture considerations on the productive garden: the Quintal do Sô Antônio; La
resignificación de espacios públicos por la práctica de la agricultura urbana consideraciones sobre el jardín productivo: el Quintal del Sô Antônio
Gabriela Campelo Aragão Bitencourt - Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A urbanização contemporânea vinculada à lógica da produção espacial
capitalista e à fragmentação territorial evidencia a necessidade de um planejamento
urbano pautado na harmonia entre a paisagem natural e construída; na ocupação
democrática da cidade e na saúde e qualidade de vida para o desenvolvimento físico,
psicológico e cognitivo do indivíduo. Este artigo defende a união do Planejamento
Urbano à Agricultura Urbana, utilizando como estudo de caso O Quintal do Sô Antônio,
um jardim produtivo agroecológico, antes caracterizado como um espaço livre, ocioso e
degradado, localizado no bairro da Lagoinha, Belo Horizonte. A intervenção urbana
manifesta-se por meio de uma mobilização comunitária sociocultural, que ressalta o
valor ambiental na cidade e a consciência alimentar, assim como a relação homemnatureza.
Palavras-chave: Produção do espaço, Planejamento urbano, Agricultura urbana,
Mobilização comunitária, Jardim produtivo agroecológico, Consciência ambiental
Abstract: Contemporary urbanization linked to the logic of capitalist space production
and territorial fragmentation shows the need for urban planning based on the harmony
between the natural and built landscape; in the democratic occupation of the city and in
health and quality of life; for the physical, psychological and cognitive development of
the individual. This article defends the union between Urban Planning and Urban
Agriculture, using as a case study: O Quintal do Sô Antônio, an agroecological
productive garden, formerly characterized as an idle and degraded free space, located in
Lagoinha neighborhood, Belo Horizonte. Urban intervention manifests itself through a
community mobilization of a sociocultural character, which emphasizes the
environmental value in the city and food awareness, as well as the relation between man
and nature.
Keywords: Space production, Urban planning, Urban agriculture, Community
mobilization, Agroecological productive garden, Environmental awareness.
Resumen: La urbanización contemporánea vinculada a la lógica de la producción
capitalista espacial ya la fragmentación territorial evidencia la necesidad de una
planificación urbana pautada en la armonía entre el paisaje natural y construido; en la
ocupación democrática de la ciudad y en la salud y calidad de vida; para el desarrollo
físico, psicológico y cognitivo de la persona. Este artículo defende la únion de la
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Planificación Urbana a la Agricultura Urbana, utilizando como estudio de caso O
Quintal do Sô Antônio, un jardín productivo agroecológico, antes un espacio libre
ocioso y degradado, localizado en el barrio de Lagoinha, Belo Horizonte. La
intervención urbana se manifiesta por medio de una movilización comunitaria de
carácter sociocultural, que resalta el valor ambiental, la conciencia alimentari la relación
hombre-naturaleza.
Palabras clave: Producción del espacio, Planificación urbana, Agricultura urbana,
Movilización comunitaria, Jardín productivo agroecológico, Conciencia ambiental.
Introdução
As cidades brasileiras passaram por uma urbanização denominada extensiva, onde suas
fronteiras urbanas se multiplicaram, abrangendo territórios conforme a lógica da
produção e reprodução espacial regida pelas leis econômicas e pelo setor industrial
dominante (MONTE-MÓR, 2006). O resultado desse confronto entre sociedade urbana
e produção espacial capitalista gera uma desconexão do homem contemporâneo com a
natureza, o cotidiano e a individualidade de sua existência (LEFEBVRE, 1999;
SIMMEL, 1967).
Essa expansão urbana controlada pela economia do dinheiro determina transformações e
a fragmentação espacial, social e mental das cidades e de seus indivíduos; afetando a
projeção da vida urbana, tanto em escala global (produção, divisão e organização do
trabalho), quanto na escala da vida privada do homem, no que se refere à mudança de
seus comportamentos subjetivos e valores espirituais, reduzidos às exigências de uma
vida objetiva regida por padrões de consumo (CARLOS, 2017; SIMMEL, 1967).
Para Forman (2014, p. 2), o homem conquistou o título de Homo sapiens “urbanus”,
uma vez que mais da metade da humanidade hoje habita em centros urbanos.
Deduzindo-se que as cidades possuem um forte fator de atração para diferentes usuários
e funcionam como ímãs (ROLNIK, 2009), elas são o ponto chave da ecologia urbana,
por proporcionar espaços de interações sociais, segurança e conforto, além de englobar
oportunidades variadas; realçadas pelo seu aspecto criativo, tecnológico e multicultural
(MCMICHAEL, 2000).
No entanto, segundo Odum (1985, p. 47), a urbanização foi o processo que mais mudou
a fisionomia da Terra em toda história de atividade humana, pois implicou e ainda
implica na depredação da paisagem natural, na extração dos recursos naturais do
planeta; além de gerar a criação de redutos de pobrezas, desigualdades sociais e perigos
para a saúde humana e ambiental, características intrínsecas às aglomerações urbanas
(MCMICHAEL, 2000, p. 1123). “Assim de forma cosmopolita, o viver na cidade pode
ser benéfico, conhecido como a vantagem do urbano ou pode ser nocivo, conhecido
como a penalidade do urbano.” (VLAHOV, 2005 apud CAIAFFA et al., 2008, p. 1787).
Diante da complexidade das dinâmicas urbanas no ambiente construído e da
necessidade de alinhar os processos urbanos com a conservação de paisagens naturais e
valores socioculturais, este artigo busca investigar a produção espacial contrária à lógica
dos ditos meios de produção capitalista, ressaltando-se práticas urbanas relacionadas à
saberes e tradições, ao papel da natureza para a qualidade de vida e ao reflexo do
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engajamento social na produção dos espaços da cidade. Para isso, a temática da
agricultura urbana vinculada ao planejamento urbano será o elemento norteador dessa
pesquisa, cujas investigações terão ponto de partida nas diretrizes e políticas públicas
urbanas implementadas na cidade de Belo Horizonte para a promoção da prática da
agricultura urbana e de espaços verdes. Dessa forma, almeja-se verificar se as decisões
tomadas na esfera político-administrativa estão de fato refletindo valores e necessidades
enfrentadas nas apropriações urbanas promovidas pelo cidadão.
Tendo em vista a abordagem teórica a ser desenvolvida e a proposta de estudo de caso
referente à prática de agricultura urbana em um espaço público na cidade de Belo
Horizonte, apresentam-se as seguintes indagações: Como a apropriação urbana por meio
da agricultura contribui para a democratização dos espaços livres da urbe? Quais
barreiras se apresentam para a apropriação dos espaços públicos da cidade? A
agricultura urbana pode funcionar como um instrumento urbano-cultural perpetuando
tradições e saberes? Qual o impacto dessa prática na cidade de Belo Horizonte? Como
produções espaciais dessa natureza reforçam a identidade local, bem como a
necessidade de retomar um outro modo de vida na cidade?
Sustentabilidade urbana posta em pauta
Dado o atual contexto de crise urbano-energética mundial e a precariedade
socioambiental em densas áreas urbanas, é trazido para o escopo das políticas públicas e
da gestão urbana, a temática da sustentabilidade urbana. No entanto, sua aplicação
reduz-se à uma abordagem por vezes simbólica, superficial e até mesmo paradoxal,
fugindo dos princípios ambientais e ecológicos, uma vez que “todos parecem definir o
termo para adequar-se aos seus próprios interesses” (FORMAN, 2014, p. 29). Para
enfatizar tal crítica, traz-se também à discussão, o conceito da terminologia do
desenvolvimento sustentável urbano:
(...) o termo desenvolvimento sustentável apresenta uma contradição semântica, já que a associação das
noções de sustentabilidade e desenvolvimento encerra um antagonismo de difícil solução. (...)
sustentabilidade é um conceito da ecologia, que significa tendência à estabilidade, equilíbrio dinâmico e
interdependência entre ecossistemas, enquanto desenvolvimento diz respeito ao crescimento dos meios de
produção, à acumulação e expansão das forças produtivas. (...) o conceito de desenvolvimento sustentável
estaria distorcido e reinterpretado como uma estratégia de expansão do mercado e do lucro, quando, na
verdade, significa mudanças essenciais na estrutura de produção/consumo, uma nova ética
comportamental e o resgate dos interesses sociais coletivos (HERCULANO, 1992 apud BARROS, 2009,
p. 50).

Segundo Odum (1985), a questão da sustentabilidade urbana e da qualidade físicoambiental entra em debate com a constatação da incapacidade de atuação das cidades
como organismos autossustentáveis, uma vez que a geração da própria vida no
ecossistema urbano opera a partir da absorção de altos fluxos de energia e materiais em
contraposição à uma produção maior e mais tóxica de resíduos. Dessa forma, o
complexo organismo urbano influencia diretamente na saúde dos indivíduos que nele
residem, não apenas por sua dimensão ambiental, mas por seus arranjos sociais,
econômicos e políticos. Segundo Souza (1984, p. 15), a qualidade de vida urbana e a
saúde nas cidades é complexa e multifacetada, abarcando questões ligadas à distribuição
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de bens de cidadania, direitos essenciais, além de bens coletivos de natureza tangível e
intangível.
A cidade contemporânea reforça a ideia de que seus moradores estão constantemente sendo afetados por
sua dinâmica. Nesta direção, o conceito de saúde deveria incorporar o cotidiano dos indivíduos vivendo
nas cidades, sob a ótica ampliada de que o estudo individualizado dos fatores determinantes na saúde (...)
não pode ignorar as relações de interdependência que existem entre o indivíduo e o meio físico, social e
político onde ele vive e se insere (CAIAFFA et al., 2008, p. 1787).

Portanto, a percepção central da pesquisa pauta-se na defesa do planejamento urbano
holístico, com ênfase nas vantagens obtidas por meio da prática da agricultura urbana;
capaz de fomentar a integração de uma malha urbana fragmentada, a conservação de
ambientes naturais e construídos, além de proporcionar a interação funcional do
ecossistema urbano e consequentemente a qualidade de vida para os moradores urbanos.
No contexto atual se observa um conflito de paradigmas no qual parecem prevalecer tendências
homogeneizantes de urbanização e faltar alternativas a modos de vida mais sustentáveis em regiões
metropolitanas. A aproximação de campos do conhecimento que normalmente não dialogam, como o
campo agroecológico e o campo das práticas e estudos urbanos pode contribuir para ampliar a
compreensão sobre os limites e potencialidades das práticas agrícolas urbanas. (COSTA, ALMEIDA,
2012, p. 11).

Segundo Andrade (2009), ainda há entraves para o esse tipo de planejamento urbano,
uma vez que as políticas públicas e a gestão urbana se mostram conservadoras quanto à
aplicação de uma visão sistêmica na relação campo-cidade. Um exemplo prático do
vigente planejamento segregador entre área urbana e rural, é retratado pela ausência de
referências à atividade de agricultura urbana na maioria dos planos diretores das cidades
e no próprio Estatuto da Cidade (LEMOS, 2012).
Logo, a temática da agricultura urbana nas áreas remanescentes da cidade surge a partir
da necessidade de políticas urbanas territoriais mais integradoras e ecológicas, o que
fundamenta o viés interdisciplinar pretendido por essa pesquisa, cuja abordagem
buscará conectar: ecologia urbana, agroecologia, permacultura, saúde urbana,
mobilização social, conscientização alimentar e ambiental para um entendimento
múltiplo do espaço urbano.
O papel da agricultura urbana no planejamento de cidades
Segundo Andrade, Lemos e Medeiros (2015, p. 66) há pouco entendimento quanto à
pluralidade funcional da agricultura urbana, sua atuação no engajamento políticoambiental e na promoção da equidade econômica e de gênero em diversas conjunturas
sociais.
A agricultura traz potencialidades e benefícios para o meio urbano, uma vez que é capaz
de promover o uso produtivo de espaços livres degradados e ociosos urbanos,
recuperando e administrando eficientemente resíduos sólidos e líquidos (MOUGEOT,
2000). A agricultura urbana age no âmbito social, ao criar condições para integração
social, valorização individual e coletiva, proporcionando atividades produtivas para
mulheres e grupos marginalizados na sociedade. Também atua no âmbito econômico
com a geração de trabalho e renda familiar; e no âmbito ambiental, contribuindo para a
eliminação de lotes ocupados com lixo, na diminuição de vetores de doenças, bem como
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na conscientização à diminuição de insumos químicos e fertilizantes na produção e
consumo alimentar (BELVILACQUA; COLUSSO, 2009).
A agricultura urbana pode funcionar como uma estratégia posta à disposição do planejamento urbano no
sentido de capacitar melhor os urbanistas para encontrarem soluções possíveis de se resolver a pobreza,
de melhorar seu rendimento e de criar produção que cubra as necessidades alimentares diárias ou que,
pelo menos melhore a qualidade da nutrição dos seus agregados, mesmo quando radicados em exíguos
espaços intra-urbanos (MADALENO, 2002, p. 1).

Segundo Andrade, Lemos e Medeiros (2015, p. 64) a agricultura urbana vai além da
questão da segurança alimentar, contemplando aspectos relacionados à gestão
ambiental, à conservação da biodiversidade como parte integral do desenho urbano e à
consolidação de áreas intraurbanas e periurbanasi dentro do zoneamento do ecossistema
urbano, garantindo a plena integração espacial, administrativa e política de tecidos
urbanos diversos.
Destaca-se também a capacidade de despertar politização, empoderamento e ativismo
social a partir da prática da agricultura e da jardinagem urbana, definida por Reynolds
(2009, p.5) como uma ação de guerrilha, praticada por moradores da cidade desprovidos
de terras para cultivo; que se encontram insatisfeitos com abusos ambientais e que lutam
pela liberdade de expressão e coesão comunitária. Além disso, segundo Nagib (2016, p.
19), a agricultura que se materializa em espaço urbano público decorre de um processo
ativista e cidadão em escala local, capaz de democratizar os espaços livres da cidade.
O divórcio entre agricultura e as cidades, ou seja, a dissociação da produção alimentar
às economias urbanas é muito recente na história urbana (MOUGEOT, 2000, p. 25). A
técnica agrícola e o advento do campo foram os fatores precursores e intrínsecos à
transformação do homem em um ser nômade e à eclosão das primeiras cidades,
evidenciando-se, a relação simbiótica entre cidade e campo. Sendo o excedente
alimentar, o fator que permitiu ao homem desenvolver atividades criativas não
essenciais, principal característica do indivíduo urbano (STEEL, 2009, p. 13).
Ao olhar para as cidades através da distribuição alimentar pode-se esclarecer dois
pontos relevantes à sociedade contemporânea: o primeiro é que a qualidade de vida
urbana e as escolhas de consumo quanto às provisões alimentares possuem relação
direta com implicações ambientais, sociais e urbanas; e a segunda questão, refere-se aos
poderes da produção capitalista industrial não estarem mais subordinados à demanda,
mas ao lucro, resultando na comercialização alimentar pautada na desnutrição, na perda
de variedades genéticas e da própria cultura alimentar local (STEEL, 2006;
ESCOBEDO, 2008). “Assim, a partir de questões como a produção, acesso ou preparo
dos alimentos, é possível recriar as cadeias de relações entre produção, apropriação e
consumo do espaço nas cidades” (COSTA; ALMEIDA, 2012, p. 62).
Em escala mundial, a urbanização das cidades e os processos que vieram atrelados a
esse fenômeno, como a industrialização e a globalização, criaram novos hábitos
alimentares na sociedade, notando-se desde a perda da sazonalidade dos alimentos, a
desregionalização de práticas culinárias, a fragmentação de culturas locais, até a
simplificação e o anonimato de cozinhas ditas tradicionais, acarretando no risco de
desaparecimento de memórias e estratos históricos relacionados a cultura alimentar
(CERTEAU; GIARD; MAYOL 1997). Devido a todo esse contexto, a agricultura
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urbana também é defendida neste estudo, como uma forma de conscientização quanto
aos ciclos naturais da produção alimentar, assim como o valor sociocultural, nutricional
e medicinal uma alimentação in natura ou minimamente processada1.
Desafios e avanços da agricultura urbana na cidade de Belo Horizonte
Admitindo a dificuldade de introduzir políticas urbanas favoráveis à prática da
agricultura urbana no zoneamento e no desenho urbano, aliado à inferior quantidade de
decisões participativas na gestão espacial das cidades brasileiras, é válido ressaltar que
a cidade de Belo Horizonte já apresenta progressos na criação de uma visão coletiva
quanto aos papéis e funções que a agroecologia e a agricultura urbana podem
desempenhar na reestruturação territorial da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
especificamente devido aos resultados finais do Projeto de Macrozoneamento da
RMBH e a proposta da Trama Verde-Azulii (ALMEIDA; MELGAÇO, 2015).
Apesar do adensamento e de um modelo urbano-paisagístico de aridez, pequenos cultivos resistem nas
lajes, cantos, pneus, bacias, garrafas de plástico, tanquinhos, vasos, latas, bidês, sufocados pelo mercado
imobiliário e pelo gosto, um tanto duvidoso e estranhamente unânime, pelo cimento. Belo Horizonte é
repleta de pequenos lavradores, e cada um cultiva ao seu estilo. Alguns agricultores urbanos geram
impactos consideráveis em seu entorno, mobilizando pessoas, transformando a paisagem, resgatando
saberes e relações com a terra, comercializando alimentos de qualidade, fazendo valer a função social de
terrenos vazios, questionando a oposição entre cidade e campo. Para além da geração de renda e da
segurança alimentar, que costumam nutrir os (ainda erráticos) discursos oficiais, eles apontam para outras
formas de existir na cidade e ocupar, produzir e compartilhar outros espaços, outros tempos, outras
lógicas (REGALDO, 2013, p. 157).

Segundo Costa e Almeida (2012, p. 73) há uma pluralidade de experiências no campo
da agricultura urbana já identificadas na RMBH pelo grupo de estudos em agricultura
urbana (AUÊ!). Tais atividades catalogadas ressaltam a diversidade de agentes, saberes
e espaços, reforçando a organização popular e a luta por transformações sociais.
³Quintal do Sô Antônio: estudo de caso de agricultura urbana em espaço público
na cidade de Belo Horizonte
Como parte do projeto de duplicação da Avenida Antônio Carlos Prestes no ano de
2005, diversos elementos como calçadas e edifícios foram impactados devido às
modificações na infraestrutura. Como consequência desse processo, o rearranjo das vias
de circulação desencadeou o surgimento de um espaço livre, sem uso delimitado, no
bairro Lagoinha.
Partindo de uma coesão comunitária e adesão ao projeto da Prefeitura: “Adote um
verde”, um grupo intitulado Hortelões da Lagoinha, começa a idealizar em 20152, ações
e planos de intervenção para esse espaço ocioso e degradado, com o objetivo de efetivar
uma horta comunitária no bairro. A partir de conversas informais com o grupo,
1

Guia alimentar para população brasileira define como in natura alimentos obtidos diretamente de plantas
ou animais, à exemplo de: hortaliças, frutas, ovos e leite; e como minimamente processados; os alimentos
que passam por alterações mínimas após deixarem a natureza, à exemplo de: queijos, pães e conservas.
2
2015 – Dado obtido a partir da linha do tempo do Hortelões da Lagoinha, realizado pelo projeto de
pesquisa Jardins Possíveis de autoria da Profª Luciana Bragança.
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declarou-se que a ocupação do espaço público se deu por meio da jardinagem como
forma de ressignificação espacial em contraposição às adversidades existentes no local.
Apesar da presença de lixo à céu aberto, ausência de recursos hídricos para o cultivo,
existência de erosão no solo acarretada pela falta de cuidados, bem como a sensação de
insegurança e medo simbolizadas pelo abandono do lugar, uma das integrantes do grupo
começou a cuidar da terra e a cultivar flores. especificamente, os girassóis. Essa
intervenção na paisagem cotidiana local definiu as primeiras ações para concretizar o
que hoje é reconhecido como: O Quintal do Sô Antônio (Figura 1). Esse jardim
comunitário se caracteriza como um canteiro público de experimentos agroecológicos,
ainda em construção, que já conta com a presença de plantas ornamentais, alimentícias e
medicinais (Figura 2).

Figura 1: Encontros de mutirão no Quintal do Sô Antônio
Fonte: Arquivo pessoal (2018).

A intenção do local é de educar quanto ao consumo de alimentos livres de agrotóxicos
e evidenciar que a saúde das pessoas pode provir de uma alimentação nutritiva diária e
do conhecimento quanto ao uso de plantas medicinais. Ademais o projeto também
agrega a participação ativa de moradores do bairro, estudantes e professores da
Universidade Federal de Minas Gerais e demais voluntários. (Figura 3).
A lente de interpretação iniciada neste estudo de caso enquadra o Quintal do Sô
Antônio, como um movimento de jardim de guerrilha por se tratar de uma ocupação que
traz uma mensagem de defesa ao uso produtivo do solo urbano, de mudança
comportamental quanto a função, acesso e compartilhamento dos espaços livres da
cidade, impactando positivamente seu entorno e atraindo pessoas através das plantas
(REYNOLDS, 2009).
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Figura 2: Espécies de plantas ornamentais e medicinais presentes na horta-mandala
Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Figura 3: Evento de inauguração do Quintal do Sô Antônio – “A Bença!”
Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Monitoramento e avaliação da agricultura urbana: contextualização metodológica
para o estudo de caso
O método de Monitoramento e Avaliação consiste em um procedimento de medição da
eficiência, efetividade, pertinência e causalidade de um dado projeto. A aplicação desta
metodologia em contextos urbanos, particularmente no caso da agricultura urbana,
demanda sensibilidade para avaliar as dinâmicas espaciais e os diferentes atores
inseridos neste ambiente complexo. (CAMPILAN; DRECHSEL; JÖKER, 2003). Com
inspiração neste entendimento, foi elaborada uma ficha avaliativa (Tabela 1) para o
diagnóstico a ser aplicado no estudo de caso. O processo metodológico desta pesquisa
envolverá: levantamentos bibliográficos, leituras de produções acadêmicas, coleta de
dados, observação local sistêmica e envolvimento com o projeto comunitário mediante
colaboração e trabalho voluntário; bem como o contato pessoal com os agentes sociais
responsáveis pela criação do Quintal do Sô Antônio.
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Requisitos a serem avaliados e diagnosticados no Quintal do Sô Antônio
1

Descrição
física-espacial
do ambiente

Mapeamento de uso e ocupação do entorno imediato.

3

Análise quanto à tipologia do espaço: (público ou privado?)

5
e

Identificação
de
valores
culturais,
políticos,
sociais
e
ecológicos no
ambiente

Mapeamento de trajetos até o jardim comunitário.
(Modalidade de transporte e tempo de deslocamento dos usuários)
Identificação dos agentes sociais do Hortelão da Lagoinha
(perfil de usuários, integrantes do grupo, voluntários e colaboradores)

5

Questionário de constatação de benefícios físicos, psicológicos, assim como o
desenvolvimento de conscientização alimentar

6

Processo de mobilização e empoderamento sociocultural a partir da ocupação e
prática da Agricultura Urbana em espaços públicos apropriados

7

8

9

10
Relação cidade
e ambiente

(Mapeamento paisagístico e tipologia de sistema agrícola.)

2

4

Interação
usuários
ambiente

Extensão e características físico-ambientais da área.

11
12

Presença de política urbana beneficente:
(Qual? Houve maior legitimação e segurança à prática da agricultura urbana?)
Fonte de água para a irrigação dos cultivos: água da chuva, reaproveitamento
(águas cinzas ou água encanada? Há tratamento para a água (re)utilizada?)
Tipos de insumos, sementes e fertilizantes utilizados:
(Origem e uso de compostagem como método de adubação?)
Dinâmicas e rotatividade de recursos humanos
(Quantas pessoas estão envolvidas com o jardim comunitário? Desde quando?
Propósito da produção gerada no jardim comunitário.
(renda econômica, consumo, lazer, engajamento social e outros)
Tipos e frequência de atividades
Tabela 1 - Ficha de metodologia avaliativa.
Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Considerações
O presente artigo delineia as bases para o desenvolvimento do produto acadêmico deste
mestrado, visto que a estrutura metodológica, o aprofundamento quanto ao estado da
arte e a investigação do estudo de caso ainda serão detalhados e sistematizados
futuramente.
Apesar da ausência de resultados quanto à análise deste objeto de pesquisa, já é possível
conceber algumas reflexões acerca do percurso e os reflexos ambientais, sociais e
políticos dessa mobilização comunitária fomentadora de uma ocupação de caráter
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sociocultural e ecológico. Portanto, espera-se comprovar as vantagens da agricultura
urbana para a qualidade de vida dos cidadãos urbanos, ampliando a visão sistêmica do
planejamento integrador entre ambiente construído e os espaços verdes da malha
urbana.
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Áreas intra e periurbanas carecem de normativa político-administrativa no Brasil
(ALMEIDA, 2016). Contudo, definem-se pelos seguintes critérios: tamanho de
população, limiares de densidade e limites legais da cidade. A distinção entre as áreas
intraurbana e periurbana revela-se, respectivamente, na localização de maior
proximidade que a primeira exerce em relação ao tecido urbanizado (MOUGEOT,
2000).

i

ii Trama Verde-Azul expressa uma malha sobreposta ao território, integradora de
aspectos urbano- rurais, de uma rede de áreas verdes e cursos d'água em diferentes
escalas, contribuindo para a conservação da biodiversidade, revitalização d’águas,
controle de expansões imobiliárias, mineradoras e industriais, bem como o
fortalecimento das produções agrícolas intra e periurbanas (ALMEIDA, 2016).
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Desenho Urbano Sensível à Água: Estratégias de aplicação e avaliação do volume
de escoamento superficial no Conjunto Paulo VI em Belo Horizonte; Water
Sensitive Urban Design: Strategies for the application and evaluation of the
volume of surface runoff at the Conjunto Paulo VI in Belo Horizonte; Dibujo
Urbano Sensible al Agua: Estrategias de aplicación y evaluación del volumen de
flujo superficial en el Conjunto Paulo VI en Belo Horizonte;
Marília Israel de Azevedo Borges - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: As alterações nos ciclos naturais pelo processo de urbanização são
perceptíveis e no ciclo natural da água esta mudança ocorre, basicamente, pela
transformação da superfície natural que, agora impermeabilizada, tem redução na
infiltração, aumento no escoamento superficial e redução na evapotranspiração. O
conceito de Desenho Urbano Sensível à Água (WSUD) busca inserção do ciclo da água
durante o planejamento, tendo em vista a melhoria da qualidade físico-ambiental. Esta
pesquisa encontra-se em fase inicial e tem como objetivo delinear as prováveis linhas de
desenvolvimento para que seja possível avaliar se a implantação das estratégias de
WSUD, tem influência na diminuição do percentual de volume e velocidade do
escoamento superficial de águas pluviais em escala local, visando o aumento da
resiliência.
Palavras-chave: WSUD, cidades resilientes, vulnerabilidade climática, modelagem
hidráulica, Conjunto Paulo VI.
Abstract: The changes in the natural cycles by the process of urbanization are
perceptible and in the natural cycle of water this change occurs, basically, by the
transformation of the natural surface that, now waterproofed, has reduction in the
infiltration, increase in the surface runoff and reduction in evapotranspiration. The
concept of Water Sensitive Urban Design (WSUD) seeks to insert the water cycle
during planning, with a view to improving physical-environmental quality. This
research is in the initial phase and aims to delineate the probable lines of development
so that it is possible to evaluate if the implementation of WSUD strategies has an
influence on the decrease of the volume percentage and the speed of surface runoff of
rainwater on a local scale, aiming at increasing resilience.
Keywords: WSUD, resilient cities, climate vulnerability, hydraulic modeling, Conjunto
Paulo VI.
Resumen: Los cambios en los ciclos naturales por el proceso de urbanización son
perceptibles y en el ciclo natural del agua este cambio ocurre, básicamente, por el
transformacion de la superficie natural que, ahora impermeabilizada, tiene reducción en
la infiltración, aumento en el flujo superficial y reducción en la evapotranspiración. El
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concepto de Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD) busca inserción del ciclo del
agua durante la planificación, con miras a la mejora de la calidad físico-ambiental. Esta
investigación se encuentra en fase inicial y tiene como objetivo delinear las probables
líneas de desarrollo para que sea posible evaluar si la implantación de las estrategias de
WSUD tiene influencia en la disminución del porcentaje de volumen y velocidad del
flujo superficial de aguas pluviales a escala local , con el objetivo de aumentar la
resistencia.
Palabras clave: WSUD, ciudades resilientes, vulnerabilidad climática, modelado
hidráulico, Conjunto Paulo VI.
Introdução
Um dos principais desafios ambientais enfrentados no século XXI tem sido o aumento
de eventos extremos associados às mudanças climáticas, tais como ondas de calor,
tempestades e secas. Os centros urbanos, com densidades cada vez mais altas, tendem a
ser ambientes muito vulneráveis a essas ameaças. A urbanização, por si só, é um fator
de agravamento em relação às mudanças climáticas, já que se trata de uma das formas
mais agressivas de alteração do ambiente natural, em todos os seus estratos (atmosfera,
superfície e solo), alterando assim o balanço de energia local (OKE, 1973, 1981).
Ruano (2000) observa que os modelos de cidade, desde a antiguidade, têm se baseado
na extração de recursos naturais do ambiente e devolução de materiais e efluentes em
forma de resíduos, poluindo o ar, as águas superficiais e o solo, além do desmatamento.
Enquanto as comunidades, antigamente, eram organizadas em pequenas vilas, não havia
grande impacto no entorno das ocupações antrópicas. Entretanto, com o crescimento
sem precedentes da população humana e o aumento dos índices de urbanização, os
impactos causados pelas transformações ambientais passaram a ser mais drásticos.
As alterações causadas pela ocupação acelerada e desordenada, principalmente em
países em desenvolvimento, provocam alterações nos balanços energético e hídrico
locais, induzindo a efeitos adversos variados (OKE, 1973, 1981; RUANO, 2000).
Dos ciclos naturais que sofrem modificações com o processo de urbanização, destaca-se
o da água, devido à crescente impermeabilização das superfícies urbanas. A redução da
infiltração das águas das chuvas, pelo aumento da velocidade e do volume do
escoamento superficial, diminui a evapotranspiração (TUCCI, 1997), como apresentado
na Figura 1, contribuindo para a formação de ilhas de calor urbanas, inundações, erosão
e deslizamentos de terra (TUCCI, 2005).
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Figura 1 - Ciclo da água em meio natural e urbano com alto grau de impermeabilização do solo.
Fonte: Hoyer et al., 2011, modificado pela autora.

Segundo Ruano (2000) e Silva et al. (2010), um dos grandes problemas do urbanismo
convencional é a contemplação única de duas categorias de água: a água potável e a
água residual. Deste ponto de vista, os urbanistas só se preocupariam com a evacuação
de águas residuais e com a procura por fontes de abastecimento de água potável para
consumo. Além disso, neste tipo de abordagem parece haver apenas uma pequena
preocupação com a drenagem de águas pluviais, em caso de ocorrência de tempestades.
Ao contrário, para uma ocupação mais sustentável, deve-se preocupar em otimizar o
ciclo da água no tecido urbano. Assim, toda a água, independente de sua origem, é
usada como recurso.
Neste contexto, a perspectiva do chamado urbanismo bioclimático, conceituado por
Higueras (2006), visa a criação de estratégias de planejamento urbano baseados na
observação e reinserção dos ciclos naturais no desenho urbano, objetivando-se melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos, a segurança e a adaptação da ocupação urbana ao
clima local. Para Rogers (2000), a cidade deve ser vista como sistemas de mecanismo
circular, que visa a minimização de entrada de recursos, implantação de eficiências que
auxiliam na maximização da reciclagem e, consequentemente, diminui as saídas ou
resíduos gerados pelo sistema. Desta forma, cada situação geográfica deve gerar um
urbanismo característico e local, partindo da individualidade de cada sítio e sua
população (CREA-MG, 2009).
Partindo do pressuposto de implantar os ciclos naturais no meio urbano, estudos foram
realizados com o intuito de avaliar o nível de eficiência de algumas diretrizes de
reinserção do ciclo da água no planejamento das cidades. Os resultados de tais estudos
mostraram que a captação descentralizada de água pluvial é de grande eficiência quando
aplicada em áreas de ocupação muito densa (GARCIA-CUERVA et al., 2018).
Walsh et al. (2014) demonstrou em seu estudo uma redução de 10,4% no volume de
escoamento pluvial após a implantação de equipamentos de captação de água da chuva
em áreas residenciais. Outro estudo (PETRUCCI et al., 2012) indicou a redução de
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33,3% com a instalação de tanques de retenção de água em locais públicos com grandes
áreas e capacidade de captação. É impossível generalizar os resultados para futuros
estudos, uma vez que a particularidade local, como nível de impermeabilização do solo
e capacidade de captação de equipamentos instalados, varia de um local ao outro
(YORK et al., 2015).
Os estudos referidos demonstram resultados adquiridos por simulação em áreas formais
de cidades americanas. Existe uma lacuna no referencial bibliográfico disponível a
respeito destas implantações em áreas informais, o que é comum nas cidades brasileiras.
Os vazios urbanos e áreas destinadas a preservação ambiental, tendem a ser ocupadas
informalmente, muitas vezes sobrecarregando os equipamentos de saneamento e
captação pluvial que passam a operar de forma sobrecarregada.
Esta pesquisa encontra-se em fase inicial e seu objetivo é delinear as prováveis linhas de
desenvolvimento para uma futura investigação que pretende avaliar por método de
simulação numérica, se a implantação de estratégias de Desenho Urbano Sensível à
Água (Water Sensitive Urban Design – WSUD) aplicadas no Conjunto Paulo VI, em
Belo Horizonte, pode acarretar na diminuição do percentual de volume e na velocidade
do escoamento superficial de águas pluviais em escala local, visando o aumento da
resiliência do bairro.
Desenho Urbano Sensível à Água
O conceito de Desenho Urbano Sensível à Água (Water Sensitive Urban Design WSUD) apresenta-se como uma perspectiva de integração do ciclo natural da água ao
desenvolvimento urbano, como considerado pelo Código Geral Water Sensitive Urban
Design (WSUD) da Austrália, desenvolvido em 2009 (WSUD Australian Code, 2009).
O principal objetivo deste conceito é englobar a água em todas as suas formas no
desenho urbano, incluindo, águas de chuvas, águas negras e cinzas e água potável.
É fundamental que haja a integração do gerenciamento de águas urbanas no processo de
desenvolvimento do Desenho Urbano e que o planejamento de captação de águas
pluviais seja feito de forma descentralizada. Para que isso ocorra alguns princípios
iniciais devem ser aplicados aos projetos de desenvolvimento urbano, entre eles estão:
gestão integrada de captação de água; proteção da integridade ecológica e hidrológica;
integração da comunidade nas tomadas de decisão; gerenciamento de águas pluviais o
mais próximo da fonte; divisão justa de custos (WSUD Australian Code, 2009).
O WSUD oferece muitos benefícios à comunidade e ao ambiente, além de poder ser
empregado com um bom custo-benefício em novos desenvolvimentos ou através de
retrofitting em outros. Além disso, o ciclo da água integrado ao desenho urbano e
mostrado de forma evidente para os moradores, pode gerar benefícios sociais,
econômicos e ambientais a longo prazo.
Algumas estratégias de aplicação são destacadas pelo WSUD (WSUD Australian Code,
2009):
Minimização da interrupção das vias de drenagem naturais (cursos d’água
naturais e nascentes por exemplo);
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Aumento das áreas permeáveis com solo não compactado intra desenho urbano;
Uso de valas de vegetação, lagoas de captação de água e zonas úmidas para que
haja diminuição de canalização e canais alinhados;
Compensação de impactos de desenvolvimento (como criação de tanques de
captação de água pluvial por exemplo);
Minimização da velocidade do escoamento superficial através de estratégias de
paisagismo;
Coleta e armazenamento de água de chuva para uso individual das edificações;
Tratamento de águas cinzas para uso em fins não potáveis.
É necessário que seja feita a seleção de diretrizes potenciais de forma individualizada
em cada local de aplicação, com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo
processo de urbanização, como inundações e períodos de estiagem, e para que o ciclo da
água seja reinserido no meio urbano, proporcionando a transformação de parte do
descarte em uma nova forma de uso.
A cidade de Belo Horizonte: mudanças climáticas e balanço hídrico local
Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, está localizada a 19º48’57” de
latitude sul e a 43º57’15” de longitude oeste, a uma altitude média de 852m (Figura 2).
É a terceira maior região metropolitana brasileira, ficando atrás apenas de São Paulo e
do Rio de Janeiro. A população do município era estimada em pouco mais de 2,5
milhões de habitantes em 2017 (IBGE, 2017), sendo o município mais populoso do
estado e o 6 o mais populoso do Brasil, de acordo com o mesmo Instituto.

Figura 2 - Localização do município de Belo Horizonte e panoramas da cidade.Fotos: acima, vista da
região centro-sul do município; abaixo, vista de um bairro periférico
Fonte: Google Earth© 2018.
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Situada em uma região de clima tropical de altitude, Belo Horizonte vem apresentando
uma tendência ao aumento das temperaturas médias mínimas desde a década de 1940,
principalmente durante o inverno (RIBEIRO E MÓL, 1985). Assis (1990) mostrou,
entretanto, que há uma variação espacial nessa tendência, associada, de modo geral, à
presença ou não de massas de vegetação de porte arbóreo e/ou de grandes corpos d´água
superficiais.

Figura 3 - Imagens classificadas de Belo Horizonte no período de verão (a e c) e de inverno (b).
Fonte: ASSIS, 1990.

A Figura 3 mostra a relação entre as áreas mais arborizadas e/ou úmidas da cidade com
a temperatura superficial. Foram selecionadas imagens do satélite LANDSAT
estatisticamente representativas dos períodos típicos de verão (chuvoso) e de inverno
(seco) de Belo Horizonte, em dias de céu claro (ASSIS, 1990). As imagens classificadas
a partir da combinação dos canais 3 e 4 formam o mapa do índice de vegetação no
período típico de verão (Figura 3a) e de inverno (Figura 3b). As áreas de maior
densidade de vegetação aparecem em verde e amarelo, enquanto aquelas sem nenhuma
vegetação aparecem em tons escuros de rosa até o cinza/preto. Pode-se observar que as
áreas que possuem menos vegetação e/ou corpos d’água são, na Figura 3c (canal termal
do mesmo satélite), aquelas que alcançam as maiores temperaturas superficiais (em
rosa).
Segundo as normais climatológicas (1961-1990), a cidade, conta com a média anual de
chuva de 1.500mm e média anual de temperatura de 21ºC (INMET, 2018). As
precipitações ocorrem 90% das vezes durante a estação chuvosa que vai dos meses de
outubro a março. Quanto a infraestrutura disponível, quase todos os residentes têm
acesso a água potável, porém somente na ordem de 92% dos moradores têm acesso a
saneamento básico (SILVA et al., 2010).
Em condições naturais a cidade de Belo Horizonte apresenta um déficit hídrico e
necessidade de retirada de água proveniente de mananciais dos meses de maio a
setembro. Há um excedente hídrico, que é a água escoada não armazenada pelo solo,
dos meses de novembro a abril, sendo que o mês de outubro seria um mês de reposição
de umidade do solo (Figura 4), segundo o cálculo de balanço hídrico feito a partir do
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nomograma de Thornthwaite-Camargo (TUBELIS; NASCIMENTO, 1988) e utilizando
as normais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de temperatura do ar e
precipitações para Belo Horizonte de 1961-1990.

Figura 4 - Balanço hídrico mensal de Belo Horizonte entre 1961-1990.
Fonte: ASSIS, 2018.

Com a maior parte do solo impermeabilizada, é provável que haja aumento do déficit e
do excedente hídrico local, aumentando também o volume e velocidade do escoamento
superficial e as chances de enchentes nos períodos de chuva. Outra consequência da
falta de permeabilidade do solo é a falta de reabastecimento dos mananciais
subterrâneos, ampliando a chance de aumento dos períodos de estiagem, ocasionando
em situações mais graves a falta de abastecimento de água potável da população.
Análise de Vulnerabilidade Climática em Belo Horizonte e o Conjunto Paulo VI
Em 2016, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
desenvolveu, em parceria com a empresa WayCarbon, um estudo sobre a
vulnerabilidade do município às mudanças climáticas (WayCarbon, 2016). Nesse
estudo, foram apontadas as 12 áreas mais vulneráveis, considerando como aspectos de
vulnerabilidade associados às mudanças climáticas: a expansão das áreas de
disseminação de vetores causadores de doenças tropicais, como a dengue; a maior
frequência de ocorrência de ondas de calor, de deslizamentos provocados por chuvas
fortes e de inundações. A Figura 5 mostra o resultado integrado de todos esses aspectos,
bem como a projeção para 2030. As áreas identificadas correspondem, também, às mais
pobres da cidade, com os lotes regulares em grande parte impermeabilizados pelo
adensamento construtivo, ausência de arborização ou áreas verdes residuais, em
processo de invasão e favelização.
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Conjunto
Paulo VI

Figura 5 - Hotspots de vulnerabilidade às mudanças climáticas no município de Belo Horizonte, em 2016
e 2030 a localização do Conjunto Paulo VI, com base na simulação climática para o cenário RCP 8.5 do
IPCC.
Fonte: WAYCARBON, 2016 (modificado pelo autor).

Uma destas áreas, localizada na região Nordeste de Belo Horizonte é o Conjunto Paulo
VI (Figura 5), que para esta pesquisa foi escolhido como Estudo de Caso, uma vez que
hoje ocupa a 70ª posição do ranking de áreas mais vulneráveis da cidade e, caso nada
seja feito, a previsão é de que haja um salto para a 10ª posição até o ano de 2030,
conforme apresentado na Figura 6.
A comunidade conta com uma população de 3.288 habitantes em uma área distribuída
em 211.169,36 m² de área e 1.044 domicílios e estabelecimentos (IBGE, 2017). Em
visita a campo, pode-se perceber que o bairro trata-se de uma área bastante adensada,
com poucas áreas permeáveis e alta declividade topográfica, sendo assim, em dias de
chuva, o volume e velocidade do escoamento superficial são aumentados de forma
significativa. A área foi classificada, segundo o estudo, como uma das áreas mais
propensas à incidência de focos de dengue, formação de ilhas de calor, inundações e
deslizamentos (WayCarbon, 2016).
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Figura 6 - Classificação de regionais em 2016 e projeção para 2030
Fonte: WAYCARBON, 2016

Figura 7 - A esquerda, ocupação de áreas verdes e a direita uma das nascentes do bairro
Fonte: Acervo do autor.

A imagem à esquerda da Figura 7 apresenta a área verde no remanescente do bairro que
nos últimos anos vem sendo ocupada de forma ilegal, aumentando a probabilidade de
deslizamento das encostas pelo aumento de desmatamento e ocupações irregulares.
Dentro da área verde há duas nascentes importantes que não estão protegidas de forma
adequada, uma delas inclusive com afloramento de água na passagem de uma das ruas
do bairro (Figura 7).
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Apontamentos sobre a metodologia
A partir da delimitação proposta neste estudo, verificou-se que a pesquisa será
conduzida da teoria geral para análise de um caso específico, seguindo assim o método
dedutivo segundo Lakatos et al. (1991). Com uma abordagem quali-quantitativa, o
estudo de caso será analisado em dois momentos diferentes: no primeiro serão
escolhidos os locais de implantação das estratégias de WSUD em workshops
participativos na comunidade usando o método de Geodesign e no segundo momento
através de simulação por modelo hidrológico usando o software Storm Water
Management Model (SWMM 5.1).
Para a metodologia adotada, os procedimentos metodológicos consistirão em: revisão
bibliográfica, por busca em periódicos por relevância e palavras-chave; levantamento de
dados documentais; workshops com a comunidade do Conjunto VI; verificação e
validação do modelo computacional; simulação para análise do volume e velocidade de
escoamento superficial de água pluvial; interpretação de resultados.
A avaliação do volume de escoamento superficial de água pluvial será feita através do
software de simulação desenvolvido pela agência americana EPA (Environmental
Protection Agency) Storm Water Management Model, na sua última versão 5.1 (SWMM
5.1). O software possui livre acesso para download no endereço eletrônico da agência.
Trata-se de um modelo dinâmico chuva-vazão que simula a qualidade e a quantidade do
escoamento superficial principalmente em áreas urbanas (ROSSMAN, 2010). O
software permite ainda que a simulação seja feita para um único evento chuvoso ou em
período contínuo de longo prazo. O SWMM opera com a subdivisão da área estudada
em sub-áreas de captação de água, menores e homogêneas, denominadas sub-bacias.
Cada sub-bacia tem sua própria fração de áreas permeáveis e impermeáveis, que
recebem as precipitações e geram o escoamento superficial e cargas poluidoras entre
elas ou entre os pontos de entrada e saída de um sistema de drenagem.
O SWMM acompanha como a quantidade e qualidade de água evolui através do
escoamento dentro de cada sub-bacia, assim como sua vazão, altura de escoamento e
quantidade de água em cada tubulação e canal.
Para a calibração do modelo e obtenção de dados confiáveis, alguns autores
recomendam (GUARCIA-CUERVA, 2018; LEITE et al, 2016; SANTOS et al, 2018),
que a modelagem da área escolhida seja feita em modelo SIG (Sistema de Informação
Geográfica). A modelagem em SIG facilita na quantificação de percentual de áreas
permeáveis e impermeáveis e no percentual da declividade do local, fazendo com que o
modelo seja o mais parecido possível da realidade do local estudado, não alterando
assim o fluxo e velocidade do escoamento superficial. A calibração hidráulica é feita
através dos parâmetros cedidos pelo Manual do Usuário do software SWMM 5.1
(ROSSMAN, 2010).
O resultado das simulações pode ser visualizado pelo programa através de: relatório,
que contém o resumo das informações relativas à simulação; visualização no mapa,
mediante a escala de cores de alguns parâmetros do projeto e da simulação; gráfico de
séries temporais; gráficos de perfis longitudinais, mostrando como evolui o nível da
água ao longo de um determinado caminho ou trechos conectados entre si e simulação
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da qualidade da água, que não será usado neste estudo uma vez que não há dados
suficientes disponíveis para análise.
Considerações
O presente estudo objetivou traçar uma visão geral da pesquisa que se pretende
desenvolver como parte do mestrado. Ainda é uma visão superficial sobre o que será
abordado, precisando ainda ser aprofundada para melhorar o seu delineado.
Com base no estado da arte, espera-se comprovar que a implantação de estratégias de
WSUD contribua para a diminuição do percentual do volume de escoamento superficial
de água pluvial nos períodos de tempestades, uma vez que são criados locais de coletas
descentralizadas desta água, contrariando o modelo convencional de captação. Esperase também que a aplicação destas diretrizes contribua para a diminuição do
sobrecarregamento da rede pluvial existente além da melhora da qualidade da água
contribuindo também para a melhora da qualidade de vida da população local.
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O culto pós-moderno aos monumentos: o surgimento de um monumento estórico e
o seu valor de cenografia; The post-modern cult to the monuments: the
appearance of a story(c) monument and its scenography value; El culto postmoderno a los monumentos: el surgimiento de un monumento de novela y su valor
de escenografía.
Diogo Ubaldo Braga – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O presente trabalho consiste em um levantamento sobre a evolução do
conceito de monumento, a reflexão sobre os valores atribuídos a eles e à identificação
do surgimento de um novo tipo de monumento característico da época pós-moderna
globalizada: o “monumento estórico” e o seu valor de cenografia. O artigo se
desenvolve através de uma pesquisa sobre a apropriação da indústria cultural aos
monumentos históricos, levantamento de aporte teórico, fontes primárias e secundárias e
documentação obtida nas mídias de massa, objetivando consciência crítica e observar o
fenômeno global do turismo induzido por produtos da indústria cultural que
ressignificam os monumentos existentes, ou que produzem novos monumentos,
provocando alienação e ressignificação pelo esvaziamento de sentido da paisagem
cultural.
Palavras-chave: Monumento histórico; monumento; indústria cultural; patrimônio;
cenografia; pós-modernidade.
Abstract: The present paper consists of a data collection about the evolution of the
concept of monument, the reflection on the values attributed to them and the
identification of theemergence of a new type of monument, characteristic of the
globalized postmodern era: the “storic monument” and its scenographic value. This
article develops through an explanatory research about the appropriation of the cultural
industry to the historical monuments and literature review, through primary and
secondary sources and documentary research in the mass media, aiming to develop
critical consciousness and observe the tourism global phenomenon that are induced by
products of the cultural industry wich resignify existing monuments, or wich produces
new monuments, causing alienation and resignification by emptying the sense of
cultural landscape.
Keywords: Historic monument; monument; cultural industry; cultural heritage;
scenography; postmodernity.
Resumen: El presente trabajo consiste en un levantamiento sobre la evolución del
concepto de monumento, la reflexión sobre los valores atribuidos a ellos y la
identificación del surgimiento de un nuevo tipo de monumento característico de la
época post-moderna globalizada: el "monumento de novela" y su valor de escenografía.
El artículo se desarrolla a través de una investigación explicativa sobre la apropiación
de la industria cultural a los monumentos históricos, a través de fuentes primarias y
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secundarias e investigación documental en los medios de masa, con el objetivo de
desarrollar conciencia crítica y observar el fenómeno global del turismo inducido por
productos de la industria cultural que resinifican los monumentos existentes, o que
producen nuevos monumentos, provocando alienación por el vaciamiento de sentido del
paisaje cultural.
Palabras clave: Monumento histórico; monumento; indústria cultural; patrimônio
cultural; escenografía; posmodernidad.
Introdução
Considerando a globalização, o surgimento de um turismo induzido por filmes e outros
produtos da indústria cultural (BEETON, 2005), pode-se conjecturar o advento de um
novo tipo de monumento que não é histórico, posto que é contemporâneo, mas que irá
possuir funções memorativas e relações de adoração. Neste sentido, em um esforço
didático, pretende-se nomear este novo tipo de monumento como estórico, tendo em
vista a diferenciação em diversos idiomas entre o que seria a historiografia e a história
fantasiosa. É o que ocorre, por exemplo, no português com história e estória e em inglês
com history e story. Este novo monumento é estórico, posto que tem a função de
rememorar fatos que somente ocorreram nos mundos de fantasia, integrantes de filmes,
literatura, séries de TV, clipes musicais ou qualquer outro produto da indústria cultural.
Neste sentido, com o objetivo final de identificar a existência desta nova categoria de
monumento e seu valor de cenografia característico, é realizada uma pesquisa
explicativa sobre a apropriação da indústria cultural aos monumentos históricos e uma
investigação do lugar do patrimônio cultural edificado na sociedade pós-moderna e
globalizada. Para tanto, é realizado levantamento de aporte teórico, através de fontes
primárias e secundárias, de autores que contribuíram significativamente para os temas
dos monumentos, da pós-modernidade e da indústria cultural, sendo eles Alois Riegl,
Françoise Choay, David Harvey e Theodor Adorno. Em um primeiro momento é
identificada a evolução histórica do conceito de monumento, assim como é realizado o
levantamento dos valores a eles normalmente atribuídos.
Em um segundo momento, é realizada uma reflexão sobre a condição pós-moderna com
a contribuição de aporte teórico e pesquisa documental nas mídias de massa,
principalmente no endereço eletrônico Trip Advisor1, que é um dos principais sites de
avaliação de estruturas turísticas e que funciona com indicação e classificação de pontos
turísticos realizadas pelos próprios usuários. O objetivo disto é a observação do
fenômeno global do turismo induzido por produtos da indústria cultural que
ressignificam os monumentos existentes, ou que produzem novos monumentos. Após
isto, a reflexão é transferida para a escala nacional brasileira, onde, também através de
pesquisa documental, é identificado o fenômeno da apropriação dos monumentos pela
indústria cultural. Este trabalho integra o desenvolvimento de dissertação de mestrado,
em andamento, e se insere em uma pesquisa mais extensa, que ambiciona pesquisar as
1

O TRIP ADVISOR é um dos maiores sites de turismo que funciona com indicação e classificação de
realizadas pelos usuários. Ele será citado neste artigo em todo ponto turístico mencionado para determinar
que aquela estrutura é reconhecida por visitadores como ponto turístico.
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influências da indústria cultural e das mídias de massa nos monumentos e patrimônios
históricos.
O conceito de monumento e seus valores
Com o objetivo de identificar a existência desta nova categoria de monumento,
monumento estórico, cabe primeiro a busca da definição da essência do mesmo,
diferenciando-o inicialmente de patrimônio. Os dois, que são normalmente substantivos
utilizados com o mesmo sentido, possuem uma diferença sensível, a ideia de valor
econômico derivada da noção de patrimônio e utilizada como metáfora de espólio
(CHOAY, 2006, p.98). Até o início do século XIX usava-se somente o termo
monumento sendo posteriormente, após a Revolução Francesa (1789), incorporada a
noção de patrimonialidade de origem das regras de sucessão hereditárias do direito
romano. Os revolucionários franceses, vitoriosos, em seus primeiros atos jurídicos
incorporaram os bens do clero, dos emigrados e da coroa, e criaram os museus que
possuíam o objetivo de pôr à disposição do povo francês o que lhes era de direito: seu
patrimônio (CHOAY, 2006, p.98). É neste momento que surgem os primeiros atos
jurídicos para proteção dos monumentos e é a primeira vez que o termo patrimônio é
utilizado, incutindo aos monumentos uma ideia de valor econômico, de tesouro e de
herança.
A utilização do termo patrimônio pelos Estados Nacionais, inicialmente pelo Francês, a
criação de instrumentos jurídicos para a sua determinação e preservação e a sua
utilização para a criação de uma identidade nacional (CHOAY, 2006, p.120), fez com
que a noção de patrimônio se vinculasse também à noção de Estado (CASTRIOTA,
2009). Ou seja, somente é classificado como patrimônio o bem que recebe o
reconhecimento estatal, desta forma, exclui-se desta noção inúmeros outros bens,
inclusive imateriais, que são significativamente relevantes para outros grupos sociais,
portanto, o conceito de monumento é mais amplo e é por isto que será este o utilizado
nesta pesquisa.
Da mesma forma que Castriota (2009) investigou a ampliação do conceito de
patrimônio,, é necessária a investigação do que seria, de fato, o monumento e como ele
se ampliou com o tempo. Pode-se dizer que monumento está em sua origem, do latim
monumentum, vinculada a sua função de memória, sinal do passado, o que perpetua a
memória (CHOAY, 2006, p.114). E, de fato, na antiguidade era esta a única função do
monumento, que era propositalmente construído com este objetivo. Não obstante, o
conceito de monumento sofreu ampliação, como determina a própria Choay em análise
de definição do termo em léxicos de diferentes épocas, a primeira em 1689 e a segunda
em 1694:
Em 1689 Furetière já parece dar tempo arqueológico, em detrimento de seu
valor memorial: ‘Testemunha que nos resta de alguma grande potência ou
grandeza dos séculos passados. As pirâmides do Egito, o Coliseu, são belos
monumentos da grandeza dos reis do Egito, da República romana’. Alguns
anos mais tarde, o Dictionnaire de lÁcadémie situa de forma clara o
monumento e sua função memorial no presente, mas seus exemplos traem um
deslocamento, desta vez em direção a valores estéticos e de prestígio:
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‘Monumento ilustre, soberbo, magnífico, durável, glorioso’ (CHOAY, 2006,
p.19).

Pode-se observar, então, que o conceito de monumento ampliou-se de sua única função
memorial, para designar uma função arqueológica, que de alguma forma também se
remete à memória do passado, mas não no sentido de relembrar algum fato, mas sim
assimilada a um valor de antiguidade como classificaria Riegl (2014). Além disso, o
conceito também ampliou-se para uma valoração relativa a grandiosidade.
Neste sentido, em pesquisa contemporânea, em 2018, da definição de monumento no
dicionário Aurélio on line (2018), pode-se encontrar: “1 - Construção ou obra que
transmite a recordação de alguém ou de algum fato memorável; 2 - Jazigo, mausoléu; 3
- Obra literária ou científica de grande fôlego; 4 - Recordação; lembrança.” É
perceptível, portanto, a associação de monumento nos dias de hoje com uma concepção
de rememoração e, no caso da definição que se refere a uma obra literária ou científica
de grande fôlego, é perceptível também, assim como nos léxicos pesquisados por Choay
(2006), a noção de monumento associada a uma obra de grande imponência,
suntuosidade ou grandiosidade.
Deslocando-se das definições estruturadas pelos léxicos, que são de fato importantes
por testemunharem o imaginário social de uma época, há que se confrontar as definições
de monumento com características acadêmicas produzidas por dois grandes
pesquisadores do tema, Aloïs Riegl em 1903 e Françoise Choay (2006) em 1992. Aloïs
Riegl (2014) define:
Por monumento, no sentido mais antigo e original do termo, entende-se uma
obra criada pela mão do homem e elaborada com o objetivo determinante de
manter sempre presente na consciência das gerações futuras algumas ações
humanas ou destinos (ou combinação de ambos) (RIEGL, 2014, p.31).

Por esta definição Riegl destaca o caráter rememorativo do monumento, no entanto, no
decorrer de sua obra o autor busca por atualizar sua definição: “Conforme a definição
geralmente aceita, obra de arte é toda criação humana tangível, visível ou audível, que
apresenta valor de arte; sendo monumento histórico toda obra de constituição análoga
que possui valor histórico” (RIEGL, 2014, p.32).
Neste sentido, para Riegl (2014), o monumento adquire um caráter para além da sua
função rememorativa, abarcando também obras que possuem um valor de arte. Para ele
não há como diferenciar monumento histórico de monumento artístico, posto que todo
monumento, assim considerado por um Estado Nacional ou grupo social, deriva de um
querer da arte vigente. No entanto, realiza distinção entre monumento volível e
monumento histórico, explicitando que o monumento (volível) tem a intenção de sua
função memorativa atribuída pelo seu criador, enquanto que o monumento histórico não
é criado para fins de memória, mas é posteriormente valorado com esta função por
indivíduos de gerações vindouras, fruto do culto moderno aos monumentos.
Riegl (2014), historiador membro da Universidade de Viena e curador do Museu
Austríaco de Artes Decorativas, busca estabelecer princípios operativos como forma de
orientar a condução da política de conservação das instituições às quais estavam
vinculados, fundamentando suas obras numa consistente relação entre teoria, História e
prática (CHOAY, 2006, p.167). Neste sentido, Riegl destrincha todos os valores que
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

50

podem ser atribuídos a uma obra humana para que ela possa ser considerada um
monumento e estes valores são, portanto, definidores do conceito. Ele discrimina que
podem existir os valores de memória e os de atualidade. Diz que o valor de memória
pode separar-se em: a) valor de antiguidade; b) valor histórico; c) valor volível ou de
comemoração. Por sua vez, o valor de atualidade pode destrinchar-se em a) valor
utilitário ou de uso; b) valor de arte, este podendo ser de novidade ou valor e arte
relativo.
Destaca-se que, muito embora Riegl (2014) não aponte expressamente um valor de
religiosidade dos monumentos, de certa forma, atribui uma característica religiosa (o
culto) aos monumentos históricos na modernidade. No entanto, este culto não se dará
por intermédio da Igreja, mas sim será mediado pelos Estados Nacionais através da
patrimonialização de monumentos históricos. Desta forma, o culto pode ser entendido
como uma característica inerente aos monumentos. Por sua vez, para Choay (2006), em
um esforço definidor, será monumento tudo aquilo que for edificado por um grupo
social em prol da rememoração de fatos e por sua atuação sobre a memória (CHOAY,
2006, p.18).
A definição de Choay (2006) já engloba monumentos históricos e volíveis, no entanto,
atribui a característica de afetividade na relação de rememoração que os monumentos
provocam entre os grupos sociais e seus passados. Já Riegl (2009), possui uma
abordagem mais racional e sistematizada característica de seu tempo. Por isto, pela
possibilidade de uma abordagem mais distante a este culto aos monumentos e pela
atribuição ao monumento de uma afetividade relacionada a grandiosidade e
sensibilidade estética, Choay (2006) aborda uma nova ampliação do conceito de
monumento que passará a ser atribuído às edificações que se voltam contra o passado e
apresentam-se ao presente, e futuro, por conta de suas características espetaculares.
Hoje, o sentido de ‘monumento’ evoluiu um pouco mais. Ao prazer suscitado
pela beleza do edifício sucedeu-se o encantamento ou o espanto provocados
pela proeza técnica e por uma versão moderna do colossal (...). A partir daí, o
monumento se impõe à atenção sem pano de fundo, atua no instante,
substituindo seu antigo status de signo pelo de sinal. Exemplos: o edifício do
Lloyd’s em Londres, a torre da Bretanha em Nantes, o Arco da Défense em
Paris (CHOAY, 2006, p.20).

Neste sentido, pode-se perceber a progressiva perda do valor memorial dos
monumentos que é, desde a sua origem, o seu valor essencial. Choay (2006) aponta dois
principais motivos para esta mitigação do valor memorial dos monumentos que são: a) à
importância crescente atribuída ao conceito de arte nas sociedades ocidentais à partir do
Renascimento; e b) o desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão das memórias
artificiais. Os monumentos espetaculares surgiram, portanto, em um contexto de pósmodernidade em que o “parecer ser” é mais valorado que o ser e que o saber está
condicionado ao acesso às memórias artificiais, quer sejam livros, enciclopédias ou
acesso a textos e documentação na rede mundial de computadores. E com esta
mitigação do valor memorial dos monumentos é que Choay (2006) aponta o surgimento
e fortalecimento de um novo valor, o valor econômico, que mitigará ainda mais a
função memorial dos monumentos que se transformam em mercadoria e possuem o
objetivo de movimentar a economia nacional atraindo turistas estrangeiros (CHOAY,
2006, p.117 -118).
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Portanto, em um breve resumo da evolução do conceito de monumento, pode-se
observar que o mesmo transfigura-se com o tempo: a) de obra realizada com a função
de rememorar um fato ou época relevante para um grupo social (valor volível); b) para
uma obra atribuída de valor arqueológico (valor de antiguidade); c) e obra que recorda
um tempo antigo, mas que não foi edificada com esta finalidade (valor histórico). Todas
estas ampliações do conceito de monumento estão de acordo com o valor de memória
essência do mesmo, no entanto, com o tempo este também ganha atribuição dos valores
de atualidade que podem ser de arte, de arte relativo ou de novidade, ou valor de uso.
Com a pós-modernidade o conceito de monumento é ampliado ao ponto de perder
completamente o seu valor memorial, voltando-se contra o passado e posicionando-se
como sinal do presente para o futuro. O conceito de monumento, então, perde o seu
sentido original e transfigura-se de substantivo para adjetivo, focando no fator
espetacular do objeto. Por fim, surge um valor econômico atribuído aos monumentos
que o incute uma função de mercadoria com o objetivo de o atribuir um novo tipo de
culto e gerar uma nova modalidade de peregrinação: a dos turistas estrangeiros.
Pós-modernidade, indústria cultural e o valor de cenografia
A expansão do conceito de monumento para as obras com características espetaculares
(encantamento ou o espanto provocados pela proeza técnica e por uma versão moderna
do colossal) vincula-se com a condição pós-moderna onde há predominância de uma
cultura do consumo por meio da indústria da moda e da publicidade (HARVEY, 2013).
Para Harvey a condição pós-moderna é definida pelo culto ao transitório, fugidio e pelo
modismo (HARVEY, 2013, p.21.), como uma condição de preponderância da imagem
sobre a narrativa, da estética sobre a ética e de um vir-a-ser sobre o ser (HARVEY,
2013, p.325).
Neste sentido, Harvey (2013) inclui no debate a presença da indústria cultural como
fator relevante às ressignificações correntes neste contexto de pós-modernidade,
dizendo que esta indústria se apropria das tecnologias para a concepção de produtos que
integram a vida cotidiana, contribuído para a construção do ideário da pós-modernidade
através da redução das complexidades do mundo, de imagens e arquétipos. Cita,
inclusive, o caso de parques de diversão que propõem experiências geográficas de
diversos “mundos” (HARVEY, 2013, p.270).
No entanto, há que se colocar os riscos da experiência por simulacros, posto que pela
indústria cultural criadora destes, a cultura transfigura-se em esfera de dominação
econômica, fazendo com que os indivíduos das sociedades consumidoras desta cultura
percam a consciência individual, que, neste contexto, vem sendo substituída pela
massificação (ADORNO; HORKHEIMER, 1995). O consumidor contenta-se, portanto,
com suas experiências compradas e sua aparente liberdade de poder escolher o que
consumir, no entanto, este está sempre embebido de passividade. Este fenômeno
escancara a dominação do capital sobre a vida cotidiana do cidadão. Se antes, como
defendeu Carl Marx (1895), a dominação da elite burguesa, dona dos meios de
produção, se dava do portão para dentro da fábrica, com o surgimento da indústria
cultural esta dominação se dá para além destes portões, dominando o proletariado nos
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momentos de seu lazer onde poderia estar produzindo algo para si ou para sua
comunidade (ADORNO; HORKHEIMER, 1995, p.112).
Neste sentido é que Choay (2006) percebe a apropriação dos monumentos pela indústria
cultural, apontando que a cultura perde seu caráter de realização pessoal, tornando-se
empresa e logo indústria (CHOAY, 2006, p.211). Choay (2006) aponta também que o
culto moderno aos monumentos explicitado por Riegl (2014) transfigura-se no contexto
de pós-modernidade, ampliando suas áreas de difusão, seu campus e seu público,
inclusive por sua ligação com a indústria cultural (CHOAY, 2006, p.206). De fato, nesta
contemporaneidade de globalização, de popularização de novos meios de transporte e de
comunicação, ampliou-se o conceito de monumento, assim como o acesso a eles, tanto
fisicamente, quanto a suas informações (CHOAY, 2006, p.206).
Neste sentido, Choay (2006) aponta o lado duplo, negativo e positivo, da incrementação
do público dos monumentos históricos, explicitando que, embora estejam mais
acessíveis, foram transfigurados em meras mercadorias, produto de exportação, tanto
como imagem, mas principalmente como fator de atração turística. É neste sentido que
o Ministro do Turismo Francês emitiu discurso em 9 de setembro de 1986 expondo seu
desejo que a lógica patrimonial francesa se dê com a mesma lógica de parques de
diversão: “Nosso patrimônio deve ser vendido e promovido com os mesmos argumentos
e as mesmas técnicas que fizeram o sucesso dos parques de diversões” (apud CHOAY,
2001, p. 211).
No entanto, apesar de Choay (2006) ter explicitado esta apropriação dos monumentos
pela indústria cultural que transformou-os em mercadorias, não analisou ou percebeu a
criação de novos monumentos e ressignificação dos monumentos já existentes pelas
mídias de massa. Tendo em vista o contexto de globalização da sociedade
contemporânea em que há uma homogeneização cultural (HALL, 1997, p.209) pelo
surgimento e popularização de novos meios de comunicação que propagam uma cultura
produzida por empresas e conglomerados privados, surge uma nova cultura popular
mundializada, “cultura pop”, que é dominada por referências a produtos de uma
indústria cultural americanizada e que influencia gerações, principalmente a partir da
década de 1950. É o fim da cultura como manifestação tipicamente popular e indica a
sua recomposição artificial como espetáculo mercantil, representação ilusória do não
vivido, como argumenta Guy Debord (1997).
Neste contexto do fim da história da cultura como manifestação tipicamente popular e
da sociedade pós-moderna globalizada é que pode-se identificar o novo fenômeno do
turismo induzido por filmes, literatura, séries de TV, clipes musicais ou qualquer outro
produto da indústria cultural (BEETON, 2004, p.9). Os cenários e os lugares utilizados
ou citados nestes produtos da indústria cultural estabelecem com os populares, relações
de significação e identidade, que fazem surgir um movimento de deslocamento
geográfico de turistas que afetam significativamente dinâmicas urbanas préestabelecidas. É um novo tipo de culto a um monumento edificado que produz
peregrinações intercontinentais, assim como ocorria e ocorre com os monumentos
religiosos.
Este novo turismo, e culto, é proporcionado por esta cultura produzida, exportada e
consumida, que influencia o imaginário urbano individual e coletivo das pessoas,
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dialoga imageticamente com a arquitetura e urbanismo e ressignifica edifícios e a
paisagem urbana. Neste sentido, muitas dessas ressignificações e dessas ligações
emocionais são resultado desta vinculação a elementos da cultura de massas, a ponto de
transformarem lixo abandonado em monumento de adoração e peregrinação. É o caso
da cidade de Tozeur na Tunísia (TRIP ADVISORa)2, que teve em suas cercanias, no
deserto do Saara, construída uma cidade cenográfica para a utilização nos primeiros
filmes da franquia Guerra nas Estrelas (LUCAS; KURTZ; MCCALLUM, 1977), Star
Wars, na década de 1970 e que foi abandonado às intempéries desde aquela época. Hoje
com o desenvolvimento da internet, este cenário que se encontra em ruínas foi
“redescoberto” pelo mundo. Atualmente a cidade de Tozeur vive um crescimento de
visitações de turistas que desejam conhecer o local. O mesmo ocorreu na Nova Zelândia
onde foram realizadas as filmagens do filme O Senhor dos Anéis (OSBORNE;
JACKSON; WALSH; SANDERS, 2001). Empresas de turismo têm pacotes exclusivos
para a visitação dos lugares que foram sets de filmagem e o filme afetou
significativamente o fluxo de turistas para a Nova Zelândia que procuravam pelo local
da vila dos Hobbits, personagens do filme, no entanto a estrutura cenográfica havia sido
demolida (KRAAIJENZANK, 2009). Percebendo a economia que estes filmes haviam
gerado para o país, a produção cinematográfica da trilogia de O Hobbit
(CUNNINGHAM; WEINER; WALSH; JACKSON, 2012), que conta a história anterior
a que se passa em O Senhor dos Anéis (OSBORNE; JACKSON; WALSH; SANDERS,
2001), foi planejada para possuir uma cenografia permanente para que se tornasse ponto
de visitação turística (TRIP ADVISORb). Por isto, Hobbiton, a cidade dos Hobbits, foi
reconstruída e possui hoje uma estrutura fixa para exercer a função de destino de turistas
do mundo inteiro.
Desta forma, tanto o cenário de Star Wars (LUCAS; KURTZ; MCCALLUM, 1977) no
Deserto do Saara, quanto Hobbiton na Nova Zelândia, são elementos da indústria
cultural geradores de economias que mudaram a dinâmica urbana local. A influência
das mídias de massa no fluxo de pessoas é significativa, alguns lugares chegando a um
aumento de visitantes de 150, 200, 300, por cento (Tabela 01). Isto é representativo da
enorme influência que a produção desta indústria cultural exerce em seus consumidores,
edificando neles um caráter de identificação sem igual, a ponto de fazê-los buscar na
cidade referências espaciais e de paisagem que são possíveis de se perceber nas mídias.
Cabe destacar que esta valoração afetiva aproxima- se com a afetividade com que
Choay caracteriza a relação pós-moderna com os monumentos (CHOAY, 2006, p.18), e
um culto que se assemelha ao culto dos monumentos que Riegl discorre (2014).

2

O TRIP ADVISOR será citado neste artigo em todo ponto turístico mencionado, no entanto, não haverá
indicação do ano da postagem, posto que a informação inexiste.
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Filme/Série de TV
Coração Valente
Dança com Lobos
Contatos Imediatos de terceiro grau
Senhor dos Anéis
O último dos Moicanos
Missão Impossível 2
Harry Potter
A Praia
O Resgate do Soldado Ryan
Tróia

Lugar

Impacto

Monumento
Wallace/Escócia
Fort Hayes,
Kansas/EUA
Devils Tower,
Wyoming/EUA

300 % de aumento de visitantes no ano após o
lançamento
25 % de aumento comparado com um aumento
de 7% dos 4 anos anteriores
75 % de aumento em 1975, 20 % de visitantes
hoje em dia visitam por conta do filme
10 % de aumento de visitantes do reino Unido
todo ano de 1998 a 2003

Nova Zelândia
Chimney Rock
Park, Carolina do
Norte/EUA
National parks,
Sydney/Austrália
Várias locações no
Reino Unido
Thailândia
Normandia/França
Canakkale/Turquia

25 % de aumento após o lançamento do filme
200 % de aumento no ano 2000
Aumento de 50% ou mais em todas as locações
Aumento de 22 %
40 % de aumento de turistas americanos
73 % de aumento do turismo

Tabela 01 – Influência no aumento visitantes em lugares que foram cenários de filmes ou séries de TV
Fonte: JUŠKELYTĖ, 2016, p.56.

Com isto, lugares corriqueiros que não foram criados para serem pontos turísticos,
recebem fluxo diário de estrangeiros com arquétipos e preconcepções definidas pelos
inúmeros filmes e produções que consumiram. É o caso, por exemplo, da favela carioca.
O Morro Santa Marta no Rio de Janeiro recebeu, inclusive, estátua em bronze do
músico Michael Jackson após este ter gravado um clipe de uma música sua na
localidade e este monumento volível da indústria cultural se tornou hoje ponto turístico
(TRIP ADVISORc). É por isto que o Monumento a William Wallace aumentou sua
visitação turística em 300% (tabela 01) e passou a ser percebido por muitos como o
local onde o Willian Wallace, interpretado por Mel Gibson em Coração Valente
(GIBSON; LADD JR; DAVEY; MCEVEETY, 1995), lutou contra o exército do
rei Eduardo I da Inglaterra no século XIII, tendo sido, inclusive, edificado para o local
uma estátua de Wallace com o rosto do ator Hollywoodiano que, por clamor da
população local não figura mais em suas cercanias (JACKSON, 2017). É por isto
também que a estação de King’s Cross em Londres, patrimônio instituído pelo Estado
Inglês, é percebido por muitos como o local onde Harry Potter (COLUMBUS, 2001),
personagem literário e do cinema, pegou seu trem para a escola de bruxos, Hogwarts, na
plataforma 9 ¾ (TRIP ADVISORd). No local onde foram realizadas as filmagens há hoje
um monumento volível, um carrinho de bagagens parcialmente enterrado na parede de
tijolos, com fins de rememorar aos telespectadores a cena do filme. Hoje tanto a
estação Kings Cross quanto a plataforma 9 ¾ são identificados como pontos turísticos
pelo site de avaliação on line TRIP ADVISOR. No entanto, o patrimônio histórico,
testemunho de parte da história de Londres, tem menos que o triplo de avaliações do
cenário de filme. Este pode ser um indicativo de um incremento na valoração de
monumentos advindos da indústria cultural em detrimento do culto aos monumentos
históricos.
No entanto, o caso mais exemplificativo deste fenômeno é o caso das escadarias que
Rocky Balboa (CHARTOFF; WINKLER, 1976) subiu na Filadélfia ao se preparar para
sua luta de boxe (TRIP ADVISORe). Muitos turistas viajam para este lugar e mimetizam
o movimento de comemoração no topo, tiram suas fotos como se estivessem a reviver o
momento do filme, dão meia volta e vão embora, mesmo sem perceber ou visitar o
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edifício neoclassicista do Museu de arte da Filadélfia que é o lugar que as famigeradas
escadas dão acesso (TRIP ADVISORf). A valoração do museu é ofuscada pela
apropriação de sua ambiência externa por um produto da indústria cultural, mesmo ele
abrigando coleções de artefatos de mais de três séculos da história americana e do
mundo, mesmo em sua seção arte moderna apresentar obras de Pablo Picasso. A
influência do filme é tamanha em sua paisagem que há hoje uma estátua, monumento
volível, que foi produzida para a terceira sequência do filme e que foi doada ao museu
pela produção do mesmo (GELSTON, 2006). Hoje a estátua figura aos pés da
famigerada escada e “disputa a atenção” com outras figuras de bronze históricas
desconhecidas e anônimas.
Portanto, com uma infinidade de mídias que produzem, reproduzem e fazem a dispersão
de imagens, todos já viram alguma loja de Nova York, alguma rua de Paris e alguma
favela do Rio de Janeiro. As cidades possuem tantas representações nas mídias de
massa que a sensação de um turista ao visitá-la pode ser, muitas vezes, de familiaridade
(NAME, 2013). Talvez seja possível indagar: hoje quem visita uma cidade busca
conhecê-la ou reconhecê-la? É sob esta lógica que a indústria cultural cria novos
monumentos, que, no entanto, não podem ser chamados de históricos, posto que não são
produto espontâneo da cultura de populares ou de um certo grupo social e evocam fatos
ocorridos em mundos de fantasia.
Os monumentos estóricos do amanhã brasileiro
O fenômeno dos monumentos estóricos criados pela indústria cultural e, principalmente,
o caso de ressignificação dos monumentos existentes por esta indústria não se apresenta
como uma questão específica dos países ricos e de “primeiro mundo”. Muito embora o
contexto global penda para uma influência mais intensa dos produtos culturais
estadunidenses nas demais nações, e para um impacto maior desta no território norteamericano, os países pobres e emergentes precisam também estar atentos a esta nova
modificação de dinâmicas a fim de combater o esvaziamento de sentido dos
monumentos e o apagamento progressivo das memórias locais.
O Estado Brasileiro, mesmo não sendo do “primeiro mundo”, possui relevante mercado
consumidor de produtos da indústria cultural estrangeira, mas possui, também, uma
significante produção própria, principalmente de sua indústria musical e televisiva. O
Grupo Globo, por exemplo, maior produtora de novelas brasileiras, em 2015 figurou no
17ª lugar dentre os maiores conglomerados de mídias do mundo de acordo com relatório
publicado pela ZenithOptimedia (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2015), empresa
especializada em marketing. No entanto, o maior impacto no ambiente construído se dá
pelas produções audiovisuais que se utilizam da paisagem natural e urbana e, no caso do
Brasil, destacam-se as novelas que são, inclusive, produto de exportação que integram o
soft power3 brasileiro perante outras nações latino-americanas e africanas.
Desta forma, quando um lugar ou uma edificação da paisagem urbana figura como
cenário de alguma novela brasileira, é possível (e provável) que se torne um monumento
3

Capacidade de um copo político de um Estado Nacional influenciar indiretamente o comportamento ou
interesses de outros corpos políticos por meios culturais ou ideológicos.
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instantâneo, mesmo sem aparente valor histórico ou de arte. O local ganha valor de
cenografia e causa peregrinação de turistas e curiosos que se dirigem ao local para
rememorar fatos que ocorreram nos roteiros da obra televisiva e para tirar fotos como se
fossem também personagens de novela. Foi exatamente isto o que ocorreu com o
botequim do Sr. José Gabriel de Souza, de 63 anos, que teve o seu estabelecimento
utilizado como cenário da casa da personagem de Lília Cabral na novela da Rede Globo
chamada Fina Estampa e viu o movimento de seu bar aumentar significativamente. Em
entrevista, antes do fim da transmissão da novela nas TVs brasileiras, o Sr. José revelou
que planejava manter parte da estrutura em compensado do cenário para continuar com
a clientela mesmo após a novela acabar (DAMIÃO, 2012).
Desta forma, pode-se observar que o poder de influência da indústria cultural é
tamanho, que faz despertar um interesse e uma valoração pelos locais geográficos e
edificações presentes nas estórias que a mídia produz, no entanto, este fenômeno pode
tomar o lugar e ofuscar a presença de outros monumentos históricos. Todavia, também
há que se ter cuidado quando os monumentos edificados são apropriados como cenários.
Muitas vezes esta é uma situação desejável e comemorada pelas autoridades locais,
como, por exemplo, na cidade de Mariana/MG que tem o seu centro histórico como
cenário para as filmagens da atual novela das 18h da Rede Globo, Espelho da Vida. O
secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio da cidade mineira, Efraim Rocha, disse que
as gravações serão favoráveis para o momento que cidade enfrenta: “Temos certeza que
a novela criará uma mídia positiva para a cidade, pois mostrará as belezas arquitetônicas
da cidade, evidenciando o quanto ela está intacta e apta a receber turistas” (SANTOS,
2018). Entretanto, toda representação nas mídias de massa tende a ser reducionista e
alienante (ADORNO; HORKHEIMER, 1995, p.112) e, no caso acima, a cidade a ser
representada nas pelas de TV não é a Mariana de Minas Gerais e sim a cidade fictícia de
Rosa Branca. Cabe às autoridades locais estabelecerem programas para aproveitar este
incremento provável do fluxo de turistas, para conseguir educa-los no sentido de
entenderem e aprenderem a história real da cidade, assim como sua relevância artística.
Caso a cidade de Mariana/MG fique conhecida como a cidade que foi cenário para a
novela da globo, pode-se dizer que terá perdido uma batalha simbólica.
Além do que, a mera aparição como cenário nas mídias de massa não confere ao
monumento, necessariamente, um ganho financeiro tão significativo, ou suficiente para
que o mesmo possa realizar sua conservação. A igreja do Santíssimo Sacramento da
Rua do Passo, localizada no Alto do Carmo, Centro Histórico de Salvador, ficou 18
anos fechada pendente de recursos para sua obra de restauração por conta de problemas
estruturais, mesmo tendo sido cenário do filme O Pagador de Promessas (Massaini,
1962), obra cinematográfica brasileira melhor premiada em festivais internacionais,
tendo sido vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França (INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2018).
Neste sentido, o mesmo ocorreu com o centro Histórico de Tiradentes que foi cenário
para inúmeras novelas da empresa Rede Globo, principalmente a minissérie Hilda
Furação. A utilização da cidade como cenário para a gravação desta minissérie não se
deu sem percalços, necessitou a descaracterização de conjuntos arquitetônicos, o que
gerou conflito com a prefeitura à época (SCALZO, 1997). Por isto, em razão da
perspectiva capitalista, neoliberal e cenográfica através da qual geralmente se olha para
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a cidade, Tiradentes é presente em inúmeras listas de reportagens indicativas de pontos
turísticos que sempre destacam o fato da cidade ter sido cenário da supracitada
minissérie. E se por um lado este novo movimento turístico na cidade contribui para
economia, também fomentou a gentrificação 4 da população que carrega com ela toda a
cultura e conhecimentos locais (CAMPOS, 2013). Neste sentido, a paisagem torna-se
mercadoria e quando a história do local é considerada, transforma-se em valor de troca.
Isto ocorreu em Tiradentes/MG, como explicitado por Everaldo Batista da Costa e
Bernadete Castro (2008), uma banalização pela cenarização, posto que seu centro
histórico virou mercadoria inserida no mercado global de competição entre cidades
onde o turismo aparece como a “indústria” vetor do processo.
De forma distinta, porém análoga, se deu a apropriação da paisagem do Castelo de
Itaipava em Petrópolis/RJ. A apropriação do Castelo de Itaipava pela população se dá
por mediação da indústria cultural, principalmente a indústria cultural ocidental
estadunidense, que percebe o castelo eclético de autoria de Lúcio Costa como um
castelo de parque de diversão. Por sua vez, a empresa administradora do castelo tem
como objetivo não informar, mas sim transportar o consumidor a um mundo de fantasia.
É exatamente por isto que foi construído no pátio de estacionamento um enorme
monumento, uma estátua colossal cuja função é preservar a memória do “nobre
cavaleiro medieval”. Porém, para alguém de olhar crítico, é de fácil constatação que este
monumento ao cavaleiro medieval não é contemporâneo ao castelo, mesmo que isto
esteja implícito pela ausência de informação. O público, distraído, se encanta com os
escudos e machados pendurados nas paredes, com as armaduras de latão decorando os
ambientes que não percebem, ou não se importam, com a edificação fora de época de
um monumento ao cavaleiro medieval em pleno trópico: em um país sem passado
medieval. Estão e são impossibilitados de questionar o porquê de tamanha
excentricidade, encarando-a com familiaridade. Esta alienação é posta pela mediação da
paisagem pelos produtos da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1995).
Nesse segmento, a apropriação dos monumentos nacionais pela indústria cultural
produz idiossincrasias com a imputação da lógica do parque de diversões e do turismo
aos monumentos históricos, como, por exemplo, a edificação do Museu do Amanhã no
Rio de Janeiro/RJ, gerido pela Fundação Roberto Marinho da Rede Globo, que se
apresenta como um museu sem acervo e que se propõe inicialmente a identificar o
futuro e não a preservar a memória do passado. Já suas exposições são realizadas
somente com modelos, manequins e telas de computador onde se transmite conteúdo
audiovisual, novelas de curta duração. Não há preservação do monumento físico e,
portanto, não há incentivo ao seu estudo e sua preservação.
A edificação de “museus do amanhã” é uma concepção que altera completamente o
objetivo original dos museus cunhado pós revolução francesa: proteger, estudar e
democratizar o acesso aos monumentos nacionais. Incentivar e aceitar um museu sem
acervo é resignar-se com um futuro sem passado. Todavia, o Museu do Amanhã se
apresenta como um monumento espetacular, de acordo com a ampliação do conceito de
4
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monumentos explicitado por Choay (2006) e de acordo com um contexto em que as
cidades buscam vender sua imagem para um mercado mundial (SANCHEZ, 2003). Ele
pode ser considerado um elemento moral, posto que está relacionado a um costume
global de elaboração de museus de expressão contemporânea e cenográfica para atração
de fluxo turístico, no entanto, pode ser considerado ético? Estimula-se a reflexão.
Considerações finais
Em face de todas as considerações e todos os exemplos explicitados, é pertinente o
apontamento de Debord, em seu livro A Sociedade do Espetáculo, que explicita o fim
da história da cultura como manifestação tipicamente popular e indica a sua
recomposição artificial como “espetáculo mercantil, representação ilusória do não
vivido” (DEBORD, 1997, p.121). Ele aponta para a espetacularização da cultura e sua
consequente morte, pois com sua espetacularização deixa de ser necessariamente uma
manifestação das massas para ser uma construção industrial controlada. De certa forma,
é isto o que está ocorrendo hoje com os monumentos históricos a nível global e nacional
nesta pós-modernidade. A indústria cultural transmuta a cultura em esfera de dominação
econômica, fazendo com que os indivíduos percam a consciência individual que é
substituída pela massificação e homogeneização (ADORNO, 1995).
É neste contexto, pós-moderno, de globalização e homogeneização cultural pelas mídias
de massa, que é possível identificar o surgimento de novo monumento estórico que
decorre de um valor de cenografia. Estes novos monumentos, no entanto, evocam uma
memória implementada pela cultura de massas, provocam uma afetividade inequívoca
em seus consumidores, ao ponto de causar peregrinação e valoração de localidades a
princípio sem valor algum de uso. Estes monumentos evocam memórias não vividas,
mas que, no entanto, se encontram muito vívidas no imaginário de seus consumidores
que anseiam por visita-los para que possam servir novamente como cenário, desta vez
como pano de fundo para as fotos e vídeos produzidos para a lembrança individual ou
para a ostentação nas redes sociais. O valor de cenografia que teve sua utilidade para a
produção imagética das obras da indústria cultural não se finda, se mantêm no fluxo
turístico que a estrutura edificada proporciona.
Desta forma, é possível identificar a existência destes novos monumentos estóricos,
posto que possuem as mesmas características originárias do conceito de monumento,
são edificados ou criados simbolicamente, adquirindo propositalmente ou
consequentemente um forte valor de memória. Possuem função de rememorar fatos,
não históricos, mas sim estóricos, que ocorreram nos mundos de fantasia, integrantes de
filmes, literatura, séries de TV, clipes musicais ou qualquer outro produto da indústria
cultural. Além disso, é possível observar uma a afetividade dispendida a estes
monumentos que é característica citada na definição de monumento por Choay (2006,
p.18) e também é possível identificar que, de fato, ocorre um culto a estes novos
“patrimônios”, muito semelhante ao culto moderno aos monumentos citado por Riegl
(2014). Porém, este culto não é centrado nos eruditos e/ou na figura dos Estados
Nacionais e seus atos normativos de proteção, é centrado em uma adoração quase
religiosa das massas populares que consomem e realizam peregrinações de escala
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global. O turismo é o novo fator de integração das cidades em um mercado global e os
monumentos históricos uma das formas mais utilizadas para o seu fomento.
Portanto, é cada vez mais frequente a apropriação dos monumentos históricos pela
indústria cultural, o que faz emergir o monumento estórico, de valoração cenográfica,
em detrimento do monumento verdadeiramente histórico. Discutir sobre este fenômeno
é fomentar um debate que perpassa pelo comportamento ético de preservação do
patrimônio, posto que esta apropriação pela indústria cultural acarreta mitigação dos
valores atribuídos aos monumentos locais e pode gerar um consequente apagamento
progressivo da memória. Este fenômeno representa um afastamento ainda maior da
função memorativa do monumento, criando espaço para o surgimento de simulacros
e/ou novos monumentos espetaculares que se voltam contra o passado e se se
direcionam para o presente e futuro, pode acarretar no esvaziamento do sentido original
dos monumentos, tanto do seu conceito geral, quanto das suas obras edificadas. É
urgente a compreensão desta conjuntura para um estímulo efetivo ao comportamento
ético de preservação dos monumentos, tanto por parte das empresas gestoras e
produtoras, quanto por parte da população que tende a valorizar demasiadamente o
patrimônio gerado e apropriado pelos produtos da indústria cultural.
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A arborização urbana em tempos de mudanças climáticas: desafios e reflexões;
Urban arborization in times of climate change: challenges and reflections; La
arborización urbana en tiempos de cambios climáticos: desafíos y reflexiones
Isadora Carvalho Ferreira Buchala – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo
As cidades do século XXI têm a necessidade de se tornar locais mais biodiversos e com
melhor capacidade de resiliência às mudanças climáticas. Diversas pesquisas recentes
concluíram que a arborização traz benefícios muito importantes à melhoria do
microclima urbano, que vão além dos benefícios sociais e estéticos. Ao longo da
história de desenvolvimento das cidades, a vegetação foi utilizada pela arquitetura
paisagística para compor cenários e espaços onde a sociedade desempenhava suas
atividades. Ainda hoje, alguns planejadores urbanos e tomadores de decisão abordam a
arborização urbana principalmente por esse viés. Esse artigo pretende discutir a
necessidade de uma abordagem mais interdisciplinar para a arborização urbana que
envolva os conceitos da biologia, da climatologia urbana e da infraestrutura verde,
buscando alcançar um espaço urbano de melhor qualidade frente às mudanças
climáticas.
Palavras-chave: arborização urbana, planejamento urbano, infraestrutura verde,
arquitetura paisagística, mudanças climáticas
Abstract
The cities of the 21st century have the need to become more biodiverse and better
resilient place for climate changes. Recent researches have concluded that arborization
brings very important benefits to the improvement of the urban microclimate, which go
beyond social and aesthetic benefits. Throughout the history of development of the
cities, the vegetation was used by the landscape architecture to compose scenarios and
spaces where the society carried out its activities. Even today, some urban planners and
decision makers approach urban arborization mainly because of this bias. This article
intends to discuss the need for a more interdisciplinary approach that involves the
concepts of biology, urban climatology and green infrastructure seeking achieve an
urban space with a better quality to face climate changes.
Keywords: urban arborization, urban planning, green infrastructure, landscaping
architecture, climate change
Resumen
Las ciudades del siglo XXI tienen la necesidad de convertirse em lugares más
biodiversos y com uma mejor capacidade de resiliencia al cambio climático. Diversas
investigaciones recientes concluyeron que la arborización trae beneficios muy
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importantes a la mejora del microclima urbano, que van más allá de los beneficios
sociales y estéticos. A lo largo de la historia de desarrollo de las ciudades, la vegetación
fue utilizada por la arquitectura paisajística para componer escenarios y espacios donde
la sociedad desempeñaba sus actividades. Todavía hoy, algunos planificadores urbanos
y tomadores de decisión abordan la arborización urbana principalmente por ese sesgo.
Este artículo pretende discutir la necesidad de un enfoque más interdisciplinario que
involucra los conceptos de la biologia, de la climatologia urbana y de la infraestructura
verde, buscando alcanzar un espacio urbano de mejor qualidade frente al cambio
climático.
Palabras clave: arborización urbana, planificación urbana, infraestructura verde,
arquitectura paisajística, cambio climático
Introdução
Muito se estuda sobre a presença da arborização nas cidades contemporâneas e alguns
desafios são encontrados. O questionamento sobre como a arborização pode ser útil para
a adaptação aos efeitos das mudanças do clima é constantemente colocado como um
desafio a ser ultrapassado pelos diversos atores envolvidos na tomada de decisão de
produção do espaço.
Diversos pesquisadores concluíram recentemente sobre os benefícios da arborização
para o microclima urbano, dentre eles Shinzato (2009), Dobbert e Zanlorenzi (2014) e
Mascarello, Barbosa e Assis (2017). Apesar disso, parte da sociedade, dos planejadores
urbanos e tomadores de decisão ainda desconhecem ou pouco compreendem a dimensão
da influência dos indivíduos arbóreos na malha urbana. É de conhecimento geral que
áreas vegetadas trazem descanso e relaxamento às pessoas, fazem parte de espaços de
lazer proporcionando sombra para piqueniques em parques, brincadeiras em
playgrounds e exercícios físicos em equipamentos públicos. No entanto, quando a
arborização urbana viária, que está fora dos parques e praças, é abordada,
principalmente sendo relacionada às mudanças climáticas, podem ser encontradas
diversas lacunas do conhecimento e fica claro o distanciamento do conhecimento
existente em relação aos planejadores e tomadores de decisão.
Assis (2005) afirma que embora atualmente seja reconhecida a importância da
climatologia urbana para o planejamento e preservação da qualidade ambiental das
cidades, sua aplicação em projetos e ações de planejamento é muito limitada, muito pelo
fato de que há fragmentação entre os diversos campos do conhecimento. Ainda segundo
Assis (2005), grande parte dos trabalhos realizados sobre o assunto são descritivos,
ficando assim, seus resultados e suas recomendações restrita ao estudo de caso
abordado. As diretrizes originárias de tais trabalhos, em sua maior parte, são muito
genéricas, o que dificulta a inserção dos seus resultados no dia a dia do planejador
urbano.
Ao longo da história do desenvolvimento das cidades, a arborização teve grande
importância pelo fato de compor locais de contemplação e lazer. Macedo (1999)
comenta que os espaços vegetados das cidades inicialmente estavam presentes
sobretudo nos jardins das mansões da realeza e no início do século XIX, através de
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pressões sociais, a vegetação foi inserida na cidade de forma que o “morador comum”
também pudesse desfrutar do ato de contemplar a natureza, atividade de grande
importância para a sociedade da época. Macedo (1999) ainda analisa o desenrolar da
arquitetura paisagística e observa como as necessidades da sociedade da época
modificam a forma de habitar e pensar a cidade, e consequentemente, a arborização.
A Revolução Industrial, o desenvolvimento da tecnologia, ascensões e decadências
econômicas modificaram a sociedade e a forma de produzir os centros urbanos. Rachel
Carson, em Silent Spring (1969), critica fortemente os malefícios causados pelo uso de
pesticidas nos Estados Unidos, defendendo a sobrevivência da raça humana, a
conservação e a preservação da natureza e o direito à qualidade de vida/saúde (BONZI,
2013). A partir de Silent Spring, movimentos ambientalistas se fortalecem com o viés de
popularizar uma nova concepção civilizatória que não trate a Natureza como inimiga do
Homem.
É seguindo esse viés que as nações discutem, através de acordos globais (Acordo de
Paris em 2015, Protocolo de Kyoto em 1998, dentre outros) como amenizar os efeitos
negativos decorrentes do consumo excessivo e de um desenvolvimento insustentável,
para que as sociedades e as cidades sejam mais amigáveis ao meio ambiente e mais
confortáveis para viver. Roaf, Crichton e Nicol (2009) comentam que se a comunidade
internacional tivesse agido de maneira mais firme na década de 1970, quando ficaram
evidentes os desafios a serem enfrentados, talvez hoje não estivéssemos enfrentando
uma situação tão difícil.
Cada vez se torna mais urgente a necessidade de ações frente aos efeitos das mudanças
climáticas. O ano de 2017 foi um dos três anos mais quentes já registrados no mundo.
Os outros anos são os de 2015 e 2016 segundo a World Meteorological Organization
(WMO, 2018). A mudança do clima é uma preocupação global, por trazer sérios danos
à vida humana nas cidades contemporâneas e um dos desafios é fazer com que o debate
sobre o assunto chegue até o nível da municipalidade. Ações de mitigação são
necessárias, pois atuam na diminuição dos causadores das mudanças climáticas porém,
além disso, ações de adaptação se fazem importantes para que os efeitos das mudanças
do clima sejam minimizados nas cidades e sua capacidade de resiliência seja maior.
Alterações nas temperaturas, nos ciclos das chuvas e diminuição dos ventos já são
sentidos, modificando a rotina das cidades e de seus habitantes e debates sobre
desenvolvimento sustentável e resiliência urbana se tornam cada dia mais frequentes.
Com isso, os conceitos da biologia, da climatologia urbana e da biodiversidade se
aproximam cada vez mais do planejamento urbano, que por muito tempo se apoiou em
uma visão paisagística de criação de cenários de relaxamento e bem-estar para os
centros urbanos.
O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre qual o papel da arborização nas
cidades atuais, em contraposição à abordagem tradicional com viés mais paisagístico e
considerando a necessidade de preparar as cidades para os efeitos das mudanças
climáticas.
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Metodologia
Para iniciar a discussão, é abordada a vegetação existente nas cidades do século XIX
por meio de pesquisa bibliográfica, principalmente por Kliass (1993) e Macedo (1999),
este último desenhando a cronologia da paisagem urbana brasileira muito definida pelas
influências europeias e por mudanças da sociedade. O desenvolvimento das cidades e
como a arborização foi utilizada no meio urbano ao longo do tempo é de interesse ao
estudo para entender o desenvolvimento do pensamento paisagístico até os dias atuais.
Para tal, Macedo (1999) será a base teórica principal utilizada para caracterizar o
desenvolvimento das cidades e a relação sociedade-espaços arborizados, pois suas
análises são de grande relevância para à temática.
A compreensão atual do aquecimento do planeta é uma questão que difere as cidades do
século XXI das cidades dos demais séculos e consequentemente tal questão modifica a
produção do espaço urbano de forma diferente. Também se propõe a discussão de como
as mudanças climáticas influenciam no modo de pensar a cidade e como a arborização
urbana pode ser inserida no planejamento urbano como recurso, utilizando de conceitos
voltados à biologia e à climatologia urbana, tornando a prática de produção do espaço
ainda mais interdisciplinar. O conceito de infraestrutura verde definido por Benedict e
McMahon (2009) é trazido à discussão por ser um conceito muito estudado atualmente
e que traz novas abordagens à temática.
Cidades, Sociedade e Arquitetura Paisagística
Kliass (1993) comenta que entre as décadas de 1850 e 1860, os parques ganham lugar
na estrutura urbana da França, por ocasião do plano de reformulação de todo o centro de
Paris, feito pelo barão Haussman. Ele estabelece um sistema de parques constituído por
áreas verdes em diferentes escalas, interligadas pelas grandes avenidas, chamadas de
boulevards, reaproveita florestas que haviam pertencido à Coroa e cria uma série de
outros parques. Até os dias atuais a ideia do boulevard parisiense é inspiração para o
urbanismo de diversas cidades do mundo.
Nas Américas, a ideia de parque urbano é espalhada pelo Movimento de Parques
Americanos. O arquiteto-paisagista Frederick Law Olmsted (1822-1903) teve grande
influência no desenho das cidades americanas com a inserção de parques na estrutura
urbana através da utilização do seu potencial paisagístico. Um de seus parques mais
reconhecidos pelo mundo é o Central Park, em New York. No relatório de apresentação
do projeto do parque, Olmsted explicita:
Para que finalidade, a priori considerada de tal importância, não teria sido
adequada uma área menor? Para responder a essas questões será suficiente,
acreditamos, considerar a expectativa de que a totalidade da ilha de New
York seria, não fosse essa reserva, dentro de muitos anos, ocupada por
edifícios e ruas pavimentadas; que milhares e milhares de homens viveriam
suas vidas nesta ilha, e outros milhares somente esporadicamente poderiam
sair da ilha ou dos subúrbios imediatos, densamente povoados; e que todos os
habitantes certamente sofreriam em maior ou menor grau, de acordo com
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suas ocupações e o nível de seu confinamento, das influências engendradas
por essas condições. (OLMSTED apud KLIASS, 1993, p.22)

Macedo (1999) estuda o processo de desenvolvimento da arquitetura paisagística
durante a história brasileira e é possível perceber como as modificações da sociedade
influenciaram na forma de pensar e construir a cidade, principalmente quando se fala do
espaço público e de áreas verdes.
O processo de formação do espaço livre urbano e, portanto, da arquitetura paisagística
no Brasil, não foi decorrência de uma necessidade social de urgência, segundo Macedo
(1999), pois nos seus três primeiros séculos de existência foi uma simples colônia
portuguesa e teve uma urbanização incipiente. A população local das cidades que eram
formadas tinha constante relacionamento com a natureza tropical do Brasil, pelo fato de
que grande parte da urbanização se desenvolveu ao longo da costa e inserida nos
domínios da Mata Atlântica.
Nas cidades brasileiras mais consolidadas, vegetação urbana se tornou mais expressiva
em pátios e jardins das casas urbanas com flores, hortaliças e frutas. No final do século
XVIII, a cidade do Rio de Janeiro é elevada a Vice-Reinado e sua população se torna
mais estável. Macedo (1999) comenta que em 1783, no bairro da Lapa, é criado o
primeiro espaço público moderno e tratado do país, o Passeio Público, visto em Figura
1. A criação desse parque colaborou na melhoria das condições locais de habitabilidade
da região, que nas décadas seguintes seria intensamente urbanizada. Pela primeira vez o
governo colonial preocupa-se com um espaço livre, moderno e com o lazer urbano. Foi
um sinal de um novo modo de utilização do logradouro público. Nessa época, hortos
botânicos, praças ajardinadas e a concepção das cidades europeias tiveram influência na
arquitetura paisagística brasileira.

Figura 1 – Passeio Público, Rio de Janeiro/RJ
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011.

Macedo (1999) explicita que nos anos 20, os espaços verdes e públicos têm a função de
serem espaços também para a prática de atividades esportivas, muito pelo fato de o
futebol ter sido popularizado para todas as camadas sociais. Ocorre a troca da simples
contemplação da natureza pelo lazer socializado.
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A utilização de vegetação nativa e tropical por Roberto Burle Marx (1909-1994),
conforme em Figura 2, marca a arquitetura paisagística por dar valor à vegetação natural
do Brasil, já que a vegetação tropical não acompanhava os padrões europeus seguidos
até então na produção do espaço urbano.

Figura 2 – Terraço do Edifício Gustavo Capanema
Fonte: ARCHDAILY, 2016.

Com o aumento do custo de vida na cidade, a mobilidade da população que viajava em
época de férias para suas casas de praia e de campo diminui. A população começou a se
manter mais tempo na cidade e consequentemente, a procurar algum tipo de lazer que
estivesse mais próximo do que suas residências de temporadas. Macedo (1999) comenta
que houve um aumento em número de clubes públicos e privados que ofereciam opções
de lazer e prática de esportes, mas a opção de lazer mais acessível à maioria da
população eram os parques urbanos. Essa situação mostra que o parque urbano moderno
tem um caráter bem mais popular do que os antigos parques que eram destinados às
elites da sociedade. Atividades como andar de bicicleta, construções das primeiras
ciclovias, correr ao ar livre revigoraram o uso e aumentaram a demanda. A partir dos
anos 70 e 80, o número de novos parques cresceu em todos os centros urbanos
brasileiros. O primeiro grande parque moderno construído no país é o Parque
Ibirapuera, em São Paulo. Pelo seu porte, localização e significado sociocultural, o
Parque transformou-se em referencial paisagístico tanto para a cidade de São Paulo
como para o país. Os anos 90 marcam definitivamente o surgimento de uma nova
ruptura na arquitetura paisagística brasileira, tendo como marcos a Praça Itália (1990)
em Porto Alegre, o Parque das Pedreiras (1989), visto em Figura 3, e o Jardim Botânico
(1991), ambos em Curitiba.
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Figura 3 – Parque das Pedreiras / Ópera de Arame
Fonte: Google, 2014.

As rupturas com o passado não se mostram apenas formais. O uso dos espaços urbanos
livres toma novas formas e funções, sendo eles espaços para uma função em específica,
como a função de praça de alimentação ou simplesmente cênico. Há a diversificação de
atividades em um único local podendo ser visto nos calçadões de praias, onde se
encontra uma ampla gama de equipamentos que dão suportes às diversas atividades da
população. Nessa época, para o paisagismo, a arborização não é mais o centro da
paisagem, é um componente do todo.
Os parques e espaços públicos tiveram grandes marcos em sua história de
desenvolvimento, tanto no Brasil como no mundo, surgindo por meio de necessidades
da população ou da arquitetura paisagística. Onde foram instalados provocaram
mudanças em seu local de inserção e na qualidade de vida das pessoas que o utilizam. A
relação da população mais simples com os parques urbanos ainda é percebida na cidade
contemporânea pelo fato de serem locais com infraestrutura urbana e com custo
somente de transporte para se deslocar, pelo espaço ser aberto a todos e ter entrada
gratuita.
Os princípios ecológicos que desde os anos 70 se faziam presentes como crítica aos
grandes danos ambientais pós-guerra são supervalorizados nos projetos de parques mais
recentes, tendo eles novas funções, dentre elas reconstituição e preservação de
mananciais, de matas nativas, de ecossistemas. A função de recuperação de ambientes
naturais inseridos nas cidades ficou localizada sobretudo nos parques urbanos e parques
lineares. A arborização viária urbana continua, ainda hoje, desempenhando a função de
embelezamento das vias públicas.
A falta de espaço na malha urbana e a necessidade de torná-la mais amigável ao meio
ambiente desperta o interesse por estudar a arborização viária urbana pelo fato de haver
diversas lacunas do conhecimento quando se trata de tal temática. Mascarello, Barbosa e
Assis (2017) estudam a arborização viária da cidade de Pará de Minas/MG, uma vez
que as autoras consideram essa modalidade de arborização urbana a mais democrática e
acessível à população em geral.
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Planejamento Urbano Sensível às Mudanças Climáticas: Arborização como
Recurso
É de conhecimento que a prevenção, mitigação e preparação são os princípios básicos
associados ao planejamento urbano (WMO, 1996). O desenho urbano planejado
seguindo as particularidades do local urbanizado é capaz de prevenir perigos e desastres
ambientais, mitigar o impacto de tais eventos, caso ocorram e preparar para futuros
eventos que possam atingir a população, define a WMO (1996). Higueras (2006)
comenta que deve-se adequar os traçados urbanos às condições singulares do clima e do
território, entendendo que cada situação geográfica deve gerar um urbanismo
característico e diferenciado.
Por meio das demandas que as cidades contemporâneas precisam atender,
principalmente em relação às mudanças climáticas, novas abordagens envolvendo a
arborização urbana estão sendo estudadas e discutidas por pesquisadores. Silva (1974)
comenta que a cidade moderna, através dos seus problemas, coloca a necessidade da
presença de áreas verdes como elemento urbanístico, não somente para ornamentação,
mas como recurso de higiene, recreação e recuperação do meio ambiente frente a
degradação ocasionada pela construção das cidades e que a arborização urbana viária
também tem funções de atenuação de ruídos, de fixação e retenção de pó e de reoxigenação do ar.
O planejamento urbano sensível às questões ambientais locais deve levar em
consideração a presença e a influência positiva que a arborização desempenha no
microclima urbano para traçar estratégias de ação de adaptação e aumento da resiliência
urbana. Mascarello, Barbosa e Assis (2017) atestam que a arborização urbana tem
extrema importância na amenização da temperatura, na permeabilidade do solo e no
aumento de umidade através dos ventos, além dos benefícios sociais e de paisagem.
Duarte (2010) indica que, do ponto de vista do conforto humano, parques arborizados
de dimensões menores, porém em maior número presente na malha urbana, são capazes
de ter uma influência maior no microclima do que apenas um parque centralizado.
Duarte (2015) pontua que manter uma massa vegetada significativa e conectada com
pequenos parques, vias arborizadas, formando uma rede de infraestrutura verde na
malha urbana é uma estratégia interessante para criar oportunidades de adaptação
provocando o “efeito oásis” em meio as ondas de calor.
O conceito de infraestrutura verde é derivado de diversas iniciativas de ordenamento das
áreas verdes, de forma isolada ou sistémica, que desenvolveram-se desde a Revolução
Industrial, de forma a minorar os problemas ambientais e sociais dos espaços urbanos
(MADUREIRA, 2012). Segundo Benedict e McMahon (2009), a infraestrutura verde
trata-se de uma rede interconectada de áreas naturais e outros espaços abertos que busca
conservar os valores e funções do ecossistema natural, não somente para a preservação
das áreas verdes, como também os possíveis impactos decorrentes do desenvolvimento
urbano. Além disso, os autores defendem que a infraestrutura verde vai além de outras
maneiras de conservação ambiental, pois busca alinhar a necessidade da manutenção da
biodiversidade com o desenvolvimento necessário às cidades. A infraestrutura verde se
utiliza da arborização viária urbana como conexão com as grandes áreas verdes
presentes na malha urbana, que em sua maioria são parques e praças arborizadas.
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Embora a infraestrutura verde apresente estratégias ambientais e possível interferência
positiva no planejamento urbano, nota-se desafios a serem vencidos por este conceito
tanto do ponto de vista biológico quanto urbanístico. Schutzer (2014) ressalta que a
temática que envolve a infraestrutura verde ainda é tratada de forma muito fragmentada,
pois a sociedade, corpo técnico e gestores públicos ainda estão atrelados a concepções
de uma estrutura organizacional tradicional de produção do espaço urbano, onde o meio
ambiente é visto em segundo plano em relação a infraestrutura tradicional que é
necessária para o desenvolvimento de uma cidade, como infraestrutura de saneamento,
energia elétrica, malha viária, dentre outros.
O conceito da infraestrutura verde se apresenta como um bom recurso para otimizar a
influência da arborização no microclima urbano, porém pesquisadores estudam a fundo
como utilizar o conceito de forma a ser efetivamente eficiente.
Considerações
A arborização, desde muito tempo, esteve ligada às questões que movem a sociedade de
um determinado local. Sua presença ou ausência e sua forma de inserção nas cidades
resultam de costumes de uma época, pelo fato da cidade ser o local de interação entre as
pessoas. É observado como a arquitetura paisagística foi moldada através e juntamente
com o desenvolvimento da sociedade e como ela foi fundamental para contribuir na
construção de ambientes urbanos agradáveis. As cidades do século XXI e sua sociedade
lidam com a preocupação do aquecimento global e com os efeitos das mudanças do
clima que alteram o cotidiano das pessoas e irão alterar ainda mais. A necessidade de se
adaptar a tais efeitos traz também a necessidade de que as pessoas, os planejadores e
tomadores de decisão tenham uma abordagem para a cidade com um olhar modificado
do tradicional, por ser uma situação bastante diferenciada dos desafios já vivenciados
pela urbanização.
Assuntos como biodiversidade, resiliência urbana, mitigação e adaptação se tornaram
frequentes em discussões sobre as mudanças climáticas e as cidades do século XXI. A
arborização urbana vem sendo amplamente estudada por desempenhar funções
biológicas de extrema importância para a melhoria do microclima urbano, além dos
benefícios sociais e de estética amplamente divulgados.
Diversos pesquisadores concluíram os benefícios da arborização na malha urbana. Além
disso, estudos recentes atestam que a arborização organizada como uma rede de áreas
verdes e vias vegetadas espalhadas de forma estratégica na malha urbana, conectadas
entre si, formando uma infraestrutura verde, fazem da arborização urbana um recurso
muito valioso frente a necessidade de tornar as cidades ambientes mais biodiverso e
com melhor condição de resiliência às mudanças climáticas.
É visto que a arborização urbana sempre teve destaque ao longo da história da
urbanização mundial e no Brasil, porém na atualidade, é necessária a compreensão de
que ela não é um recurso somente estético para composição de cenários nas cidades, é
também um recurso natural que precisa ser melhor estudada para compreender seu
funcionamento biológico. Os estudos direcionados à tal temática estão avançando,
porém há muitas lacunas do conhecimento ainda para preencher.
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À medida que o planejamento urbano se torna cada vez mais interdisciplinar se observa
que os conceitos da biologia e da climatologia urbana devem realmente integrar a
discussão da construção das cidades para atender as demandas que as mudanças
climáticas exigem, minimizando seus efeitos nos centros urbanos.
Não se pretende esgotar a discussão, e sim, participar deste debate de extrema
importância para o avanço da ciência e preenchimento das lacunas de conhecimento
relacionadas à arborização viária urbana.
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A perda dos suportes de memória: o caso de Bento Rodrigues (Mariana-MG); The
loss of memory supports: the case of Bento Rodrigues (Mariana-MG); La pérdida
de los soportes de memoria: el caso de Bento Rodrigues (Mariana-MG)
João Pedro Otoni Cardoso – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O presente trabalho visa a observação e a análise das complexidades
subsequentes à perda dos suportes de memória para uma comunidade, seja esta causada
por uma ação antrópica ou natural. É proposto um recorte sócio espacial objetivando a
aproximação com a realidade brasileira/sul-americana, sendo assim definido como
objeto de estudo o subdistrito de Bento Rodrigues (Mariana-MG). Através de uma
pesquisa de campo de natureza etnográfica, busca-se compreender de que forma é
possível a manutenção de aspectos imateriais (memória, identidade, dignidade,
pertencimento) de uma comunidade apesar das perdas materiais. Com o intuito de uma
aproximação das ações de projeto, propõe-se, para a pesquisa de mestrado, uma análise
de estudos de casos que tratem de propostas após desastres similares ao ocorrido em
Bento Rodrigues.
Palavras-chave: Memória, Bento Rodrigues, Mariana, Lugares de Memória, Imaterial,
Etnografia
Abstract: The present work aims at the observation and the analysis of the complexities
subsequent to the loss of memory supports for a community, was it caused by
anthropogenic or natural action. It is proposed a socio-spatial clipping aiming at the
approximation with the Brazilian / South American reality, being thus defined as object
of study the sub-district of Bento Rodrigues (Mariana-MG). Through an ethnographic
field research, it is sought to understand how it is possible to maintain immaterial
aspects (memory, identity, dignity, belonging) of a community despite the material
losses. With the aim of approximating the project actions, it is proposed, for the master's
research, an analysis of case studies that deal with proposals after disasters similar to
what happened in Bento Rodriques.
Keywords: Memory, Bento Rodrigues, Mariana, Places of Memory, Immaterial,
Ethnography
Resumen: El presente trabajo busca la observación y la análisis de las complejidades
posteriores a la pérdida de los soportes de memoria para una comunidad, sea ésta
causada por una acción antrópica o natural. Se propone un recorte socio espacial
objetivando la aproximación con la realidad brasileña / sudamericana, siendo así
definido como objeto de estudio el subdistrito de Bento Rodrigues (Mariana-MG). A
través de una investigación de campo de naturaleza etnográfica, se busca comprender de
qué forma es posible el mantenimiento de aspectos inmateriales (memoria, identidad,
dignidad, pertenencia) de una comunidad a pesar de las pérdidas materiales. Con el fin
de una aproximación de las acciones de proyecto, se propone, para la investigación de
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maestría, un análisis de estudios de casos que traten de propuestas tras desastres
similares al ocurrido en Bento Rodrigues.
Palabras clave: Memoria, Bento Rodrigues, Mariana, Lugares de la memoria,
Inmaterial, Etnografía
Introdução
Faz-se necessário, ao se iniciar, alguns apontamentos relativos à memória, a
diferenciação entre memória e história. A par dos conceitos costumeiramente
abordados, em que os termos são colocados de certa maneira como sinônimos, estes
dois campos de estudo estão próximos, porém apresentam diferenças relevantes, que os
distanciam mais do que os aproximam. Maurice Halbwachs (2003) já na primeira
metade do século XX nos mostrava que memória e história se apresentavam distantes
em sua definição: para o autor, a memória coletiva termina quando a história se faz
necessária. Assim, a memória se faz no presente, no cotidiano das pessoas, ela é guiada
por um grupo vivo, é passível de interpretações, modificações. Já a história se inicia
quando o grupo já não existe mais, quando se faz necessário registrar fatos que
ocorreram. Perde-se a multiplicidade da memória, e se registra os fatos tendo o viés do
historiador. Pierre Nora (1984) corrobora com este entendimento, afirmando que a
memória está em constante evolução, apresenta deformações, expansões e retrações. Já
a história é rígida, estática, uma operação intelectual, acadêmica que tem por preceito a
análise e o discurso crítico. A memória está imbuída no presente do grupo ao qual
pertence, é múltipla, atuante tanto na pluralidade quanto na individualidade. A história
apresenta vocação para ser universal, abrangente. Ainda segundo Nora (1984), a
memória está intimamente ligada ao espaço, aos objetos, aos gestos, enquanto a história
se apresenta ligada às evoluções e às relações das coisas. “A memória é um absoluto e a
história só conhece o relativo” (NORA, 1984, p.09). É notória, assim, a diferenciação
entre estes dois campos do saber. Ao longo deste artigo será destacada a importância da
articulação entre memória e história, porém, para a abordagem estabelecida, guiar-se-á
pelo campo da memória.
De maneira geral, memória é entendida como algo relativo ao indivíduo, reservada ao
campo íntimo, compartilhada por parentes e amigos próximos, tendo como suportes
objetos que são guardados com carinho e/ou fotos que registram momentos especiais.
Nos anos 1920-30, entretanto, Halbwachs “já havia sublinhado que a memória deve ser
entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social” (POLLAK,
1992, p.02), incluindo nesta leitura os entendimentos do campo da sociologia e da
antropologia que levam em consideração o meio em que o sujeito está inserido.
Em busca da compreensão de como a memória se faz cotidiana, coletiva e social
introduz-se o termo ‘lugares de memória’, cunhado por Pierre Nora (1984). Estes
podem ser entendidos como qualquer suporte em que se faça referência a um evento,
pessoa, local, ritual, organização, etc, que existiu ou que tenha uma história em um
tempo passado. São suportes, físicos ou não, que tem a intenção primária de fazer
recordar. Dessa maneira, tanto documentos, como monumentos, ou edificações podem
carregar a alcunha de ser um ‘lugar de memória’, assim como acontecimentos
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relevantes à história e a própria obra histórica. É o que podemos compreender melhor
segundo a exemplificação de Michael Pollak (1989):
Entre eles (os lugares de memória) incluem-se evidentemente os
monumentos, esses lugares da memória analisados por Pierre Nora, o
patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa
vida, as paisagens, as datas e personagens históricas de cuja importância
somos incessantemente relembrados, as tradições e costumes, certas regras de
interação, o folclore e a música, e, por que não, as tradições culinárias
(POLLAK, 1989, p.03).

Entendemos, desta forma, que estamos circundados por lugares de memória. Eles
habitam o nosso cotidiano, nos dão referências. Porém, Nora (1984) defende, em
diversas passagens, que se tivéssemos realmente a memória como cotidiano em nossa
cultura, não necessitaríamos definir lugares como guardiões e referências para a nossa
memória. Um grande exemplo deste fato é a diferença relativa à memória que se vê
entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Desde tempos antigos, a cultura ocidental
se constituiu também através da manutenção de marcos na paisagem do seu passado e,
nas últimas décadas, essa busca incessante pela manutenção e valorização destes marcos
se intensificou. Henri-Pierre Jeudy (2005) destaca em seu livro que para a civilização do
extremo oriente, como os japoneses, a memória se faz tão cotidiana que esta
necessidade da museificação não é presente – “A palavra ‘patrimônio’ não existe na
língua japonesa” (JEUDY, 2005, p.20). Têm-se o passado como algo presente no hábito
do dia-a-dia, que se passa de pai a filho, e além disso entende-se que há modificações na
memória e que elas fazem parte da evolução da sociedade. Uma questão de cultura,
leituras diferenciadas sobre como lidar com a memória.
Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe
consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória
transportada pela história. Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido
como uma repetição religiosa daquilo que sempre se fez, numa identificação
carnal do ato e do sentido. Desde que haja rastro, distância, mediação, não
estamos mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história (NORA,
1984, p.9).

Entretanto, tendo em vista a sociedade na qual estamos inseridos, o fato de se ter lugares
para relembrar é algo necessário e presente. A memória social, coletiva, apenas existe
quando ancorada em um espaço. Como destaca Halbwachs, “Não há memória coletiva
que não se desenvolva num quadro espacial” (HALBWACHS, 2003, p. 143). Dessa
forma se entende a grande conexão existente, e a necessidade de se manter vivas (caso
seja esse o desejo e busca do coletivo humano à que se tem referência), tanto a memória
quanto o lugar ao qual ela tem como quadro espacial. A memória tem com o espaço
uma relação de mutualismo, no qual ambos são beneficiados. O espaço tem, entre suas
predisposições, a capacidade de manter viva as memórias que lá ocorreram: são
referenciais para a memória coletiva. Da mesma forma, a memória de um grupo tem, ou
espera-se que tenha, grande valor e influência em nossa sociedade na definição da
manutenção ou modificação de lugares.
Chega-se então, as questões principais que serão levantadas neste artigo: e quando não
mais possuímos (ou quando estão fragmentados) os ‘lugares de memória’ em que as
memórias se ancoravam e se mantinham vivas e cotidianas? O que acontece quando
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estes suportes são perdidos ou deteriorados por uma ação, antrópica ou natural, trágica
e, muitas das vezes, inesperada?
Uma referência que podemos trazer parte do autor alemão Andreas Huyssen (2000), que
aborda em seu livro questões contemporâneas relativas a memória, no que tange a
espetacularização 1 e o uso da memória como mercadoria, assim como o esvaziamento
de significado de momentos trágicos. Por fazer parte do contexto em que o autor vive,
sua análise é referenciada, em sua maioria, às experiências vividas pelos países do
Norte. Huyssen (2000) utiliza, principalmente, dos espaços urbanos do pós-guerra para
refletir acerca da relação entre a comunidade e os seus lugares de memória após estes
acontecimentos trágicos. Assim, com a intenção de traçar um paralelo com nossa
realidade brasileira/sul-americana, a partir dos conceitos de Memória Coletiva,
cunhados por Halbwachs (2003), e das discussões ampliadas por diversos autores, assim
como a conceituação dos ‘lugares de memória’ de Pierre Nora (1984), alcança-se a
abordagem teórica na qual se aportará este artigo.
É proposto, inicialmente, um recorte sócio espacial objetivando a aproximação com a
realidade brasileira/sul-americana. Este recorte é feito principalmente por dois motivos,
o primeiro, pela possibilidade de se traçar paralelos e fazer avançar o tema com estudos
relativos a área de Memória Social, Identidade e Patrimônio Cultural a partir de uma
ótica latino-americana e, o segundo, pela proximidade, tanto física quanto temporal,
com os fatos ocorridos – descritos a seguir - e a possibilidade de se conseguir
informações, relatos e experiências em campo.
Como já expresso no texto, o interesse primordial é o de compreender a importância dos
suportes de memória para uma comunidade após acontecimentos trágicos, sejam eles
causados por uma ação antrópica ou natural. Foram levantados então, casos recentes em
que poderia ser estudado este tema, dentro eles: a enchente ocorrida em São Luiz do
Paraitinga (2010) que ocasionou danos e perdas ao patrimônio cultural da cidade; o
desastre no Morro do Bumba em Niterói (2010); as enchentes e deslizamentos ocorridos
na região serrana do Estado do Rio de Janeiro (2011), desmantelando diversas famílias;
e o maior desastre socioambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de
Fundão, das mineradoras Samarco Mineração S.A., Vale Mineração S.A. e BHP
Billiton, em Mariana (2015).
Devido à proximidade espacial e temporal com o ocorrido, e tendo em vista que os
processos de reassentamento das comunidades atingidas ainda estão em curso, bem
como os questionamentos relativos ao patrimônio cultural perdido ou danificado, optouse pela escolha como objeto de estudo o caso do rompimento da Barragem de rejeitos
do Fundão no município de Mariana, Minas Gerais e. mais especificamente, dos
processos subsequentes relativos à comunidade do antigo subdistrito de Bento
Rodrigues. Cabe agora traçar um breve panorama do desastre, visando apontar o foco de
atuação da pesquisa e objetivos a serem perseguidos.

1

“Sociedade do Espetáculo”, Guy Debord (2000). Este conceito busca exprimir a forma como a
sociedade capitalista atual consome imagens e representações, se afastando do que é natural e
autêntico. Em nossa sociedade do espetáculo o público é alienado e as informações são mercadorias.
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A derrocada de Bento Rodrigues
Bento Rodrigues era um subdistrito de Santa Rita Durão, que vem a ser distrito da
cidade de Mariana – MG. O antigo subdistrito tem sua origem em finais do século XVII
e início do século XVIII, inicialmente pela exploração de ouro de aluvião 2 e, logo em
seguida, como ponto de apoio aos tropeiros que avançavam por Minas Gerais em busca
de veios para a exploração de ouro. O subdistrito faz parte do Caminho Novo da Rota
da Estrada Real, e possui características urbanas similares a outros povoados de
pequeno porte, desenvolvendo-se em uma planície formada entre os ribeirões Santarém
e Ouro Fino, afluentes do Rio Guaxalo do Norte. O povoado contava com duas igrejas,
a primeira, dedicada a São Bento foi construída em meados de 1718, a segunda, mais
recente, dedicada à Nossa Senhora das Mercês, remonta a meados do século XIX
(XAVIER, 2016). O subdistrito se insere na região denominada “Quadrilátero
Ferrífero”, que se localiza na porção centro-sudoeste de Minas Gerais.
Na década de 1970, é construída a montante do Córrego Santarém, a Mina de Germano,
pela empresa Samarco Mineração S.A., “uma joint venture de duas gigantes da
mineração internacional Vale e BHP Billiton” (ZHOURI, 2018, p.15). Neste momento,
como visto acima, o povoado já se encontrava consolidado a mais de dois séculos e
contava com uma população de cerca de 600 habitantes (PASSOS et al., 2017). A partir
da instalação da empresa mineradora, grande parte da população tem sua vida
modificada, muitos passam a trabalhar na empresa e a rotina do subdistrito passa a ser
permeada pelo transitar de funcionários e equipamentos. Questionamentos podem ser
levantados quanto aos danos provocados, anteriores ao desastre, pela inserção da
Samarco nas proximidades ao povoado, porém, para o momento, iremos nos ater ao
panorama dos fatos posteriormente ocorridos.
No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos do Fundão rompe, ocasionando o
maior desastre socioambiental do País. “Foram 50 milhões de metros cúbicos de
resíduos minerários que, carreados até o Rio Doce, um dos mais importantes do sudeste
brasileiro, percorreram aproximadamente 600km até a foz no Oceano Atlântico”
(ZHOURY et al., 2018, p.30). Implantada a apenas 2,5 quilômetros de Bento
Rodrigues, o rompimento em Fundão atingiu o subdistrito com uma enxurrada de
rejeitos, desabrigando grande parte da população e matando, naquele momento, 5
pessoas. É estimado que cerca de 80% do povoado foi fisicamente atingido pela lama, o
qual teve a sua rua de acesso principal, a Rua São Bento, coberta com quase 15 metros
de altura de rejeitos (MIRANDA et al., 2017). Além de Bento Rodrigues, outros sete
povoados pertencentes à cidade de Mariana (MG) foram fisicamente atingidos, sendo
eles: Camargos, Bicas, Ponte do Gama, Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pedras e
Campinas; outros dois povoados, Barretos e Gesteira, também fazem parte dos
diretamente atingidos, mas estes pertencentes ao município de Barra Longa (MG)
(ZHOURY et al., 2018, p.33).
Todo o fato ocorrido foi excessivamente veiculado pelos meios midiáticos, e assim
como a enxurrada de lama, veio a enxurrada de informações contraditórias,
2

Ouro de aluvião é uma técnica rudimentar de exploração do ouro praticada no Brasil durante o início das
incursões por Minas Gerais, consiste na retirada superficial do ouro encontrado no leito dos rios e na
terra.
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fragmentadas, descontextualizadas, tendenciosas e imprecisas. Ocorreu um ápice da
espetacularização do desastre e da deficiência quanto ao compromisso social da notícia,
e assim como um outro produto a ser consumido, o episódio passou a ser negligenciado
(BUENO, 2017). Importante destacar a formação do coletivo “#UmMinutodeSirene”,
composto pelos atingidos, com apoio de representantes de movimentos sociais e de
acadêmicos do curso de Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Este
coletivo visa dar voz para os atingidos, produzindo um jornal independente chamado “A
Sirene” em que são publicados relatos e noticiados os fatos que vem ocorrendo após o
desastre pela visão da população atingida.

Figura 1 – Trajeto dos rejeitos da Barragem de Fundão desde o município de Mariana, estado de Minas
Gerais, até a sua foz no Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo. Elaborado por Max Vasconcelos,
2017
Fonte: ZHOURY et al., 2018, p.31.

Após o acontecimento do desastre, iniciaram-se os debates sobre o que fazer com o
espaço urbano que foi dessolado. A empresa Samarco, com o intuito de reduzir os danos
ainda presentes, iniciou a construção de diques de contenção dos rejeitos que vazavam,
três destes diques foram construídos, até a presente data. Logo em seguida, iniciou-se a
construção de um quarto dique, esta construção foi proibida pelo Ministério Público
Estadual, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana (COMPAT) devido à
proximidade com a Igreja de São Bento, área onde se iniciou o assentamento do
povoado (XAVIER, 2016). Também neste momento, diversas ocorrências de saques e
furtos foram registradas nas edificações do subdistrito, o que levou, entre outras ações, a
restrição do acesso à área atingida, assim como o cercamento por tapumes de alguns dos
imóveis. Tendo estes acontecimentos em vista, e objetivando a preservação da memória
dos atingidos, bem como salvaguardar o sítio arqueológico pós tragédia, o COMPAT
propõe e inicia, em abril de 2016, o processo de tombamento das comunidades de Bento

80

Rodrigues e Paracatu de Baixo (XAVIER, 2016). Os fatos são recentes e ainda estão em
andamento, especula-se sobre a criação de um memorial para não se deixar esquecer a
tragédia ocorrida, assim como ações de restauração e conservação estão em curso para o
resgate dos bens culturais dos atingidos.
Torna-se evidente, portanto, a extensão dos danos causados a esta comunidade, não
somente materiais, mas também aqueles ligados aos vínculos sociais e a identidade
daquela coletividade. “O desastre não se esgota com a situação crítica que o ensejou,
mas derrama-se (Gudynas, 2016) por períodos prolongados e em instâncias e escalas
diversas da vida social, ambiental, política, econômica, institucional, entre outras”
(ZHOURY et al., 2018, p.55).
Sabemos que o reconhecimento dos limites que definem a identidade de um grupo
perpassa uma leitura abrangente do contexto ao qual aquele grupo está inserido – suas
origens, sua classe social, local onde habita, locais que frequenta, as possibilidades de
acesso à cultura e educação, suas vestimentas, sua maneira de falar, etc. Temos a
memória como um dos principais elementos definidores de identidade, e sua
compreensão como uma das formas de se entender os parâmetros das identidades
coletivas. A memória coletiva, quando presente no cotidiano do grupo, o define, e faz
com que os pares se reconheçam, por terem em prática de seu dia-a-dia aquilo que os
formou enquanto grupo.
Além de estar presente no cotidiano do grupo, a memória coletiva, como já destacado,
também está presente nos lugares de memórias, eles são referenciais para o coletivo.
Segundo Pollak (1989) estes diferentes pontos de referência atuam como “indicadores
empíricos da memória coletiva de um determinado grupo” (POLLAK, 1989, p.03). Os
lugares de memória reforçam os sentimentos de pertencimento e auxiliam na
delimitação das fronteiras da identidade. Com a completa perda destes referenciais, os
danos causados ao povoado de Bento Rodrigues são imensuráveis. Sendo assim, a busca
por uma reterritorialização, do reconhecimento das identidades, da reestruturação da
comunidade, e do não esquecimento do ocorrido são os principais pontos a serem
observados neste artigo.
Etnografia para além do método
Tendo em vista o contexto abordado, do “desastre sociotécnico” (ZHOURY et al., 2018,
p.40) do Vale do Rio Doce, investigou-se acerca de uma metodologia de pesquisa que
pudesse suprir as demandas levantadas por esse artigo na futura pesquisa da dissertação
de Mestrado. Encontra-se no campo ampliado da Antropologia o suporte da etnografia
como uma possibilidade de atuação em campo. A etnografia pode ser definida como
uma forma de pesquisa interpretativa, uma observação atuante. Ela contempla a
inserção e testemunho direto, dentro de um período de tempo, de um determinado grupo
de pessoas, e, logo em seguida, a análise dessa vivência. Este grupo em análise
normalmente possui um vínculo entre eles, são associados de alguma maneira. A
etnografia surge, como teoria e metodologia de pesquisa, no final do século XIX e
início do século XX, objetivando uma análise holística de sociedades, em sua maioria,
isoladas. (MATTOS; CASTRO, 2009). Três nomes podem ser destacados nesse
primeiro momento da teoria etnográfica, são eles: o antropólogo polaco Bronisław
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Kasper Malinowski (1978), o antropólogo estadunidense Clifford James Geertz (2008) e
o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss (1996). Porém, com o passar das décadas, a
etnografia se reinventa como uma disciplina capaz de atuar não apenas em sociedades
exóticas, mas também capaz de compreender as mudanças sociais, políticas e culturais
dos espaços urbanizados. Assim, na década de 1970 emerge uma nova abordagem, da
etnografia urbana (MAGNANI, 2009).
Ampliando o entendimento da metodologia – teoria (PEIRANO, 2014) – da etnografia,
cabe inserir o que motiva a ida a campo. O etnógrafo é movido inicialmente por
incertezas, dúvidas e perguntas. Ele anseia a busca por algo que a pesquisa de escritório
não o sacia (SILVA, 2009). O pesquisador se expõe de maneira a questionar o senso
comum acadêmico, as teorias encontradas em livros. Ele está aberto a vivência, e busca
explorar o mundo e negar as demarcações das fronteiras intelectuais (PEIRANO, 2014).
Como destaca Weber (2009), o etnógrafo é um “observador profissional que coloca em
obra, sobre a base de múltiplas identidades, uma técnica particular de observação e de
autoanálise” (WEBER, 2009, p.168). De maneira geral, o fazer etnográfico pode ser
entendido como um conhecimento adquirido através dos percursos, e por uma jornada
que precisa de tempo. Não se trata de uma ida a um museu, em que as informações se
destacam, mas de passos que tateiam em busca de informações, muitas das vezes,
inesperadas (SILVA, 2009). Inicialmente, como aponta Magnani (2009), a ida a campo
é permeada por momentos em que se pode maravilhar, se surpreender – denominada
primeira impressão. Porém, ao longo do trajeto da pesquisa, o observador torna-se
familiar e passa a compreender as nuances das atuações sociais, políticas e culturais do
grupo em análise – denominada experiência reveladora.
Metodologicamente, a pesquisa etnográfica é dividida em três fatos essenciais: andar,
ver e escrever (SILVA, 2009). O primeiro – andar – diz sobre a vivência em campo, os
percursos escolhidos (permitidos), provenientes muitas das vezes da interação entre
pesquisador e pesquisado. Neste primeiro fato podemos destacar também o modo como
se dão as interações, pois “(...) a pesquisa de campo implica, necessariamente, um
confronto de diferenças.” (PEIRANO, 1995, p.10). A experiência com o universo dos
pesquisados é baseado em compartilhamentos, que pode ser mais ou menos exitoso
devido as resistências encontradas, se tratando principalmente da inserção nas
atividades praticadas, dos trabalhos executados, dos rituais realizados, entre outros
(MAGNANI, 2009). O segundo – ver – trata da percepção do etnógrafo, porém,
destaca-se esse ver como um olhar organizado, diferente de simplesmente enxergar, a
ele cabe uma organização do que foi fitado, reparado ao longo dos percursos. Ademais,
é essencial a compreensão que nessa experiência etnográfica, o ver está modificado por
uma subjetividade intrínseca do etnógrafo, que é ampliada pela presença atuante na cena
que observa. Ou seja, o observador, como peça exterior, produz uma alteração no
espaço e nas vivências que estão sendo vistas (SILVA, 2009). Por fim, o terceiro –
escrever – em que o pesquisador após se deparar com a vivências, busca, em seus
próprios termos, descrevê-la, e assim, compreender a lógica presente e aproximá-la das
teorias existentes (MAGNANI, 2009). O escrever, como aponta Silva (2009) se trata de
um olhar revisto, uma organização em matéria textual do que foi apreendido.
Resta uma questão incômoda: toda etnografia é boa? Boas etnografias
cumprem, pelo menos, três condições: i) consideram a comunicação no
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contexto da situação (cf. Malinowski); ii) transformam, de maneira feliz, para
a linguagem escrita o que foi vivo e intenso na pesquisa de campo,
transformando experiência em texto; e iii) detectam a eficácia social das
ações de forma analítica (PEIRANO, 2014, p.386).

Ademais, ao realizar a pesquisa etnográfica é necessário estar aberto para ser afetado,
como pontua Fravre-Saada (1990). Se permitir embrenhar na comunidade a ser
pesquisada e, de fato, experienciar a troca. Uma prática em que não se deve exercitar o
narcisismo, assumindo o risco do seu “projeto de conhecimento se desfazer”
(FRAVRE-SAADA, 1990, p.07). Porém, com o discernimento da alteração das
percepções do arcabouço teórico, mas sem se perder em meio a uma aventura,
atingindo, de fato, uma etnografia.
Por fim, um dos pontos de destaque na escolha desta metodologia/teoria de pesquisa é a
capacidade de se inserir nas vivências da comunidade de análise e, quando bemsucedida, captar de maneira holística as nuances acerca do tema pesquisado.
Objetivando a compreensão qualitativa do impacto que a perda dos suportes de memória
causa em uma determinada comunidade, a interação direta e de maneira generosa se faz
necessária. A troca entre as teorias apreendidas e sistematizadas, com as vivências dos
atingidos é um campo fértil para análise e compreensão do tema a ser pesquisado. Se
tratando do desastre sociotécnico do Vale do Rio Doce, especificamente da comunidade
de Bento Rodrigues, a escolha pela etnografia se justifica por dois motivos apontados
por Mattos e Castro (2009): o primeiro, pela análise holística da cultura, em que ela não
é entendida “como um mero reflexo de forças estruturais da sociedade” (MATTOS;
CASTRO, 2009, p.50), mas como um complexo de significados, mediador entre os
sistemas sociais e os comportamentos humanos; e o segundo, pela introdução dos
pesquisados de forma ativa e participativa no processo de modificação dos sistemas
sociais.
Considerações finais
Buscou-se nesse artigo traçar um panorama do arcabouço teórico/metodológico acerca
do tema, com o objetivo de fundamentar os primeiros passos na pesquisa a ser ampliada
no mestrado em “Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável” da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Evidencia-se a necessidade de uma abordagem
holística e interdisciplinar para se atingir os objetivos esperados para a pesquisa.
Entende-se que aqueles que trabalham, estudam e pesquisam patrimônio cultural têm
como contribuição social a manutenção e a transmissão dos materiais e valores
associados a objetos, edifícios, sítios, entre outros, através do tempo para futuras
gerações (BRACKER, 2009). E são diversos os valores que podem estar associados a
estes bens culturais, como aponta Caple (apud BRACKER, 2009, p.25), dentre eles os
valores estéticos, os valores religiosos e também os valores de educar e informar. Todos
estes valores podem ser encontrados na comunidade de Bento Rodrigues e, a depender
do olhar e da relação do observador com os bens, cada um deles pode ser mais
evidenciado. Como aponta Castriota (2009), atualmente objetiva-se a preservação não
apenas do bem material em si, mas muito mais dos valores e significados incorporados a
este patrimônio. Na perspectiva de Bento Rodrigues, em que os lugares de memória
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(NORA, 1984), em sua maioria, se perderam, questiona-se como pode-se manter a
imaterialidade que antes era intrínseca e vivenciada.
Traçando os resultados esperados para a dissertação de mestrado, relativos à
comunidade de Bento Rodrigues, têm-se a aproximação com essa comunidade de
maneira generosa, para poder agregar aos conhecimentos acadêmicos as percepções
daqueles que habitavam este espaço, que constituíam valores e significados aos bens
que os circundavam. Podendo trazer contribuições de modo a expor camadas e olhares
sobre o desastre e sobre as relações que se davam naquele ambiente. Com a
metodologia/teoria de pesquisa de campo escolhida (etnografia), almeja-se captar as
sutilezas e distinções presentes, porém, atentando-se para o foco de análise – nem tão
perto que se confunda com uma perspectiva particular e nem tão longe que se perca o
recorte (MAGNANI, 2009).
De maneira geral, também constitui como resultados esperados para o trabalho a
sistematização e dilatação dos conhecimentos acerca de Memória Social, Identidade e
Patrimônio Cultural, sendo estes territorializados em espaços latino-americanos,
especificamente brasileiros. Aspira-se também a produção de um trabalho que possa dar
suporte para ações futuras no que tange a mitigação dos danos materiais e imateriais
após tragédias naturais ou antrópicas inesperadas.
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Archdiocese of Belo Horizonte in favor of culture patrimony in the first four
decades of its foundation; Patrimonio Cultural y Evangelización: las iniciativas de
la Arquidiócesis de Belo Horizonte en favor del patrimonio cultural en las
primeras cuatro décadas de su fundación.
Dener Antônio Chaves – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O artigo apresenta as iniciativas da Arquidiocese de Belo Horizonte no campo
da cultura, em especial seu patrimônio cultural, na recente capital do Estado de Minas
Gerais. Inicialmente, discute-se o ambiente e as perspectivas que tiveram mais
influência no primeiro arcebispado de Dom Antônio dos Santos Cabral e da Carta
Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o Patrimônio
Artístico em 1926. Em seguida, apresenta-se as relações entre o patrimônio do
arcebispado e os governantes do período, notadamente, as contendas sobre a Igreja da
Pampulha. Finalmente discorre-se sobre a transição para o arcebispado de Dom João
Rezende Costa e como as iniciativas desse arcebispado possibilitaram a concretização
de projetos iniciados por Dom Cabral, como a PUCMinas.
Palavras-chave: Igreja e cultura, bens culturais eclesiásticos, Arquidiocese de Belo
Horizonte.
Abstract: The article presents the initiatives of the Belo Horizonte Archdiocese in the
field of culture in the recent capital of Minas Gerais State. Initially, there are discuss the
environment and perspectives that had the greatest influence of Dom Antônio dos
Santos Cabral first archbishopric and the Pastoral Letter Mineiro Episcopate to the
clergy and faithful of their dioceses on the Artistic Patrimony in 1926. Next, the
relations between of the patrimony of the archbishopric and the government of the
period, notably, show the disputes about the Church of Pampulha. Finally, we discuss
the transition of Dom João Rezende Costa archbishopric and the initiatives of this
archdiocese that allowed the realization of projects initiated by Dom Cabral as PUC
Minas.
Keywords: Church and culture, Ecclesiastical Cultural Goods, Belo Horizonte
Archdiocese;
Resumen: El artículo presenta las iniciativas de la Arquidiócesis de Belo Horizonte en
el campo de la cultura en la reciente capital del estado de Minas Gerais. Inicialmente, se
discute el ambiente y las perspectivas que tuvieron la mayor influencia del primer
arzobispado de Dom Antônio dos Santos Cabral y la Carta Pastoral Mineiro Episcopado
al clero y fieles de sus diócesis sobre el Patrimonio Artístico en 1926. La continuación,
las relaciones entre el patrimonio del arzobispado y del gobierno de la época, en
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particular, muestran las disputas sobre la Iglesia de Pampulha. Finalmente, discutimos
la transición del arzobispado de Dom João Rezende Costa y las iniciativas de esta
arquidiócesis que permitieron la realización de proyectos iniciados por Dom Cabral
como la PUC Minas.
Palabras clave: Iglesia y cultura, Bienes Culturales Eclesiásticos, Arquidiócesis de
Belo Horizonte.
Introdução
Esse artigo tem com objetivo apresentar um panorama das primeiras quatro décadas da
fundação da Arquidiocese de Belo Horizonte no que tange aos investimentos em
cultura. Pretende-se discutir, primeiramente, as correntes de pensamento em voga
naquele período considerando que, mais do que modismos, essas diretrizes foram
responsáveis por ampliar a rede de cultura e comunicação da Igreja e estabelecer
profundos alicerces norteadores da sociedade na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, em Minas Gerais, influenciando uma leva considerável de artistas,
intelectuais, professores e profissionais das mais diversas áreas do conhecimento.
Na primeira parte apresenta-se o ambiente e as perspectivas que tiveram mais influência
no primeiro arcebispado de Dom Antônio dos Santos Cabral e as iniciativas da
Arquidiocese de Belo Horizonte que serão fundamentais no campo da cultura para a
recente capital do Estado de Minas Gerais. Para tal analisa-se a Carta Pastoral do
Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o Patrimônio Artístico
de 1926. Discute-se as relações entre o arcebispado e os governantes quanto aos bens
culturais eclesiásticos notadamente a Igreja da Pampulha. Em seguida, discorre-se sobre
a transição para o arcebispado de Dom João Rezende Costa, assim como as iniciativas
que possibilitaram a concretização de projetos iniciados no primeiro arcebispado.
A aproximação católica com o estado brasileiro, que havia sido abalado com o fim da
monarquia e o início da república, também chamada de Restauração Católica1, se deu
principalmente em contraposição às ideias difundidas na década de 1920. A fundação
do Partido Comunista e a propagação de sua teoria política, a Semana de Arte Moderna
juntamente com os diversos estilos artísticos do período, a expansão sindical anarquista
culminando na Greve Geral de 1919 e os movimentos Tenentistas, em contraposição à
ordem estabelecida, fariam parte desses novos tempos em que a Igreja via a corrupção
dos valores da família cristã católica em diversas frentes. Outra questão que interessava
fortemente ao clero seria a inserção do ensino religioso nas escolas públicas,
favorecendo assim a aproximação com os dirigentes políticos que tinham um
significativo interesse na força política e ideológica que a Igreja representava naquele
período. Atrelados à palavra Ordem do lema da bandeira positivista, valores morais e
religiosos se uniam contra essas novas forças que constituíam movimentos que se
destinavam a desagregar a unidade política e religiosa nacional na perspectiva da Igreja.
(AZZI, 1977, p. 74)
1

Movimento da Igreja Católica no Brasil que tinha como finalidade, através da reaproximação com o
Estado rompida no final da Monarquia, atuar mais amplamente na sociedade e continuar ditando as
normas morais e religiosas no país (AZZI, 1977, p. 101).
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Esse projeto restaurador, desenvolvido pela Igreja Católica em parte significativa do
país, teve entre suas primeiras ações, iniciadas em fins do século XIX e firmando-se ao
longo das primeiras décadas do século XX, o processo de romanização 2 do clero
nacional e regional através de suas dioceses. Durante as décadas que separaram a
proclamação da República e a Assembleia Nacional Constituinte, já no período
varguista (1930/1945), a Igreja Católica promoveu a implantação de uma ordem social
onde pudesse desenvolver um papel de destaque na formação dos cidadãos brasileiros,
em particular de sua elite dirigente.
Restauração Católica na Arquidiocese de Belo Horizonte
Na perspectiva da Igreja, naquele período, o Estado deveria seguir sua a doutrina social
cristã e proteger os interesses da Igreja. O sistema educacional, e os meios de
comunicação, deveriam refletir os princípios e a doutrina católica que era considerada
adequada para os brasileiros naquele período. As instituições que promovessem a
secularização ou deixasse de seguir as prescrições da Igreja eram questionadas. Meios
de comunicação como a imprensa, o cinema e o rádio, todos considerados como vozes
do mundo moderno, deveriam ser objeto de críticas e condenações ocasionais caso não
se comprometessem com os valores cristãos. (MAINWARING, 2004, p. 48)
A Igreja Católica adotou uma postura de reaproximação com a população,
principalmente como setores da classe média, além de sua linha de ação evangelizadora
e de sua ritualística como demonstração de força para congregar os católicos para ter
condições de negociar com o Estado algumas questões cruciais aos interesses do povo
de Deus.
Os Congressos Eucarísticos Nacionais foram utilizados para recuperar o espaço público
das cidades e delinear novas abordagens de cunho religioso e político contra as forças
que acuavam os católicos no âmbito privado. Os congressos católicos assumiram um
importante papel na definição de uma rede de sociabilidade que ultrapassou os limites
da igreja e os interesses da instituição religiosa atingindo os membros leigos das elites
políticas e intelectuais brasileiras e as associações leigas, integrando-as dessa forma à
política romanizadora e restauradora em curso. Abriu-se espaços de produção e
veiculação de uma crítica social católica, tendo em vista a busca de soluções religiosas
para os problemas enfrentados pela nação (MAINWARING, 2004, p. 101).
Em 1936 ocorreu Congresso Eucarístico Nacional em Belo Horizonte no período de 3 a
7 de setembro (Figura 1), o que motivou a construção da atual Praça Raul Soares na
região central da capital. O evento atraiu cerca de 200 mil pessoas, um público
significativo se considerarmos que nos anos 1930 a capital mineira contava com cerca
de 214 mil habitantes (SOUSA JR, 2015).
É possível afirmar que o processo de Restauração Católica utilizou outros dois eventos
de grande porte, a inauguração do Cristo Redentor e a consagração de Nossa Senhora da
Aparecida como padroeira do Brasil em 1931. Ambos contribuíram para a consolidação
2

Inserção da estrutura hierárquica da Igreja Católica d Brasil na estrutura burocrática da Santa Sé que
levaria a uma clericalização e sacramentalização das práticas religiosas em contraposição ao caráter laico,
festeiro, regalista e devocional do catolicismo praticado (AQUINO, 2011)
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da autoridade da Igreja Católica como promotora da ordem, da submissão e da
disciplina no interior das consciências no momento em que se apropriara de recursos de
imagem, característicos da cultura moderna, embutindo-os em sua ação de mobilização
dos indivíduos e de ordenação da sociedade. O Papa Pio IX declarou Nossa Senhora da
Aparecida padroeira do Brasil em 1930 dando um símbolo católico ao imaginário do
estado brasileiro e no ano seguinte, D. Sebastião Leme, principal expoente da
Restauração Católica, seguido por Dom Cabral, a consagrou rainha e padroeira do país
(SOUSA JR, 2015). A Arquidiocese apresentava-se, também, como um ator político e
de transformação social importante, mesmo que de apenas afirmação das regras e
valores morais conservadores do período.

Figura 1 - Congresso Eucarístico, Pça Raul Soares, 1936. Fonte: Arquidiocese de Belo Horizonte.

Carta Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o
Patrimônio Artístico (1926)
Desse modo o primeiro arcebispado inicia-se em contraposição às correntes artísticas
das primeiras décadas do século XX. Para avaliarmos o cuidado com o patrimônio
cultural da Igreja na Arquidiocese de Belo Horizonte nesse período e quais seriam os
procedimentos a serem realizados em relação a esses bens, temos que considerar a
Carta Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o
Patrimônio Artístico, de 1926, e assinada por 14 bispos e arcebispos desse mencionado
episcopado. Na carta temos as leis canônicas e as normas a serem seguidas,
acompanhadas das punições passíveis de serem impostas aos desviantes. Ademais, o
documento trazia também uma perspectiva do que seria as artes “superiores” a serem
seguidas e as que deveriam ser evitadas.
Já no início da Carta, em seu segundo parágrafo, observa-se que ao estado de Minas
Gerais recaía parte da responsabilidade pela conservação dos bens cultuais da Igreja até
então, pois o “(...) presidente de Minas empenha parte de sua admirável operosidade, de
89
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sua ação forte e decisiva, na conservação de nossos monumentos e objetos de arte”3
(Carta Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o
Patrimônio Artístico, 1926, p. 387).
Os autores da Carta inserem em suas páginas iniciais um discurso de valorização dos
bens culturais como as obras dos primeiros cristãos deixadas nas catacumbas, e que
desde o início da igreja cultivavam as artes. Em seguida cita construções realizadas nos
primeiros séculos após Constantino, destruídas e reconstruídas. Discorre sobre os
arquitetos, pintores e artistas renascentistas protegidos por vários papas, tudo isso com o
intuito aparente em despertar nos clérigos a importância dos bens culturais artísticos e
históricos da cristandade.
Observa-se também na carta determinados bens cultuais que não existe mais e só se
apresentam em citações de alguns autores, como o santuário de S. Paulo, cantado por
um poeta cristão, que possuía rara beleza entre Ostia e Tibre, existente desde 324 e foi
destruído por um incêndio em 1824. Ressalta-se que além de Roma erguiam-se os
monumentos da fé, em diversos outros locais, lançando germes da arte cristã e seus
“elevados ideais” por todo o mundo.
Demonstra também o trabalho do pontificado em restaurar monumentos antigos e os
esforços do papado na conservação da biblioteca de Roma, a mais antiga biblioteca
moderna. Trata de várias igrejas reconstruídas, dos manuscritos conservados e copiados.
Relembra que Leão X nomeou Raphael de Sanzio prefeito das ruinas antigas e decreta
que tudo que for encontrado deveria ser enviado até ele, pois havia notícias de serrar ou
cinzelar pedras ornadas de desenhos ou letras naquele período. Raphael responde com
um minucioso relatório sobre as ruinas de Roma. Tudo isso para demonstrar quão são
importantes para a Igreja os bens móveis e imóveis, históricos e artísticos. Contudo os
exemplos apresentados iniciavam na antiguidade clássica e saltavam para o final da
idade média e início da idade moderna, que convencionamos chamar de renascimento,
sem que discutisse a arte maneirista, também chamada barroca, rococó e do século XIX
e início do XX.
Após essa introdução histórica, a Carta trata de Pio X que fez publicar a Sagrada
Congregação Consistorial em 31 de dezembro de 1909 pelo qual institui convenientes
inovações sobre a atuação dos bispos e seus relatório que deveriam fazer do estado de
suas dioceses. Substituindo as instruções da Sagrada Congregação do Concilio em
1725, no qual era um desdobramento da Constituição do Sixto V Romanus Pontifez de
20 de dezembro de 1535.
Segundo a Carta, em seu Título 8 do decreto da Consistorial que trata das coisas
preciosas e diz que o bispo deverá dizer:
(...) se em sua diocese existem igrejas em que há coisas preciosas, pela
matéria, arte, antiguidade, principalmente códices ou livros, pinturas,
esculturas, obras insignes de mosaico ou pela antiguidade; como se guardam;
si são inventariadas e se delas se conserva inventário especial na Cúria; se há
cautela para que não se venda sem licença da Santa Sé qualquer coisa, ainda
tênue, preciosa em razão da matéria, arte ou antiguidade (Carta Pastoral do
3

Os trechos foram transliterados para o português contemporâneo por considerar de difícil leitura as
palavras e modos de escrevê-las das primeiras décadas do século XX.
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Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas dioceses sobre o Patrimônio
Artístico, 1926, p. 389).

Nesse trecho observa-se o termo “inventário”, porém no sentido de registro escrito do
bem, ou seja, inventariar nada mais seria que registrar a existência de um determinado
objeto. Nota-se em seguida a citação da Epistola de 12 de dezembro de 1907 quanto aos
arquivos, monumentos e objetos artísticos, emitida por Pio X, que melhor descreve e
organiza os procedimentos administrativos quanto aos bens culturais da igreja. Ao
analisar-se a citação desse documento compreende-se que a carta é mais uma resposta a
Epistola que uma iniciativa específica e original da Arquidiocese, essas observações
recomendações soam mais como ordenação obrigatória.
Tem-se a partir dessa ordenação a necessidade de instituir um comissariado permanente
para assegurar e melhorar a conservação, um catálogo detalhado dos bens culturais, com
cópia para diocese, que deveria ser atualizado assim que houvesse modificações. Essa
epistola afirma que caberia a esse comissariado fiscalizar as condições do patrimônio,
descrevendo a origem de quem deveria fazer parte desse comissariado e a criação e
utilização de manuais e compêndios sobre as normas a serem seguidas, assim como uma
preocupação significativa com o extravio dos bens por diversas formas inclusive a
venda.
O texto afirma que Pio XI, em 1923, instituiu a Comissão Permanente para a tutela dos
monumentos históricos e artísticos da Santa Sé para obter não só maior unidade e
continuidade de direção nos trabalhos de conservação e restauração dos monumentos de
arte e história dependentes da Santa Sé, assim como repartição mais razoável das
competências e responsabilidades. Apresenta as leis mais recentes como o nº. 879 do
Concilio Plenário da América Latina dos Arcebispos e Bispos brasileiros, que em 1915
determinaram o nº. 795 que seria proibido aos párocos e mais administradores de igrejas
e capelas deslocar e substituir altares, modificar paramentos ou tudo aquilo que pela
antiguidade ou tradição se devesse conservar.
Nota-se a preocupação da publicação quanto às interferências danosas aos objetos
artísticos da igreja que não foram impedidas por parcela do clero. Segundo o texto o
concílio plenário 878 já informava que para se ampliar e restaurar igrejas era necessário
a apreciação do bispo, sua aprovação e licença. O número 881 do supracitado ainda
orientava aos sacerdotes que adquirissem conhecimentos dos princípios de arqueologia
sacra, arte cristã e jurisprudência canônica para que não ocorressem erros e defeitos nos
procedimentos de restauração. Essa passagem sugere, já nesse período, a melhor
formação do clero quanto aos conhecimentos necessários a salva guarda dos bens da
Igreja. O texto destaca uma organização legal mais robusta em relação ao tratado da
Constituição Providentissima Mater Ecclesia, de 27 de maio de 1917 de Bento XV, que
acautelam o patrimônio artístico das igrejas, como se observa no cânon 383, onde
novamente reforça-se a necessidade de registro dos bens utilizando-se o termo
inventário:
(...) para que sejam feitos inventários ou catálogos dos arquivos das catedrais,
colegiadas, igrejas paroquiais, irmandades e lugares pios, em dois
exemplares, e um se conserve no arquivo próprio e outro no arquivo
episcopal (Carta Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos fiéis de suas
dioceses sobre o Patrimônio Artístico, 1926, p. 390).
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A carta também coloca em pé de igualdade o inventário dos bens da Igreja com outros
livros de registro importantes como os livros de batismo, crismas, matrimônio e óbitos.
Para salvaguardar os interesses dos particulares, da história, da sociedade, segundo
determina o cânon 470 § 3.
É de se notar que a Carta indica a necessidade dos clérigos em consultar especialistas
antes da realização de construções e restaurações de templos, uma vez que para a
edificação ou restauração das igrejas ordena o Código no cânon 1.164, cuidado da parte
dos clérigos, o qual, se for necessário, deve ouvir o conselho de peritos para que se
observem as formas, da tradição cristã e as leis da arte sacra, segundo o texto
Há uma significativa preocupação com a venda de bens da Igreja ao ponto de citarem o
cânon 2.347, que excomunga os que alienarem esses bens artísticos. O texto reafirma
que as ações dos papas sempre foram no sentido de conservar as obras no tempo
apresentando um número significativo de exemplos e da importância dos objetos e
documentos como testemunhos históricos e artísticos, assim como não os deixar
passarem
Uma questão muito importante apresentada pela Carta, que poderia ser ignorada
inadvertidamente, refere-se à sua posição quanto ao que seria o ideal de arte
preconizada pela Igreja Católica naquele período em Minas na década de 1920, como
pode ser observado nos trechos a seguir:
A arte há de ser um apostolado para o bem, e o artista tem necessidade de
viver. Si os homens que podem não lhe dão proteção, e a sociedade lhe exige,
não o verdadeiro e o belo, mas produções inferiores, imorais, ele desce das
esferas superiores em que deve pairar o gênio, seus instrumentos de trabalho
se fazem meios de transmissão de morte, e, em vez de potência moral para
fazer subir as almas, serão aparelhos destinados a fazê-las descer das alturas
em que devem respirar (Carta Pastoral do Episcopado Mineiro ao clero e aos
fiéis de suas dioceses sobre o Patrimônio Artístico, 1926, p. 392).

Nesse trecho, a Igreja enquanto mecenas das artes elevadas idealiza-se como a
mantenedora dos artistas para que não degenerassem para a “transmissão da morte” uma
possível crítica aos estilos artísticos do período, notadamente o modernismo festejado a
pouco no Brasil pela Semana de Arte Moderna de 1922.
Nos últimos parágrafos da Carta temos diretrizes mais diretas sobre como devem se
comportar o clero em relação aos bens culturais da Igreja como não alienar pinturas,
esculturas, alfaias, móveis, joias, paramentos, etc. Pede-se também que não alterem os
templos com restaurações sem a prévia autorização do bispo. É reiterada a importância
do registro dos bens culturais e as possíveis penas que aqueles que o não fizerem podem
incorrer e os procedimentos necessários quanto a esses livros de registro. Interessante
observar que a Carta já se preocupa com o desvio do próprio livro de inventário dos
bens. .
Uma importante indicação é feita no penúltimo parágrafo da Carta quanto à formação
dos clérigos seria um breve curso de arte para se ter amor “às coisas da arte”,
aparentemente para que pudessem despertar a admiração e assim possibilitar que
tenham mais cuidado, mas não há menções à estudarem sobre como melhor
conservarem esses bens e sua transmissão para a posteridade.
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

92

Deve-se considerar essa descrição pormenorizada da pelo fato de ser, naquele período, o
principal documento com as diretrizes a serem seguidas na manutenção do Patrimônio
cultural da Igreja em Minas Gerais, embora tratasse apenas dos bens culturais móveis e
imóveis, os religiosos e leigos deveriam seguir essas orientações embora ser de difícil
avaliação a sua real implementação.
As iniciativas de Dom Cabral no ambiente cultural de Belo Horizonte
Com um espírito restaurador Dom Cabral potencializou à participação da Igreja na
política e na cultura da capital mineira. Em um momento em que a Igreja Católica se
aproximava da República e circunscrevia o ideário de sociedade católica cristã, o
arcebispo, aproveitando de um momento desfavorável às ordens religiosas na Europa,
com a diminuição do prestigio das ordens religiosas em diversos países e o advento da
Segunda Guerra Mundial (1939-1940), incentivou a vinda dessas ordens que pudessem
promover uma educação cristã à classe média e à elite mineira na capital através da
fundação de educandários e colégios. Além do incentivo dado pelo arcebispo e terrenos
doados pela prefeitura os religiosos se prontificavam a vir para o Brasil com a mudança
na lei que inseria o ensino religioso nas escolas públicas.
Dentre as várias instituições de ensino criadas nesse período podemos destacar, os
agostinianos do Colégio Santo Agostinho em 1934, a Congregação das Filhas do Monte
Calvário fundam o Colégio Monte Calvário em 1940, as irmãs do Sagrado Coração de
Maria de Berlaar com o colégio Berlaar São Pascoal em 1941, a vinda das salesianas
que fundaram o Colégio Pio XII em os 1942, os jesuítas fundaram o Colégio Loyola em
1943, Colégio Arquidiocesano de Belo Horizonte, atual Colégio Santa Maria Pampulha,
criado em 1948, os franciscanos fundaram o Colégio Santo Antônio 1950, os maristas
fundaram o Colégio Marista Dom Silvério em 1950.
Para ampliar a participação da Igreja no senário cultural daquele período o Arcebispo
fundou o jornal O Horizonte (Figura 2) em 8 de abril de 1923, já na década de 1930 esse
jornal deixou de circular por um pequeno período e voltou a circular com o nome O
Diário. Esse último passou a circular e adquirir assinantes com o apoio pessoal de Dom
Cabral, que em muitos momentos pedia como oferta que os fiéis fizessem assinaturas do
jornal, transformando-o em um dos maiores jornais de Minas Gerais em quantidade de
assinantes.
O projeto de criação do jornal O Diário tomou corpo com um episódio narrado por
Fernando Morais (1994) que envolvia o jornalista Rubem Braga que trabalhava no
jornal Estado de Minas dos Diários Associados de Assis Chateaubriand:
Irreverente e anticlerical, em plena Sexta-Feira da Paixão, Braga escrevera
um artigo considerado desrespeitoso à figura de Nossa Senhora de Lourdes, a
padroeira de Belo Horizonte. A Igreja mineira, que tinha planos de criar um
jornal para combater os Associados locais (o que acabaria acontecendo em
1935, com o lançamento de O Diário, que ficou conhecido como "Diário
católico"), entendeu que a provocação feita por Braga era o pretexto de que
precisava para abrir guerra contra Chateaubriand (MORAES, 1994, p. 336).

Ainda segundo Moraes (1994), Dom Cabral havia se empenhado em utilizar esse fato
para se contrapor aos Diários Associados sugerindo aos padres do Arcebispado mineiro
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que dedicassem suas prédicas e sermões dominicais às críticas aos jornais Estado de
Minas e Diário da Tarde “um bom católico não podia ler jornais que faltavam com o
respeito à Virgem Maria”. Assis Châteaubriant, que naquele período já tinha uma rede
de jornais pelo país, o que lhe garantia um poder político considerável, não se sentiu
confortável com a posição de Dom Cabral. Após a intervenção do Itamaraty e do núncio
apostólico Eunício Gasparri, Chateaubriant cedeu enviando o jornalista Rubem Braga
para São Paulo. Dom Cabral deu prosseguimento ao projeto de uma imprensa católica
que se notabilizou com o jornal O Diário.

Figura 2 - Primeiro número do Jornal O Horizonte.
Fonte: CMPH PUC Minas.

A Arquidiocese fortaleceu a comunicação católica ao fundar a Rádio Jornal de Minas
em 1955, hoje chamada Rádio América, e nesse veículo de comunicação de massa
promoveu o ideário católico de cultura assim como filmes, teatro, dança, etc. juntamente
com o jornal O Horizonte que contava com um espaço reservado especificamente para a
divulgação de arte e cultura.
Igrejinha da Pampulha: patrimônio antes de Igreja.
Ao se tratar do universo artístico da capital mineira nesse período, tem-se que
considerar a construção da igrejinha de São Francisco de Assis, no nascente bairro as
margens da lagoa da Pampulha, que gerou uma polêmica envolvendo a Arquidiocese,
representada por Dom Cabral, e o prefeitura da capital, exercida no período por
Juscelino Kubitschek. Embora conhecida pelo seu valor artístico e cultural, a construção
não teve seu reconhecimento aprovado pela Arquidiocese através do instrumento
chamado Consagração.
Alguns estudos avaliam precipitadamente a posição de Dom Cabral quanto à não
consagração dessa igreja como sendo uma postura conservadora em relação ao novo
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artístico ou sua insensibilidade artística ao avaliar o edifício e suas obras integradas,
legitimando o discurso superficial e a posteriori de apenas um dos lados da contenda.
Talvez o desconhecimento do direito canônico no que tange à consagração de um
espaço de culto e a desqualificação das questões políticas e ideológicas daquele período
conduziram esses estudos a apontarem os dizerem de JK, em suas memórias de 1975,
com fatos críveis de verdade sem atentarem ao outro lado. Frisam notícias da época,
divulgadas pelos jornais que disputavam os leitores com jornal O Diário, notadamente o
Jornal Estado de Minas, ligado aos Diários Associados, de propriedade de Assis
Châteaubriant, que a má vontade do Arcebispo se refletia exclusivamente no
conservadorismo da Igreja em relação ao novo, ao moderno.
Há variações dos motivos pelos quais a consagração da Igrejinha tenha demorado cerca
de 15 anos, que vão desde a posição de Dom Cabral, que segundo JK afirmou ser
inconcebível um cachorro ter sido pintado no painel principal atrás do altar (VIVAS,
apud OLIVEIRA. Por que construí Brasília?, P.36), passando pelos jornalistas que
afirmavam que o reflexo da Igreja na água lembrava a foice e o martelo símbolos do
comunismo professado por Oscar Niemeyer (FOLHA DE SÃO PAULO, 21 out. 2003),
até as divergências entre clérigos sobre a pintura de são Francisco de Assis, produzida
por Cândido Portinari, que consideraram a feição do santo na tela como "muito
moribunda" (FOLHA DE SÃO PAULO, 05 set. 2005).
Ao considerar os princípios norteadores artísticos e políticos que envolviam a
perspectiva assumida por Dom Cabral, e logicamente pela Arquidiocese de Belo
Horizonte, pode-se discutir outras perspectivas sobre esse impasse. Para entendermos
esses princípios, no caso das artes plásticas e arquitetônicas daqueles que professavam a
ideia de Restauração Católica, temos que considerar que essa corrente visava a volta e
manutenção de um status que a Igreja mantinha durante o período colonial e imperial
que se perdeu com os anos finais do Segundo Império com o advento da chamada
Questão Religiosa que envolvia o Padroado e a Maçonaria. Recorda-se que o discurso
legitimador da Restauração Católica seria a contraposição às ideias propagadas
principalmente nos anos de 1920, dentre eles o modernismo artístico e arquitetônico. Ou
seja, os princípios que conduziam a aproximação da Igreja em relação ao Estado
partiam de conceitos que eram bem diferentes e contraditórios à proposta que a Igreja de
São Francisco na Pampulha representava. É de se notar que não foram respeitadas,
inclusive, as tratativas necessárias para se consagrar uma igreja segundo o Direito
Canônico, muito bem utilizado por Dom Cabral.
Em entrevista ao jornal A Noite Dom Cabral haveria dito que não tinha sido feita a
doação do terreno à paróquia nem foram apresentados os planos para aprovação prévia
da construção, assim como nem foi feito o pedido à Arquidiocese. Dom Cabral adianta
que a obra seria inteiramente particular onde o clero, que deveria ser o principal
interessado, não teve qualquer participação nesse projeto. Justificou suas visitas às obras
como sendo de caráter protocolar, ou seja, atendendo ao pedido do prefeito, e que o
interior da igreja não seguiu a tradição e equilíbrio necessários a um templo católico
daquele período (OLIVEIRA, 2018, p. 244).
Quanto às questões de teor teológico Dom Cabral constata que não seria o concreto
armado ou o estilo moderno que se chocava na igreja, mas o simbolismo, como a torre
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que em vez de se elevar às alturas com uma cruz no topo, voltava-se para o solo como
quem busca as trevas. E no seu interior acreditava serem experiências de artistas que em
muito valem para a arte, mas que desvirtuavam a obra do Senhor (OLIVEIRA, 2018, p.
245).
A iconografia religiosa determina quais são os atributos que caracterizam a imaginária
cristã. A imaginária referente a São Francisco de Assis o apresenta de túnica na cor
marrom, o cabelo em tonsura, raspado no alto simbolizando a castidade e a renúncia das
vaidades, as chagas nas mãos e pés, podendo as vezes aparecer do seu lado um lobo.
Essa última advém do milagre de Gubbio onde um lobo que aterrorizava a cidade de
mesmo nome foi amansado pelo santo deixando de matar os animais e aterrorizar os
aldeões que em troca o sustentaram até a morte (GOLVEZ, 2004). Não seria de se
admirar que a suposta indignação de Dom Cabral, segundo as memórias de JK, fosse
pela deturpação de um dos atributos da imaginária franciscana, ou seja, a troca do lobo
pelo cachorro no painel principal da igrejinha.
Temos que considerar também que, de acordo com Menenzes (1962), as prescrições
eclesiásticas para a construção de templos religioso vigentes naquele período podem ser
observadas em dois documentos: no Código de Direito Canônico e nas Constituições
Eclesiásticas do Brasil compiladas pela Pastoral Coletiva de 1915. No primeiro, o cânon
1162 §1º afirma: “Não se podem edificar igrejas e capelas ou oratórios públicos para a
celebração do santo sacrifício da Missa, sem permissão do Ordinário diocesano, por
escrito” (Pastoral Coletiva apud Menezes, 1962, p. 23). O segundo documento é mais
detalhado nesse sentido. O número 744 das Constituições Eclesiásticas do Brasil traz o
seguinte texto:
Não daremos essa licença, nem permitiremos que se lance a primeira pedra
do edifício, sem se verifiquem as seguintes cláusulas: [...]§5º - Que se tenha
apresentado a planta do edifício, com todos os delineamentos, para ser
examinada e aprovada devidamente pelo Ordinário diocesano; § - Que se
tenha obtido da cúria diocesana licença para bênção e lançamento da primeira
pedra da igreja (Pastoral Coletiva apud Menezes, 1962, p.24).”

O segundo arcebispado: Pampulha e Pontifícia Universidade Católica
As tratativas para a consagração da igrejinha da Pampulha reiniciaram com o
afastamento de Dom Cabral, por doença, e em abril de 1959 Dom João Resende Costa a
consagra. Por ironia constata-se que esse processo de consagração da Igreja da
Pampulha possibilitou que outro grande projeto cultural de Dom Cabral pudesse ser
realizado, ou seja, a autorização em 12 de dezembro do mesmo ano para o
funcionamento da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais por Juscelino
Kubitscheck.
Dom Cabral dedicou parte significativa de seu tempo e recursos financeiros para
instaurar uma universidade católica em Belo Horizonte. Contudo, ainda não havia sido
aprovada, pelo Ministério da Educação e Cultura, o projeto que elevava as faculdades
em universidade. Tendo em vista a enfermidade de Dom Cabral, Dom João Rezende
Costa assume os trabalhos da Arquidiocese e inicia as tratativas com o governo federal.
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Nesse mesmo período Juscelino assume a presidência do Brasil em 1950 e seu modelo
empreendedor de crescimento conhecido como “50 anos em 5” tinha como exemplos os
empreendimentos realizados em Belo Horizonte, notadamente o complexo da
Pampulha. Mas ainda faltava a Consagração da Igrejinha da Pampulha, que tinha uma
especial atenção do Presidente pela simbologia política e desejo pessoal uma vez que
São Francisco era padroeiro de seu falecido pai, que se encontrava em aberto. De
comum acordo a prefeitura de Belo Horizonte doou o terreno da Igrejinha da Pampulha
para a Arquidiocese e Dom João autoriza sua consagração em abril de 1959.
No mesmo ano de 1959, em dezembro, o Ministro da Educação e Cultura juntamente
com o Presidente JK vem à Belo Horizonte para a inauguração da Pontifícia
Universidade Católica, devidamente autorizada pelo governo federal.
Dom Rezende inicia uma série de mudanças na arquidiocese considerando o Concílio
Vaticano II e a cultura agora era parte integrante do processo evangelizador dos mais
pobres. Em um período político conturbado se opôs ao regime após 30 padres da
arquidiocese sofreram processos militares (Perspectiva Teológica, 1986). Nesse
ambiente cultural da capital mineira é relevante considerar que Dom João Rezende
também possibilitará a fundação da Faculdade Jesuíta (Faje) em Belo Horizonte que
reunirá as outras faculdades espalhadas em um único campus trazendo para a capital
mineira os professores, bibliotecas, e alunos jesuítas das mais diferentes partes do país.
Em sinal de profunda gratidão pela generosa acolhida da Faculdade na Arquidiocese a
Faje homenageará com o título de Doctor honoris causa a D. João Resende Costa,
arcebispo de Belo Horizonte. (Perspectiva Teológica, 2007). Belo Horizonte contava
com as dois mais importantes centros de formação do clero da Igreja católica, mas sem
cursos de arte sacra e conservação de bens culturais móveis e imóveis.
Considerações finais
Esse estudo pretendeu iniciar uma discussão sobre quais foram as diretrizes adotadas
pela Arquidiocese de Belo Horizonte nas primeiras décadas de sua fundação quanto ao
patrimônio cultural eclesiástico. Para tal foi necessário discutir as influências teológicas,
sociais e políticas, assim como as tensões e documentos que nortearam as ações do
arcebispado. Embora possam suscitar críticas, é necessário em uma pesquisa posterior,
aprofundar os estudos sobre quais foram as repercussões efetivas dessas ações no
cotidiano do clero e da comunidade católica daquele período. Mais que um simples
levantamento historiográfico, pretendeu-se recuperar as ações de um ator social
fundamental para a preservação dos bens culturais que muitas vezes e negligenciado
pelas pesquisas na área de bens culturais, móveis, imóveis e imateriais, embora seja, em
grande parte, o responsável pela conservação e perpetuação destes bens culturais para as
gerações futuras.
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Caracterização de argamassas tradicionais: um estudo comparativo entre a teoria
e a prática; Characterization of traditional mortars: a comparative study between
theory and practice; Caracterización de argamasas tradicionales: un estudio
comparativo entre la teoría y la práctica
Thais Hoelzle Alves da Costa – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O patrimônio edificado exerce a dupla função de proteção a seus ocupantes e
testemunho da história, cultura e tradição local. Nas edificações vernáculas a
durabilidade é conseguida, principalmente, por meio da proteção de suas superfícies
contra os agentes climáticos, agentes mecânicos, poluentes e sais solúveis. Neste
contexto as argamassas assumem papel fundamental na preservação do patrimônio
vernacular. A identificação de suas características associada ao detalhamento de sua
constituição e tecnologia de aplicação são essenciais para sua conservação ou
reconstituição. Neste artigo investiga-se, por meio de estudo de caso, a caracterização
de argamassas tradicionais possibilitando a compatibilização entre os resultados práticos
e o referencial teórico, contribuindo para a salvaguarda do patrimônio edificado
nacional.
Palavras-chave: Revestimentos tradicionais, Argamassas tradicionais, Técnicas
Vernáculas, Patrimônio Edificado Brasileiro, Caracterização e Conservação
Abstract: Built heritage has the dual function of protecting its occupants and testimony
of local history, culture and tradition. In vernacular buildings durability is mainly
achieved by protecting their surfaces against climatic agents, mechanical agents,
pollutants and soluble salts. In this context, mortars play a fundamental role in the
preservation of vernacular heritage. The identification of its characteristics associated to
the detail of its constitution and application technology are essential for its conservation
or reconstitution. In this paper, the characterization of traditional mortars is investigated,
making possible the compatibility between the practical results and the theoretical
reference, contributing to the safeguard of the national built heritage.
Keywords: Traditional Coatings, Traditional Mortars, Earth Architecture, Brazilian
Built Heritage, Characterization and Conservation
Resumen: El patrimonio edificado ejerce la doble función de protección a sus
ocupantes y testimonio de la historia, cultura y tradición local. En las edificaciones
vernáculas la durabilidad se logra, principalmente, por medio de la protección de sus
superficies contra los agentes climáticos, agentes mecánicos, contaminantes y sales
solubles. En este contexto los morteros asumen un papel fundamental en la preservación
del patrimonio vernacular. La identificación de sus características asociada al detalle de
su constitución y tecnología de aplicación son esenciales para su conservación o
reconstitución. En este artículo se investiga, por medio de estudio de caso, la
caracterización de morteros tradicionales posibilitando la compatibilización entre los
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resultados prácticos y el referencial teórico, contribuyendo a la salvaguardia del
patrimonio edificado nacional.
Palabras clave: Revestimientos tradicionales, Morteros tradicionales, Arquitectura de
Tierra, Patrimonio Edificado Brasileño, Caracterización y Conservación
Introdução
A materialidade do patrimônio edificado brasileiro possui certa imaterialidade; se a
materialidade é a solidez dos edifícios a imaterialidade pode ser verificada nas técnicas
construtivas da edificação. A materialidade foca na conservação do patrimônio
edificado que têm sido motivo de pesquisas, cartas, recomendações nacionais e
internacionais desde a Carta de Atenas1. A compatibilidade e substituições de materiais
embasam pesquisas acadêmicas e práticas entre as áreas de conhecimento e colaboram
para seu desenvolvimento. A conservação do patrimônio também implica na sua
ocupação e consequente manutenção. A ocupação remete ao conceito de reabilitação e
requalificação. Reabilitação é o desenvolvimento do uso atual, ou de algum uso anterior
da edificação; enquanto a requalificação é a atribuição de um uso inédito à edificação. A
manutenção, em grande parte, está vinculada a conservação dos revestimentos
superficiais, pois eles funcionam como grande aliado à integridade da estrutura da
edificação. Desta forma, o problema atual, é a conservação de tais edificações diante das
técnicas e materiais contemporâneos que nem sempre são compatíveis, quanto as
características físico-químicas, dos materiais tradicionais.
Este artigo representa o início de uma pesquisa que será desenvolvida nos próximos
anos. Ela consiste de uma revisão bibliográfica para determinação dos elementos
fundamentais para a caracterização de argamassas históricas em edificações construídas
no Estado de Minas Gerais entre o início do século XVIII e o início do século XX. O
amplo recorte temporal propicia uma gama de edificações a serem identificadas na
pesquisa de campo e selecionadas para posterior amostragem. Além da caracterização
será realizada a comparação dos materiais utilizados (resultantes da amostragem in situ)
com as técnicas construtivas indicadas na bibliografia consultada. A vinculação do
referencial teórico aos resultados encontrados nas atividades práticas é um diferencial
que caracteriza a relevância desta pesquisa.
A metodologia está baseada em três diretrizes. A primeira diretriz refere-se ao
embasamento técnico. Será realizada uma profunda pesquisa sobre a arquitetura
tradicional brasileira e suas técnicas retrospectivas de construção com o enfoque nas
caracterizações das argamassas de revestimento sobre as estruturas de vedação. O
material para pesquisa teórica incluirá as áreas de: (i) Ciências Sociais aplicadas; (ii)
Arquitetura e Urbanismo; (iii) História da Arte; (iv) História da Arquitetura; (v) História
das Técnicas Construtivas; (vi) Arquitetura da Terra; (vii) Engenharia Civil; (viii)
Conservação e restauração e (ix) Técnica Retrospectivas. A bibliografia consultada será
revisada e ampliada conforme o desenvolvimento e necessidade das pesquisas. A
segunda diretriz refere-se à pesquisa de campo na identificação e amostragem de
1

A Carta de Atenas (1931) foi o documento resultante do encontro do “Escritório Internacional dos
Museus das Nações” no qual foi enfatizada a conservação e restauração, quando necessário, dos
monumentos baseado na colaboração interdisciplinar.
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revestimentos datados para realização de análises in situ e em laboratório. Os métodos
científicos analíticos são baseados em normativas nacionais e internacionais e nos
recursos técnicos e financeiros disponíveis para a pesquisa. A terceira linha relaciona às
anteriores supracitadas pois consolida a pesquisa teórica através do tratamento dos
dados de resultados de análises e exames nos revestimentos datados, abrindo
possibilidade para a realização de ensaios “com modelos reais”. O projeto está em
desenvolvimento e atualmente se encontra na etapa correspondente à primeira diretriz.
Os resultados esperados desta pesquisa são a revisão da bibliografia relacionada às
técnicas de revestimento aplicados à arquitetura em terra e a validação da
compatibilidade entre o referencial teórico das técnicas retrospectivas e a situação
identificada in situ através de perícias, exames, avaliações técnicas e laboratoriais. Essa
combinação pretende colaborar para a preservação do patrimônio edificado nacional
com a consequente redução de intervenções inadequadas e valorização da cultura e
tradição de determinados povos. “(...) Não se pode também esquecer a dinâmica própria
do patrimônio cultural, que não pode ser percebido como uma coleção de objetos
afastados da vida, devendo ser visto como um suporte para um processo contínuo de
produção da própria vida.” (CASTRIOTA, 2009, p. 87). As edificações são a expressão
do desenvolvimento cultural e dos valores humanos que a cidade, como representação
do modo de viver, agrega.
O patrimônio edificado
O patrimônio edificado exerce as funções de proteção a seus ocupantes em relação ao
ambiente externo, testemunho da história, cultura e tradição de um povo. No Brasil a
preservação do patrimônio cultural teve sua origem com ações diretamente voltadas
para o patrimônio edificado, no início da década de 1920, com o grupo de intelectuais
brasileiros que buscavam a identidade nacional. Naquele momento a preservação do
patrimônio era a “(...) preocupação com a salvação dos vestígios do passado da nação e,
mais especificamente, com a proteção dos monumentos e objetos de valor histórico e
artístico.” (CASTRIOTA, 2009, p. 71). Nesta concepção foi definido que o barroco,
especificamente o conjunto arquitetônico do século XVIII do interior das Minas Gerais,
era a expressão legítima da arquitetura nacional. Essa medida conservou o valor
artístico do patrimônio edificado barroco, mas o esvaziou de sentido quando
desconsiderou sua trajetória. (CASTRIOTA, 2009).
Gonçalves (2001) evidencia a preocupação internacional com a conservação,
restauração, revitalização, uso e história do patrimônio edificado, ao apresentar em sua
tese a compilação de cartas e convenções internacionais e nacionais que abordam esse
tema. Desde a Carta de Atenas para a restauração de monumentos históricos (1931) até
a Carta sobre o Patrimônio Vernacular Construído (1999) é marcante a valorização da
preservação do patrimônio imóvel representado por sítios e monumentos. Gonçalves
(2001) ressalta que a preservação do patrimônio edificado está vinculada à
materialidade e reconhecimento de suas vulnerabilidades.
Acabamentos superficiais no patrimônio edificado brasileiro
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O patrimônio edificado experimenta o passar do tempo num incessante esforço contra as
intempéries. Segundo Galvão Júnior (s.d.), a pedra, a madeira e o adobe foram os
primeiros e principais materiais utilizados para a construção de abrigos para o homem.
O que se destaca no patrimônio construído vernáculo, principalmente o conjunto de
Minas Gerais, são as construções que possuem a terra como elemento fundamental. Nas
construções bem executadas, com atenção à impermeabilidade superior do telhado e
inferior das fundações, as patologias surgem nas vedações. Os elementos de vedação
são aqueles que “(...) não tendo funções estruturais, são usados apenas para fechamento
dos vãos. Há vários tipos de vedação, algumas desempenhando parcialmente funções
estruturais, outras funcionando como fechamento e proteção.” (VASCONCELLOS,
1979, p. 45).
O património construído vernáculo ou tradicional suscita a afeição e o
orgulho de todos os povos. Reconhecido como uma criação característica e
genuína da sociedade, manifesta-se de forma aparentemente irregular,
embora possua uma lógica própria. É utilitário e, ao mesmo tempo,
interessante e belo. Reflecte a vida contemporânea e é, simultaneamente, um
testemunho da História da sociedade. Apesar de ser obra do Homem, é
também uma criação do tempo. Conservar e promover estas harmonias
tradicionais que constituem uma referência da existência humana é dignificar
a memória da Humanidade. O património construído vernáculo é a expressão
fundamental da identidade de uma comunidade, das suas relações com o
território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade cultural do mundo.
O património vernáculo é o meio tradicional e natural pelo qual as
comunidades criam o seu habitat. Resulta de um processo evolutivo que
inclui, necessariamente, alterações e uma adaptação constante em resposta
aos constrangimentos sociais e ambientais. (International Council of
Monuments and Sites, 1999, p.1).

Na arquitetura tradicional brasileira as vedações possuem acabamentos superficiais
diversos para garantir a durabilidade destas estruturas. Como a maioria das edificações
do período histórico definido para análise são em arquitetura de terra, o bom
desempenho desse material fica limitado à sua proteção contra a ação da água e por essa
razão o uso de revestimentos superficiais é indispensável. A água é danosa a esse
material porque pode ser responsável pelo transporte de sais solúveis no interior do
conjunto ou iniciar mecanismos de deterioração intrínsecos ou extrínsecos dos
revestimentos e tais processos podem propiciar o aparecimento de tensões diferenciais
na estrutura levando a mesma ao colapso.
Desde muito cedo o Homem recorreu à argamassa, como revestimento de
superfície, para proteger e reforças as suas construções. Inicialmente, utilizou
o barro tal como encontrava na natureza; posteriormente, misturou-o com
fibras e palha com vistas a conferir-lhe maior consistência; mais tarde,
adicionou areia com vistas a reduzir os inconvenientes da retacção e permitir
a obtenção de um produto final mais duro e resistente. (GOMES, 1995, p.
27).

Segundo Vasconcellos (1979), as paredes recebem acabamento superficial com
argamassas compostas de emboço de barro, adicionado ou não de reboco de cal a areia.
Os materiais utilizados nas edificações variam pela disponibilidade local, e “a qualidade
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e durabilidade dos revestimentos com base em cal dependiam tanto da cuidadosa
selecção das matérias primas a utilizar como das tecnologias da sua aplicação.” (VEIGA
et al., 2009, p. 5).
As argamassas de revestimento devem comunicar intenções arquitectónicas e
proteger a parede de acção da água, da acção directa dos agentes climáticos,
de acções mecânicas de choque e erosão, da acção química da poluição e dos
sais solúveis contidos nos materiais, na água e no solo. (VEIGA et al., 2009,
p. 13).

Os acabamentos superficiais, historicamente/comprovadamente eficientes, necessitam
de manutenções constantes para a garantia de seu desempenho, entretanto, atualmente,
têm se constatado recorrentes danos quanto à sua ausência. “Estando tão expostos, os
revestimentos e as juntas são frequentemente os elementos cuja degradação ocorre mais
depressa e é mais visível e que, em consequência, mais prementemente suscitam a
necessidade de intervenções de conservação e de restauro.” (VEIGA et al., 2009, p. 13).
Veiga et al. (2009) afirma que as principais patologias nos revestimentos em argamassa
têm sua origem em fatores intrínsecos dos materiais e técnicas utilizados na fabricação,
nos processos naturais ou artificias de deterioração com origem ambiental ou antrópica
ou na interação entre esses fatores. Em alguns casos a degradação é tão intensa que a
recuperação completa do revestimento deve ser considerada.
Caracterização de argamassas tradicionais
Os acabamentos superficiais também podem ser denominados de argamassas e
caracterizados por uma mistura de aglomerantes/aglutinantes, agregados, água e
aditivos. As argamassas tradicionais são aquelas que utilizam a cal como aglutinante e
“(...) apresentam características mais heterogêneas na sua constituição do que as
produzidas hoje, maior cristalização na sua microestrutura, alterações de constituintes,
desgastes, presença de agentes deteriorantes, e por isso há mais dificuldade para
determiná-las.” (KANAN, 2008, p.37). Os aglomerantes/aglutinantes são materiais
pulverulentos que, quando são hidratados, agregam os demais componentes. Já os
agregados são grãos de diversas granulometrias e inertes, ou seja, não reagem com os
outros elementos. (RIBEIRO; PINTO; STARLING, 2003, pp. 15-33). Os aditivos
contribuem para a melhora das características das argamassas, como a trabalhabilidade e
resistência final. Kanan (2008) destaca alguns aditivos tradicionais: polissacarídeos
(mucilagem vegetal), proteínas (caseína do leite e clara de ovo), óleos animais (peixe
etc.), vegetais (linhaça), gorduras (sebo), fibras vegetais (palha) e animais (crina,
estrume).
A identificação dos estudos de caso desta pesquisa está em andamento, e com elas
pretende-se localizar edifícios com revestimento superficial em argamassa tradicional
para coleta de amostras a serem caracterizadas in situ e em laboratório.
Kanan (2008) destaca que o estudo das argamassas antigas envolve a determinação de
suas principais características e constituintes:
determinação do tipo de aglomerante;
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determinação da proporção de aglomerante e agregado (traço);
determinação da composição, características e parâmetros dos agregados;
identificação de aditivos orgânicos, fibras vegetais ou animais;
identificação dos sais solúveis;
estimativa da resistência mecânica das argamassas e
determinação das propriedades e características físicas da argamassa, com
destaque para a porosidade.
A recuperação de acabamentos superficiais históricos requer uma análise profunda de
suas características materiais. Veiga et al. (2009) afirma que a análise para amostragem
de revestimentos de paredes de edifícios antigos deve começar com criteriosas
observações organolépticas para selecionar os locais de amostragem e se desdobra nas
seguintes etapas:
levantamento e representação gráfica dos tipos de superfície, dos materiais e da
estereometria da construção;
identificação e análise das várias camadas constituintes dos revestimentos e
juntas;
identificação e caracterização da composição de cada uma das camadas e
caracterização mecânica e física dos revestimentos e juntas existentes através de
ensaios in situ e em laboratórios com amostras extraídas.
Todo esse processo deve ser acompanhado de uma criteriosa documentação. “E é
importante saber que não é possível responder a todas as questões da investigação com
um único método de análise, mas sim por meio da combinação de métodos e
informações recolhidas sobre o bem.” (KANAN, 2008, p. 37). Qualquer intervenção
sobre a superfície deve, além da caracterização material, considerar os aspectos de valor
e singularidade do revestimento, pois “(...) as argamassas antigas contam-nos a história
tangível e intangível das gerações anteriores, garantindo a autenticidade histórica,
material e arquitectónica da apresentação dos imóveis ancestrais.” (VEIGA et al., 2009,
p. 15).
As técnicas de análise da composição de argamassas antigas proposta por Veiga et al.
(2009) incluem:
análises químicas por via úmida para determinação da fração solúvel em água
(sais solúveis e álcalis) e dos resíduos insolúveis em ácido (teor de areia e
granulometria da areia);
microscopia óptica e petrográfica;
difração de raios X para determinar a natureza dos constituintes;
análises térmicas para identificar o teor de cal;
microscopia eletrônica de varredura e microanálise de raios X por dispersão de
energias e cromatografia iônica para distinguir a morfologia dos constituintes;
diagnóstico dos processos de deterioração;
espectrofotometria de absorção atômica e
espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourrier para
caracterizar a natureza dos compostos orgânicos.
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Além destes ensaios existem os ensaios de laboratório (ensaio de absorção de água) e os
ensaios in situ: ensaio de resistência superficial, ensaio de penetração controlada, ensaio
de coesão, ensaio com Tubos de Carsten e ensaio de Aderência por tração.
Quando é necessária a recuperação do revestimento com a inserção de uma argamassa
de substituição, Veiga et al. (2009) descreve que seus requisitos de desempenho devem:
não contribuir para acelerar a degradação do suporte e das argamassas
preexistentes;
ter capacidade de proteção e conservação dos elementos que se destina a
preservar (vedações);
não prejudicar a apresentação visual da arquitetura e nem descaracterizar o
edifício;
ter durabilidade;
ser reversível;
possuir reparabilidade e
apresentar identidade funcional de material e de tecnologia
Considerações Finais
A caracterização de argamassas tradicionais é um estudo interdisciplinar de extrema
importância para a preservação do patrimônio edificado, pois compatibiliza o
referencial teórico à execução prática possibilitando restaurações conscientes do
patrimônio. Essa análise também favorece o viés sustentável do patrimônio, na medida
que incentiva seu uso, ocupação e conservação.
A escassez de mão de obra adequada, a compatibilização de elementos e o respeito ao
uso de materiais originais são os grandes entraves nas atuais obras de recuperação de
revestimentos superficiais. A dificuldade em se elaborar uma argamassa compatível
para restauração está na limitação de laboratórios especializados em realizar essa de
análise no país, no extenso tempo demandando para a mesma, na dificuldade em
interpretar os resultados pelo corpo técnico executivo e na presença de materiais sem
identificação nesses resultados. Além disso existe a impossibilidade de uso de alguns
materiais tradicionais identificados como o óleo de baleia e a cal oriunda de sambaquis.
O alto custo de execução e a dificuldade em encontrar mão de obra que domine as
técnicas tradicionais impossibilitam uma adequada recuperação dos revestimentos
superficiais.
A caracterização das argamassas propostas nesse trabalho possibilitará sua reprodução
compatível e a consequente conformação com a bibliografia. A amplitude dos estudos
de caso pode incluir a caracterização de revestimentos inadequados àquela vedação e
suas consequentes patologias. Desta forma este trabalho pretende contribuir com a
valorização do patrimônio imaterial representados pelas técnicas tradicionais de
construção e com a conservação do patrimônio edificado incentivando sua ocupação e
restauro consciente colaborando com a sustentabilidade.
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Reflexões sobre uma proposta de valoração de serviços ecossistêmicos no
Inventário das Árvores de Belo Horizonte; Reflexions on a proposal for valuating
ecosystem services on the Tree Inventory of Belo Horizonte, Reflexiones sobre una
propuesta de valoración de servicios ecosistémicos en el Inventario de los árboles
de Belo Horizonte.
Júlio César De Marco – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Belo Horizonte possui uma política de enfrentamento das mudanças
climáticas comprometida com o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Esta política considera a
manutenção do seu patrimônio arbóreo, inventariado em um sistema georreferenciado,
que oferece benefícios e presta serviços ecossistêmicos ainda não plenamente
conhecidos. Este trabalho visa refletir acerca da possibilidade da sistematização de
valoração desses benefícios e serviços para tornar pública a relação de seus
custos/benefícios. Isto poderia ensejar a criação de parâmetros para o planejamento da
infraestrutura verde como meio de atingir os compromissos assumidos.
Palavras-chave: inventário arbóreo urbano; arborização urbana; infraestrutura
ecossistêmica.
Abstract: Belo Horizonte has a politics for coping with climate changes committed
with complying with the Millenium Development Goals as established by the United
Nations. This politics abridges the maintenance of its urban tree patrimony, inventoried
on a geographic information system, which offers benefits and renders ecosystem
services not fully known. This work aims at reflecting upon the possibility of
systematizing the value of those benefits and services so to make their cost/benefit
indexes public. This could entail the generation of parameters for planning green
infrastructure as a means to comply with the commitments made.
Keywords: urban tree inventory; urban forestry; ecosystem infrastructure.
Resumen: Belo Horizonte posee una política de enfrentamiento del cambio climático
comprometida con la atención de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas. Esta política considera el mantenimiento
de su patrimonio arbóreo, inventariado en un sistema georreferenciado, que ofrece
beneficios y presta servicios ecosistémicos aún no plenamente conocidos. Este trabajo
pretende reflexionar sobre la posibilidad de la sistematización de valoración de esos
beneficios y servicios para hacer pública la relación de sus costos / beneficios. Esto
podría dar lugar a la creación de parámetros para la planificación de la infraestructura
verde como medio de alcanzar los compromisos asumidos.
Palabras clave: inventario arbóreo urbano; arborización urbana; infraestructura
ecosistémica.
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Introdução
O tratamento das questões relacionadas à provisão de infraestrutura urbana pelos órgãos
e agentes públicos, nos modos tradicionais, tem como base a implementação de redes,
prestação de serviços urbanos e reserva de áreas para a instalação de equipamentos
incentivadas, em grande parte, pela aplicação de instrumentos legais de âmbito federal,
estadual e local, como o Código Florestal, o Plano Diretor, e a Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo.
O Estatuto das Cidades, sob a égide das funções sociais da cidade, ao detalhar a questão
colocada na Constituição Federal de 1988, trouxe uma nova abordagem na aplicação
desses instrumentos, com ênfase na sustentabilidade e na gestão participativa, colocando
logo no seu art. 2º, que:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
(...) (BRASIL, 2001)

Esta estipulação de objetivos visou representar uma alteração no modo da produção do
espaço urbano e nas atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, ainda mais
considerando o desdobramento em outras legislações como de Parcelamento do Solo e
no Código Florestal.
A valorização da utilização dos sistemas naturais de permeabilidade do solo e de
controle de drenagem de águas de escoamento superficial nas soluções dos chamados
sistemas urbanos de drenagem sustentável - SUDS - advém de uma crescente
consciência que eles podem oferecer uma opção mais sustentável para o gerenciamento
de águas torrenciais que aquela provida por sistemas convencionais (ABBOTT,
COMINO-MATEOS, 2003. p.1).
Nesse momento que se tenta colocar o debate ambiental na ordem do dia, reconhece-se
que as cidades constituem ecossistemas abertos e abrangem uma série de outros,
dependentes ainda de mais outros, sendo necessário, cada vez mais, gerenciar os
resíduos e emissões que a cidade lança neles e na atmosfera (EMMANUEL, 2005).
Buscar promover a maior autossuficiência do ecossistema urbano significa, também,
buscar entender como a maior utilização de dispositivos de infraestrutura verde por uma
comunidade pode contribuir para o bem estar dos cidadãos. Isso implicaria no aumento
da capacidade de governança e de resiliência dessa comunidade, ou seja, com maior
poder de tomada de decisão para o planejamento. Como Suassuna (2014, p.76) explica:
"existem fortes conexões entre os conceitos de governança e o de resiliência" sendo que
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"a capacidade de auto-organização e a capacidade de aprendizado estão diretamente
ligadas à resiliência".
Há que se abordar a infraestrutura verde como sendo integradora de uma série de
soluções de provisão de “serviços ecológicos/serviços ecossistêmicos", associando a ela
estudos orçamentários de custos implantação frente aos benefícios que ela enseja. Isso
possibilitaria a construção de um argumento financeiro que poderia reforçar a
necessidade da adoção de serviços de infraestrutura ecossistêmica e ambiental,
entendidos como as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas para o bem-estar
humano (SCBD, 2012, p.10).
Em contraposição à noção de valoração de sistemas artificialmente implantados surge o
conceito de capital natural que pode ser definido como o estoque de bens e serviços que
são fornecidos por ecossistemas e são essenciais ao futuro da humanidade
(COSTANZA; DALY, 1992).
Em setembro de 2000, reuniram-se na sede da Organização das Nações Unidas –ONU-,
em Nova Iorque, representantes de 189 países-membros para refletir sobre o destino
comum da humanidade, na chamada Cúpula do Milênio, que elaborou a Declaração do
Milênio. Esta declaração é um documento que abrange oito prioridades coletivas, oito
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) para paz e segurança, luta contra a
pobreza, meio ambiente e direitos humanos, consideradas medidas imprescindíveis para
o progresso da humanidade, bem como para a sobrevivência imediata de parte
importante dos seres humanos. O Objetivo ODM 7 foi definido como "garantir a
sustentabilidade ambiental", com a integração dos princípios do desenvolvimento
sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos
ambientais, entre outras metas.
Com a discussão desses objetivos gerais foram desdobrados e implementados, em 2016,
os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a incorporação de
dezessete novos temas, valendo chamar a atenção para o Objetivo ODS 11 - Cidades e
comunidades sustentáveis - e para o Objetivo ODS 13 - Ação contra a mudança global
do clima - (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015), no que se chamou de
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.
E, ainda, com fulcro na Meta de Aichi - 20 (de um conjunto de 20 metas estabelecidas
pela 10ª Conferência sobre a Diversidade Biológica), tem-se que:
Até 2020, no mais tardar, a mobilização de recursos financeiros para a
implementação efetiva do Plano Estratégico para Biodiversidade 2011-2020
oriundos de todas as fontes e em conformidade com o processo consolidado e
acordado na Estratégia de Mobilização de Recursos deverá ter aumentado
substancialmente em relação a níveis atuais. Esta meta estará sujeita a
alterações decorrentes das avaliações da necessidade de recursos a serem
elaboradas e relatadas pelas Partes. (UNITED NATIONS, 2010, p.9).

Da consideração do atendimento dessa miríade de objetivos e metas, adveio a
necessidade dos municípios estabelecer seus planos de ação local para enfatizar a
adoção de serviços ecossistêmicos e para garantir a biodiversidade, além dos
instrumentos clássicos de intervenção no ambiente urbano, como o Plano Diretor.
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Observando esses preceitos, tendo em vista os compromissos assumidos para
cumprimento da Agenda 2030, Belo Horizonte realizou sua IV Conferência Municipal
de Política Urbana, da qual o resultado foi a elaboração de um documento de revisão do
Plano Diretor, que considera que (grifos por conta do autor):
Art. 2º - São princípios da política de desenvolvimento urbano e ambiental do
município de Belo Horizonte:
(...)
VIII – a promoção do desenvolvimento sustentável, sob a ótica universal da
política de combate às mudanças climáticas, compatibilizando o
desenvolvimento social e o econômico com a preservação ambiental, a partir
dos princípios da justiça social e da eficiência econômica, garantindo o uso
racional e equitativo dos recursos naturais e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida e o conforto climático.
(...)
Art. 3º - São objetivos da política de desenvolvimento urbano e ambiental do
município de Belo Horizonte:
(...)
XXXI - criar um sistema de informações urbano-ambientais;
(...)
XXXIII - elaborar plano diretor de áreas verdes, com caracterização e
mapeamento destas;
(...) (BELO HORIZONTE, 2015).

Com as diretrizes assim definidas, um dos resultados que se busca com o
aprofundamento dessa pesquisa na dissertação é o de oferecer subsídios à elaboração de
um Plano Diretor de Áreas Verdes de Belo Horizonte, através da utilização de um
sistema de informações urbano-ambientais, tendo como recorte a arborização urbana,
enquanto um elemento da infraestrutura ecossistêmica.
A arborização urbana constitui um fim em si mesma. Além de cumprir a função de
contribuir para a formação da paisagem urbana, ela adquire valores culturais e de
identidade não tangíveis e desempenha funções ambientais. Essas funções ambientais se
caracterizam pela provisão de serviços ecossistêmicos que têm por fim a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos, sendo o plantio e a manutenção das árvores um meio de
atingir este fim (JOHNSON, 1985). Deste modo, a arborização cumpre uma função
social, ao ser considerada integrada, por sua vez, às exigências de desenvolvimento das
funções sociais da cidade expressas na Constituição, conforme estabelecido no art. 182:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de seus habitantes. (BRASIL, 1988)

Toda prestação de serviços de infraestrutura demanda a aplicação intensiva de capital
para sua implementação e manutenção, sendo que ela cria equipamentos e redes que se
tornam bens patrimoniais. Um desafio é o de atribuir valores a uma variedade de
serviços ecossistêmicos e ao patrimônio a ele associado, que, embora reconhecidos
qualitativamente, não têm os valores de seus benefícios traduzidos em cifras, ao
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contrário dos sistemas de infraestrutura tradicionais. Essa característica torna difícil o
maior reconhecimento deles perante o corpo técnico e administrativo do Poder Público
e, maia ainda, junto à população em geral. O relatório TEEB (2010, p.30) é muito
elucidativo ao tratar dessa questão e considerar que "a invisibilidade de muitos serviços
naturais para a economia resulta em uma negligência geral do capital natural e leva a
decisões que degradam os ecossistemas".
No entanto, entende-se que a quantificação do valor dos serviços ecossistêmicos em
termos monetários e não-monetários constitui um meio importante para internalizá-los e
disseminá-los na gestão da cidade. É nesse sentido que se propõe um avanço na
discussão nesse campo de conhecimento.
A partir dessa quantificação de valores fica possível se fazer análises entre diferentes
sistemas de infraestrutura e decidir por aquele que mais benefícios traria para a solução
de problemas ambientais e de saneamento urbano que afligem à população e que mais
serviria ao atendimento dos compromissos assumidos frente aos ODS. A questão da
prestação de serviços ecossistêmicos deve ser considerada, antes de tudo, pelo viés
econômico, como coloca o mesmo relatório:
Aplicar o pensamento econômico ao uso da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos pode ajudar a esclarecer dois pontos críticos: porque a
prosperidade e a redução da pobreza dependem da manutenção do fluxo dos
benefícios dos ecossistemas; e porque uma proteção bem sucedida do meio
ambiente precisa estar fundamentada em uma economia sólida, que inclua
seu reconhecimento explícito, a alocação eficiente e a distribuição justa dos
custos e dos benefícios da conservação e do uso sustentável dos recursos
naturais. (TEEB, 2010, p.3).

Mais do que a utilização de um sistema de informações, o que se pretende no
documento dissertação a ser desenvolvido é investigar como dar visibilidade aos custos
e benefícios propiciados pelas árvores, mormente o relativos aos serviços
ecossistêmicos permitindo que a população tome ciência do que eles representam e do
valor deles na economia da cidade e seja ela capacitada, através de seus representantes,
a participar dos processos decisórios participativos, conforme preconizadas pelo
Estatuto das Cidades, e disponibilizados em Belo Horizonte.
Existem sistemas de informações sobre áreas urbanas, como o "Un alcórque, un árbol" "Um dreno, uma árvore" -, criado pela Prefeitura de Madri (AYUNTAMENTO DE
MADRID, 2011), no qual se pretende ter cadastradas cerca de 300.000 árvores de
logradouros públicos, que é a estimativa dessas árvores na cidade, e o "New York City
Street Map" - "Mapa de Árvores de Ruas"- (NEW YORK CITY, 2006), para o
cadastramento de cerca de 900.000 árvores em logradouros como lá se estima o
quantitativo final.
O sistema engendrado pela Prefeitura de Madri aprovou um documento chamado "Carta
de Serviços da Arborização Urbana" cujo objetivo é o de informar os cidadãos
madrilenos sobre as funções e os benefícios das árvores urbanas dos logradouros
públicos, sobre os cuidados que a municipalidade despende para mantê-las e os
objetivos de conservá-las para os melhores resultados. Foram contratados os serviços de
uma empresa que efetuou o levantamento das árvores por volta de 2010 e disponibilizou
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as informações em uma plataforma web por ela desenvolvida1. Esta plataforma permite
que a população acesse estas informações, informe sobre alterações observadas nas
árvores e sobre a existência de locais para plantios.
As informações cadastradas dizem respeito à espécie, idade, morfologia, época de
floração e ao período de frutificação de cada indivíduo arbóreo cadastrado. O censo foi
realizado entre o fim da década passada e o começo desta, sendo que a atualização deles
se dará quando se realizar um novo levantamento. A manutenção do sítio internet está a
cargo da empresa e, atualmente, é possível o acesso apenas a alguns dados gerais das
árvores cadastradas, além de sua identificação. A Figura 1 apresenta uma visualização
da plataforma.

Figura 1 - Imagem capturada da web da plataforma "Un alcórque, un árbol"
Fonte: http://www-2.munimadrid.es/DGPVE_WUAUA/irAMapa.do. Acesso em 22 set. 2018.

A cidade de Nova York realizou em 2015 o terceiro censo das árvores em logradouros
públicos, tendo os outros sido realizados em 1995 e 2005. Em 2016, foi publicado o
mapa das árvores de logradouros públicos da cidade sob os cuidados do departamento
municipal NYC Parks2. O trabalho de levantamento destas árvores se deu no período
total de um ano, em dois períodos de seis meses nas estações mais favoráveis, através
do trabalho de cidadãos voluntários que se inscreveram na ação "TreesCount!2015"
tendo cada um recebido um material didático e equipamento adequado (NYCPARKS,
2015).
Para a realização de um serviço desta monta contando com o trabalho de leigos, o
material distribuído faz algumas simplificações para a realização da coleta de dados
acerca de cada indivíduo arbóreo. Foram elencados até 12 atributos relativos à espécie,
localização, estrutura morfológica, dimensão do diâmetro do tronco, estado
1
2

Disponível em < www.unalcorqueunarbol.com>. Acesso em 22 set. 2018.
Disponível em < https://tree-map.nycgovparks.org/>. Acesso em 22 set. 2018.
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fitossanitário e atitudes da população com eles, tanto para a proteção como de agressão.
Das 236 espécies identificadas, as que já se sabiam mais comuns, em cerca de 80% do
total, se resumiam a menos de três dezenas. Isso possibilitou se fazer caracterização
delas no manual distribuído para a identificação delas durante a coleta de dados.
Atualmente tem-se quase 700.000 indivíduos arbóreos cadastrados, sendo que o que se
realça é que foram selecionados alguns serviços ecossistêmicos providos pelas espécies
e, de acordo com o porte, foi atribuído um valor monetário (precificação) a cada um,
conforme Figura 2.

Figura 2 - Imagem capturada da plataforma "New York City Street Tree Map"
Fonte: https://tree-map.nycgovparks.org/#treeinfo-3728811. Acesso em 22 set. 2018.

A plataforma permite que o cidadão informe atividades desempenhadas por voluntários
para a proteção da árvore e fornece algumas informações de quais são os cuidados que
geram benefícios para os indivíduos arbóreos.
Com esses exemplos, verifica-se ser arraigada a ideia que o "inventário" das árvores
represente o resultado de um "censo" realizado e cristalizado em um determinado
momento, a servir de base para atividades de manejo das árvores, para a realização de
análises de supressão de espécies em determinado estado fitossanitário e para novos
plantios. Pretende-se na dissertação verificar a possibilidade da utilização de uma
ferramenta que potencialize ainda as atividades de manejo e planejamento, tanto melhor
se integrada às já existentes.
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A "re-invenção" do inventário
Os dispositivos legais colocam a necessidade de criar sistemas de informações urbanoambientais nas cidades. Cada cidade tem de adaptar essa necessidade à sua estrutura. No
caso de Belo Horizonte, já havia um conjunto de informações agregadas de modo
empírico e de dados relacionados aos serviços de manutenção das árvores de
logradouros públicos, como se observa através dos relatórios gerenciais dos serviços de
gestão de áreas verdes, que careciam de uma sistematização. Isso em virtude do fato de
achar-se o município dividido em 9 circunscrições administrativas, cada uma dotada de
uma estrutura para implementação de ações de políticas públicas estabelecidas em
Secretarias temáticas, como se verifica nos art. 6 e 50, da Lei nº 11.065, de 1º de agosto
de 2017, que veio a reforçar a estrutura já estabelecida em instrumentos anteriores.
Assim, tem-se que:
Art. 16 – Para fins de coordenação e implementação dos planos e programas
relativos à política pública a cargo do Município, funcionarão nove
Coordenadorias de Atendimento Regional, com competências, em suas
respectivas circunscrições, de apoiar as secretarias municipais na
implementação das políticas públicas relativas a saúde, educação,
abastecimento alimentar, serviços sociais, cultura, esportes, controle urbano e
ambiental, limpeza urbana, patrimonial, manutenção e obras.
(...)
Art. 50 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA – tem como
competência elaborar e implementar a política ambiental do Município,
visando promover a proteção, a conservação e a melhoria da qualidade de
vida da população, bem como:
(...)
IV – normatizar e monitorar a política de áreas verdes e de arborização do
Município e desenvolver estudos e projetos sobre a matéria;
(...)
XIII – elaborar e implementar planos, programas, pesquisas, projetos e
atividades para a promoção da política ambiental;
(...) (BELO HORIZONTE, 2017).

Deste modo, compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente gerir a política
ambiental, que é implementada em cada Coordenadoria de Atendimento Regional,
conhecida, popular e simplesmente, como "Regional". No entanto, até então, a
informação sobre a arborização estava agregada em levantamentos e cadastros de cada
“Regional”, realizadas sem uma uniformidade de procedimentos entre elas, conforme se
verifica nos relatórios das gerências de gestão de áreas verdes de cada circunscrição.
Mesmo assim, com base em informações como estas, estudos realizados concluíram que
Belo Horizonte dispõe de um índice de 18m² de área verde/hab., considerando apenas
maciços de vegetação, conforme noticiado no portal da Prefeitura, em 23 de junho de
2017, na matéria "BH é eleita referência em sustentabilidade e meio ambiente" (BELO
HORIZONTE, 2017).3
3

Disponível em <https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/bh-e-eleita-referencia-em-sustentabilidade-emeio-ambiente>. Acesso em 6 out. 2018.
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Este índice estaria bem acima dos 12m² área verde/hab que comumente se toma como
padrão internacional para se verificar a provisão de áreas verdes nas cidades em relação
à quantidade de vida de seus cidadãos. Porém, este valor de referência constitui um
“número mágico” não comprovado em qualquer literatura (HARDER; RIBEIRO;
CARVALHO, 2006).
Considerações como esta demonstram que, de fato, se atribui valor à arborização, mas
sob uma ótica qualitativa e que carece de comprovação. Há a necessidade de se ter
quantitativos de fato aferidos para que se possam realizar estudos para verificação do
atendimento das necessidades da população e de planejar a provisão de serviços do
modo adequado. Análises qualitativas como essas estão muito mais preocupadas com
apresentar resultados em relatórios do que oferecer dados para o planejamento.
Embora para fins administrativos existam divisões espaciais para realização de
atividades de manejo da arborização, os serviços ecossistêmicos prestados pelas árvores
extrapolam quaisquer divisões artificialmente estipuladas. Por exemplo, a atenuação da
velocidade de águas de escoamento superficial originárias de intempéries não vai
considerar uma circunscrição administrativa, uma vez que a movimentação de águas
sobre o território segue divisões naturais, no caso a de sub bacias hidrográficas. Outras
questões obedecerão outros limites ou, mesmo, serão pertinentes a todo território
municipal. Este é o caso da propagação de infestações que afeta um conjunto de árvores,
sem observar limites administrativos.
O que prescreve a legislação é que, embora as ações de manejo se deem no âmbito
regional, elas devem seguir as diretrizes de planejamento integrado. Foi nesse sentido
que desde a década passada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente desenvolveu
estudos para a implantação de um sistema georreferenciado que pudesse servir de
ferramenta de manejo da arborização urbana, com vistas à melhor utilização de recursos
e à obtenção de melhores resultados. Assim, em 2010, houve a realização de uma
licitação pela SMMA para o desenvolvimento de um sistema com o pressuposto de
apresentar duas grandes funcionalidades agregadas, conforme descritas no Termo de
Referência do certame, constante do Processo Administrativo da Prefeitura de Belo
Horizonte nº 01-005.955-11-24:
1- um banco de dados para o cadastramento das informações dos indivíduos arbóreos
existentes nos logradouros públicos, capaz de acompanhar cada indivíduo desde seu
planto até seu fenecimento ou supressão, e eventual substituição - o que permitiria ter
um banco de dados sempre atualizado, com os registros dos históricos de cada
indivíduo, rompendo com o paradigma de se realizar um censo em um determinado
momento, que precisa ser refeito segundo uma periodicidade julgada adequada;
2- uma plataforma que permitisse tanto fazer consultas a esse banco de dados quanto
realizar o gerenciamento das atividades de manejo das árvores, desde o plantio,
realização de irrigação, provisão de insumos, execução de podas, tratamento de pragas,
supressão de indivíduos em mal estado fitossanitário ou de queda, etc., servindo, ainda,
como ferramenta de gestão de informações e de planejamento.
Para a coleta de dados, os técnicos municipais elencaram um rol de até 58 atributos a
serem observados no cadastramento de cada indivíduo arbóreo, relativos a localização e
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sobre o contexto ao redor da árvore. Esses atributos foram agrupados em 6 grupos,
como mostra a Figura 3, a seguir

.
Figura 3 - Sistematização feita pelo autor, a partir das especificações de sistema, 2011.

O Edital de Licitação previu a contratação tanto de serviços de criação da plataforma
georreferenciada e implantação dela no ambiente informacional da Prefeitura quanto o
serviço de levantamento e cadastramento inicial de 300.000 indivíduos arbóreos em
logradouros públicos, que era a quantidade estimada a ser encontrada tendo em vista
simulações efetuadas a partir de levantamentos existentes para a região centro-sul. Uma
vez que a questão da manutenção da arborização urbana também está afeta à ação da
Companhia Energética de Minas Gerais –CEMIG – foi celebrado um convênio entre ela
e a PBH, para a criação desse sistema. O processo ensejou a contratação da Fundação de
Desenvolvimento Científico e Cultural da Universidade Federal de Lavras (FUNDECCUFL), conforme noticiado no Diário Oficial do Município, em 19 de fevereiro de 2011,
cujo fac simile se acha na Figura 4.
O levantamento dos indivíduos arbóreos, conforme o mesmo Termo de Referência de
Edital, foi efetuado por equipes de engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e
biólogos, com a utilização de equipamentos portáteis (tablets), para que se pudesse ter o
correto georreferenciamento de cada um deles. A partir desse cadastramento inicial, os
servidores municipais de cada administração regional iriam assumir a manutenção deste
banco de dados, a cada serviço que eles prestassem no manejo das árvores nas suas
respectivas jurisdições.
Com isso, estabeleceu-se um novo paradigma para o inventário de árvores. Não se trata
mais da apresentação de resultados de um censo realizado periodicamente, mas de uma
plataforma que permite a inclusão e exclusão de novos indivíduos arbóreos, com a
manutenção de registros históricos, inclusive sobre a manutenção dada em cada um.
Na Figura 5, temos o exemplo do resultado de uma consulta efetuada no SIIA BH para
uma árvore localizada numa determinada região, com a apresentação dos dados do
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grupo Identificação, com a caracterização da espécie, da localização geográfica e do
endereçamento do indivíduo arbóreo.

Figura 4 – Notícia publicada no Diário Oficial do Município Belo Horizonte, 19 de fev. de 2011.
Fonte: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1052957. Acesso em
24 set. 2018.

Figura 5 - Imagem capturada do SIIA-BH com detalhe de identificação de Cássia Imperial, localizada à
rua Tomaz Gonzaga, 137.
Fonte: http://geosiia-prd.pbh.gov.br/gueb/siia/?hash=93-DF-91-EA-C9-46-AC-FB-B7-B7-D8-F6-39-B0E3-31. Acesso em 24 set. 2018.
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Como resultado do desenvolvimento e implantação do sistema e de povoamento do seu
banco de dados, já se tem em utilização, desde 2016, o Sistema de Informações e
Inventário das Árvores de Belo Horizonte – SIIA BH -, que contém o cadastro de
300.000 árvores em logradouros públicos, relativas a 585 espécies.
No entanto, o cadastramento desses 300.000 indivíduos arbóreos foi insuficiente para o
cadastramento de todas as árvores, tendo englobado quatro circunscrições completas, a
saber, Leste, Oeste, Noroeste e Centro Sul, e cerca de metade da região Pampulha. A
revisão das estimativas aponta para a existência de cerca de mais 200.000 indivíduos
arbóreos, o que coloca Belo Horizonte com mais árvores em termos absolutos que
Madri, e em termos relativos que Nova York, já que a área de abrangência do trabalho
lá realizado é de mais de 10 vezes a do município alterosa, sendo que a quantidade de
árvores lá chega a menos de 1,5 vezes que a agora prevista, conformes os dados
disponíveis nos sítios desses inventários.
Decorrido algum tempo desde o desenvolvimento do sistema e da criação de seu banco
de dados, estando em vias de ser realizado novo procedimento licitatório para
complementação do banco de dados, existe a possibilidade de se refletir sobre como
pensar na evolução dele de modo a poder considerar as árvores não só na condição de
indivíduos arbóreos dotados de atributos que requerem manutenção, mas como
integrantes de uma infraestrutura de serviços ecossistêmicos.
As características das árvores relativas a famílias de espécies e porte de indivíduos
arbóreos, por exemplo, poderiam estar agregados em categorias pertinentes a
taxonomias de prestação de serviços ecossistêmicos. Outra funcionalidade a ser
investigada é a da consideração de indivíduos e conjuntos, ou seja, enquanto elementos
de uma mesma rede de infraestrutura, e a interação entre eles e a extensão de áreas
permeáveis e vegetadas com espécies forrageiras e arbustivas.
Ainda, outras categorias de classificação poderiam ser criadas para considerar o papel
das árvores como elemento formador da paisagem urbana e cultural.
Uma forma atendimento ao disposto já referido inciso II do art. 2º da Constituição
Federal, e garantir a participação da população no acompanhamento da política
ambiental, é propiciar a interação dessa plataforma com o cidadão. Essa interação é
julgada condição sine qua non para que a sistematização da valoração econômicaecológica tenha sentido, uma vez que o primeiro passo para se buscar efetivar a
participação popular é através do reconhecimento do direito do público de saber e ter
acesso à informação (ARNSTEIN, 1969). Surge aqui a oportunidade de se criar um
instrumento para servir à educação ambiental.
A arborização influencia o microclima e por ele é influenciada (SCHUCH, 2006). Ao
mesmo tempo que ela pode contribuir para a mitigação dos efeitos da mudança
climática e para o sequestro de carbono, ela pode sofrer as consequências dos elementos
que compõem o microclima.
Por exemplo, as árvores contribuem com sua folhagem e raízes para a contenção d'água
de chuva antes dela ser lançada no escoamento superficial, mas a concentração da
precipitação pluviométrica em períodos curtos de tempo, podem causar alterações na
climatologia local, com a formação de correntes de vento nos chamados "cânions
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urbanos" (EMMANUEL, 2005). Os ventos têm sido causa de queda de árvores em Belo
Horizonte, como se verifica em matérias como "Rajadas de vento causaram queda de
árvores no hipercento", publicada no portal da Prefeitura" 4.
Além do dano ao patrimônio vergel, essas quedas causam transtornos no trânsito, danos
a imóveis e risco aos cidadãos. De fato, algumas dessas ocorrências se tornaram fatais
ao longo dos anos, e têm sido mais frequentes, sempre se tornando notícias a ressaltar a
importância da manutenção desse patrimônio, como se pode observar na Figura 6.

Figura 6 - Manchete de notícia publicada no jornal "O Tempo", Belo Horizonte. 3 out. 2017, Primeiro
Caderno, p.1.

Outro efeito direto da questão da mudança climática é a criação de ambientes propícios
à proliferação de pragas como a mosca-branca-de-ficus, o besouro metálico e
percevejos, que provocaram o fenecimento das árvores, o que ocasionou a supressão de
600 árvores ao longo de quatro anos, e a manutenção de constante observação em outros
1.400 5 indivíduos arbóreos.
Para desempenhar plenamente seu papel, a arborização urbana precisa ser aprimorada a
partir de um melhor planejamento. Ela deve ser considerada como um ativo (NEW
YORK CITY, 2016), como são as ruas, as redes de esgoto e prédios públicos por fazer
parte de uma rede de infraestrutura interligada, para que os benefícios auferidos em
particular e no conjunto sejam os maiores.
São três as grandes áreas de benefícios diretos proporcionadas pela arborização urbana
que se pretende investigar e verificar a possibilidade de serem sistematizadas numa
ferramenta capaz de atribuir-lhe valores: ecológica, estética e social.
a) Benefícios Ecológicos:
As contribuições ecológicas ocorrem na medida em que as árvores minimizam os
impactos da urbanização e propiciam condições para o estabelecimento das atividades
urbanas de modo sustentável, garantindo que esses benefícios possam ser
disponibilizados às gerações futuras de habitantes.
Dentre eles, podemos listar, que a arborização urbana, entre outros:
4

Notícia publicada no Portal da Prefeitura em 2 out. 2017. Disponível em <
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/rajadas-de-vento-causaram-quedas-de-arvores-no-hipercentro>.
Acesso em 6 out. 2018.
5
Idem
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Para a composição atmosférica urbana: reduz o volume das toxinas aéreas realizam o
sequestro de gases de efeito estufa causadores do aquecimento global (CITY OF
SEATTLE, 2007).
Para o equilíbrio solo-clima-vegetação: contribui para a mitigação da ação das águas
torrenciais, intercepta águas de escoamento superficial, diminui os impactos de
tempestades, reduz a flutuação de volumes nos cursos d’água, melhorando a qualidade
da água a ser lançada neles, contribui para o esfriamento das águas desses cursos pelo
sombreamento, evita erosão do solo (CITY OF SEATTLE, 2007).
Para a fauna e flora urbana: propicia a criação de um habitat terrestre e aquático de
inestimável valor, afetando positivamente a vida de peixes e organismos aquáticos,
prevê abrigo e comida para pássaros e outros exemplares da fauna (CITY OF
SEATTLE, 2007), contribui para a preservação genética da flora nativa, equilibra
cadeias alimentares, reduzindo a incidência de pragas e de vetores de doença (LOPES,
2015).
Para a atenuação dos níveis de temperatura, luminosidade e ruído: propicia conforto
térmico associado à umidade e à sombra, forma barreira visuais e sonoras (LOPES,
2015).
Para a conservação de energia: evita gastos de energia de refrigeração e aquecimento
por sombrear edificações, reduzindo temperaturas de verão e por reduzir a velocidade
de ventos ao interceptá-las, (CITY OF SEATTLE, 2015)
b) Benefícios Estéticos
As árvores são os “elementos arquitetônicos primários” para o projeto de áreas de lazer
e parques, definindo áreas e suas funções, adicionando um caráter estético de
significado ao espaço, criando um sentido de escala humanizada ao espaço urbano,
provocando o sentimento de surpresa nos deslocamentos neste espaço e à paisagem
urbana (CITY OF SEATTLE, 2007).
A arborização urbana embeleza a cidade proporcionando o prazer estético e o bem estar
psicológico, incitando a utilização dos espaços públicos para fins que não só de
locomoção promove a fruição do prazer estético contribuindo positivamente para a
melhoria da paisagem urbana, caracterizando-a muitas vezes servindo para a formação
da identidade local ( LOPES, 2015).
c) Benefícios Sociais
A provisão de espaços de fruição e lazer para a população não se concretiza sem a
consideração da arborização nestes espaços que atenuam o sentimento de opressão em
relação à densidade construtiva existente nas cidades, agindo nos âmbitos físico e
mental da população, sendo estes espaços extremamente importantes para a qualidade
de vida de cada cidadão e para o desenvolvimento econômico da sociedade.
A arborização urbana através das suas características estéticas e ambientais aumenta a
sensação de bem estar da população, ajuda a manter condições mentais de retenção da
memória, reduz a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares
(HUTCHINSON, 2015), contribui para manter a saúde física e mental dos moradores de
sua vizinhança (LOPES, 2015) auxilia na redução do tempo de recuperação de internos
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em hospitais, reduz o stress em crianças asmáticas pela purificação do ar, melhora o
índice de aprendizado de crianças em escolas, imprime um significativo valor
econômico aos lugares podendo ajudar a criar condições para a vitalidade e
prosperidade econômica das comunidades, propiciando a valorização das propriedades,
a diminuição de taxa de criminalidade e a maior utilização dos espaços de comércio e
serviço (CITY OF SEATTLE, 2007)
Há que se investigar e entender o papel da arborização urbana na formação de Belo
Horizonte, de sua paisagem urbana e de sua identidade, desde a época da elaboração do
projeto da “Cidade de Minas”, pela Comissão Construtora da Nova Capital. Isso implica
analisar as características do sítio escolhido, no que se refere à sua vegetação,
climatologia e composição geo-morfológica. Também, vale verificar como se deu a
evolução dessa arborização urbana ao longo do tempo e como ocorreram as relações
entre a política de intervenção da arborização à luz dos instrumentos normativos
edilícios e de planejamento urbano, a saber, código de obras, código de posturas, lei de
parcelamento, ocupação e uso do solo, e o plano diretor.
Para tanto, serão feitas consultas e análises da bibliografia e documentos de natureza
descritiva e cartográfica existentes, bem como dos dispositivos legais implementados ao
longo deste período
O censo das árvores de Nova York aponta para cada árvore um valor, baseado na
espécie e porte dela, considerando quatro quesitos: a interceptação de água de
escoamento superficial, o consumo de energia que ela ocasiona ao refrescar superfícies
assoladas pelo sol, a quantidade de poluentes que remove do ar e o quanto ela reduz de
lançamento de dióxido de carbono na atmosfera.
Essas informações advieram da aplicação de fórmulas já desenvolvidas pela plataforma
i-Tree6 do United States’ Department of Agriculture Forest Services, uma vez que para
os países de clima temperado existe já um estudo bem avançado sobre o papel ecológico
que cada espécie desempenha em uma plataforma bem conhecida por arboristas que
permitiu o desenvolvimento dessas fórmulas. Pouca informação é disponível para
espécies tropicais e mesmo as informações de espécies de clima temperado que
utilizamos precisam ser aferidas. Além do que, as espécies são consideradas
estritamente sob o ponto de vista utilitário, não estando agregadas a elas valores em
função de suas características estéticas e culturais.
O que se pretende, como resultado da dissertação a ser elaborada, é verificar a
possibilidade de sistematizar os dados disponíveis no Sistema de Inventário das Árvores
de Belo Horizonte – SIIA BH -, com a criação de uma taxonomia de classes de
benefícios, com a atribuição de valores econômicos a poder evidenciá-los e permitir que
a arborização seja considerada na sua característica de provedora de serviços de
infraestrutura ecossistêmica como alternativa e complementação de sistemas de
infraestrutura convencionais.
Frutos que se espera serem colhidos
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A partir da definição de uma taxonomia, espera-se poder atribuir valores a cada
categoria de classificação a ser definida e detalhada na dissertação final. Definida essa
taxonomia e sistema de valoração, será investigado como tratá-las a poder incorporá-las
enquanto uma categoria com atributos dinâmicos de sistema de informações geográficas
– SIG – compatível com o SIIA-BH. Assim, cada vez que a atualização de um dado se
der no SIIA-BH, espera-se se ter a consequente alteração no valor anteriormente
atribuído, atualizando-o.
Uma ferramenta assim construída permite que se faça o acompanhamento e o
monitoramento de parte da política de adaptação às Mudanças Climáticas e de
tratamento de áreas vulneráveis, e a verificação do atendimento de objetivos estipulados
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O resultado esperado não é apenas o de ter um sistema no qual se possa visualizar o
valor ecossistêmico de cada indivíduo e de grupos arbóreos, mas, também, a construção
de uma ferramenta a prover informações para a tomada de decisão de sistemas de
governança. Isto com o intuito de se permitir realizar comparações entre a adoção de
equipamentos e redes de infraestrutura convencional e ecossistêmica, tanto no que se
refere aos seus custos de implementação e manutenção, como de obtenção de tipos de
resultados, de modo a auxiliar o processo de tomada de decisões.
Um exemplo deste potencial enquanto ferramental de planejamento pode ser verificado
no tratamento de um resultado do SIIA BH. Segundo os dados cadastrados, cerca de
30% das árvores cadastradas se localizam nos jardins frontais de imóveis, que são áreas
mantidas permeáveis, normalmente. Juntando essa informação ao fato que Belo
Horizonte possui muitos passeios estreitos que não permitem o plantio de árvores,
tornou-se possível a proposição de um dispositivo na já citada revisão do Plano Diretor,
conFigurada no art. 14, sob a categoria de "solução projetual de gentileza urbana". Para
as edificações cujo projeto considerar a manutenção de árvores existentes e suas áreas
permeáveis, na continuidade dos passeios, será possível a outorga não onerosa de
potencial construtivo adicional, como incentivo a que a árvore e sua área permeável
passem a integrar a área de logradouro público.
Essa proposta se deu a partir de análises qualitativas, pois não se tem ainda um
instrumento estabelecer uma relação monetária. Uma grande oportunidade se abre no
momento que valores puderem ser considerados para que se permita orçar propostas e
alternativas para utilização de instrumentos além da outorga de potencial construtivo,
mas de operações urbanas e de reversão tributária de incentivos.
Com a estipulação de quais espécies ou famílias e em que condições elas mais
contribuem para a prestação de um serviço, e com o conhecimento de onde se
encontram essas espécies e em qual quantidade, poderá se efetuar a seleção de mudas e
se planejar a criação delas em berçários de modo a estender a prestação de serviços a
áreas ainda não contempladas e a criar melhores condições quando houver a
necessidade de se efetuar um plantio em virtude da supressão ou substituição de um
indivíduo arbóreo.
Mais que um controle de manejo da arborização, estará se procedendo a um controle
patrimonial do município e a consideração deste os ativos municipais. Isso poderia fazer
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com que a arborização não tivesse apenas um papel assumir o papel de um elemento de
infraestrutura ecossistêmica.
A importância da investigação que se pretende fazer fica expressa na dimensão de
desenvolvimento sustentável, ao se pretender fazer com que este o recurso seja
reconhecido no seu valor, de modo a ser melhor utilizado e gerido, e possa contribuir
para melhoria da qualidade de vida da população urbana, garantindo a permanência e a
maior abrangência da prestação de serviços ecossistêmicos para as gerações futuras
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987).
Essa investigação se refere a um trabalho que tem como premissa o planejamento e
execução de modo interdisciplinar, envolvendo técnicos de vários campos de
conhecimento, como, arquitetos e urbanistas, engenheiros agrônomos, florestais,
ambientais, sanitaristas, de computação, biólogos, médicos, além de gestores públicos
de áreas administrativas, de educação ambiental e da preservação do patrimônio
cultural, para citar apenas alguns. Além do mais, busca-se o do cidadão, integrando-o ao
processo de um modo mais direto. O sistema já envolve diferentes instâncias de gestão
do território, já estando agregadas a PBH, através da SMMA e das “Regionais”, e a
CEMIG, podendo se considerar ainda outras relacionadas com a gestão do patrimônio
cultural e com a saúde.
A arborização urbana cumpre uma função social, para o atendimento das necessidades
do cidadão, respeitando-o no que ele tem de mais íntegro, como seus valores, e no que
tem de mais vulnerável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1997), como a
preservação de sua vida e a não exposição dele, a riscos sociais individuais ou em
grupo, de modo a permitir a criação de um espaço no qual ele possa desenvolver suas
aptidões de modo pleno, assumindo uma abordagem, consequentemente, ética.
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A influência do planejamento urbano nos microclimas de uma cidade de porte
médio: análise de Ipatinga - MG; The influence of urban planning on the
microclimates of a medium - sized city: analysis of Ipatinga - MG; La influencia de
la planificación urbana en los microclimas de una ciudad de tamaño mediano:
análisis de Ipatinga - MG
Bárbara Carolina Soares Fortes - Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Este artigo objetiva analisar a relação entre o planejamento urbano e os
diversos microclimas existentes na cidade de Ipatinga, MG. Considerando sua criação a
partir de um plano urbano, em conjunto com a implantação da Usiminas, na década de
1960. Discute o seu crescimento desordenado nos anos seguintes e os possíveis
impactos microclimáticos resultantes desta expansão. Assim, a pesquisa, que está em
fase introdutiva, objetiva analisar essa relação através de medições in loco e simulações
computacionais, levando em consideração o potencial construtivo permitido pela
legislação vigente.
Palavras-chave: Conforto térmico urbano, Planejamento urbano, Microclima.
Abstract: This article aims to analyze the relationship between urban planning and the
various microclimates existing in the city of Ipatinga, MG. Considering its creation
from an urban plan, together with the implementation of Usiminas in the 1960s. It
discusses its disordered growth in the following years and the possible microclimatic
impacts resulting from this expansion. Thus, the research, which is in the introductory
phase, aims to analyze this relationship through in situ measurements and computational
simulations, taking into consideration the constructive potential allowed by the current
legislation.
Keywords: Urban thermal comfort, Urban planning, Microclimate.
Resumen: Este artículo objetiva analizar la relación entre la planificación urbana y los
diversos microclimas existentes en la ciudad de Ipatinga, MG. Considerando su
creación a partir de un plan urbano, en conjunto con la implantación de Usiminas, en la
década de 1960. Discuta su crecimiento desordenado en los años siguientes y los
posibles impactos microclimáticos resultantes de esta expansión. Así, la investigación,
que está en fase introductoria, objetiva analizar esa relación a través de mediciones in
loco y simulaciones computacionales, teniendo en cuenta el potencial constructivo
permitido por la legislación vigente.
Palabras clave: Confort térmico urbano, Planificación urbana, Microclima.
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Introdução
Este artigo a partir de apresentação da pesquisa em fase de introdução pretende analisar
a relação entre o planejamento urbano e os diferentes microclimas existentes dentro de
uma cidade. É proposta como unidade territorial de análise a cidade de Ipatinga - MG,
devido seu processo histórico de urbanização, que será descrito ao longo desde artigo.
As formas das cidades surgem de diversas maneiras, seja pelo planejamento urbano, ou
como afirmam Maciel et al. (2016), podem ocorrer de modo indiscriminado e sem
regras específicas, desdobrando-se, muitas vezes, em assentamentos precários. Sendo a
configuração, o valor dos espaços livres e a sua localização que contribuem para o
aumento do interesse em ocupar determinadas áreas.
Martins e Romero (2012) afirmam que a malha urbana é uma consequência da
combinação de múltiplos elementos como espaços ocupados e livres, como os mais
variados tipos de cobertura, formas, volumes, vegetação, influenciando diretamente na
mobilidade urbana e no projeto de edifício. Os autores ainda dizem que a mobilidade
urbana está condicionada às características de uso e ocupação do solo, devido à
demanda de passageiros transportados, ao espaço físico necessário para a implantação
de infraestrutura de circulação e transporte. Martins e Romero (2012, p. 118) também
relatam que “No que tange às edificações, as características de cânion urbano e a
orientação e o dimensionamento dos lotes e quadras podem afetar a disponibilidade de
luz e ventilação natural no interior dos edifícios”.
No entanto, quanto mais expressivo for o interesse em ocupar uma determinada região
da cidade, maior valor econômico a mesma terá. Fatores econômicos têm exercido
grande influência na formação do tecido urbano. O capital especulativo, bem como o
mercado imobiliário, pode ter transformado a própria cidade em mercadoria, como
afirma Maricato (2015). Esta característica implica em que sejam gerados inúmeros
prejuízos de cunho social, econômico e ambiental, além de contribuir para precariedade
das estruturas constituintes da cidade. E um dos principais problemas gerados por esse
modelo de produção sem planejamento adequado do território urbano é a formação de
ilhas de calor urbanas:
A ocupação do solo numa cidade é fundamentalmente caracterizada por
elevada densidade edificada e área aberta pavimentada e impermeável, o que
contribui para o estabelecimento de um campo mais elevado de temperaturas,
designado por ilha de calor urbana. Quanto maior a densidade de construção
e a ocupação do solo, maiores as atividades antrópicas, e, consequentemente,
maior a captação e difusão da radiação solar e menor a ventilação no
ambiente climático urbano (ROMERO, 2011, p. 9).

Ilhas de calor têm como característica o aumento da temperatura nos centros urbanos,
em áreas mais densas comparadas às áreas periurbanas e rurais. O que explica isto,
segundo Bias, Baptista e Lombardo (2003) é que os materiais utilizados na construção
civil armazenam calor, e, também, a existência de locais mais adensados e menos
arborizados, em geral, há uma tendência de aumentar a temperatura, inclusive durante a
noite.
Em suma, o termo dispor aplicado à arquitetura (edifício etc.), ao paisagismo
(vegetação etc.) ou ao urbanismo (ou aos elementos urbanos) pode aqui
conotar todas as características destes que possam influenciar nos fatores
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climáticos locais, tais como: gabarito; rugosidade; afastamentos
arquitetônicos (frontal, laterais e fundos); características dos materiais e das
superfícies (albedo, emissividade, efusividade, difusividade, absorção,
transmissão, reflexão, massa específica, cor, etc.); relação entre a altura dos
prédios e a largura das ruas (medida entre os alinhamentos dos lotes de
ambos os lados); espécies e forma dos vegetais; orientação das ruas; forma
das quadras e lotes; fator de visão do céu; fatores de obstrução do céu
(relativos à vegetação e à construção); corpos hídricos; existência de praças,
parques e outras áreas de lazer etc (SILVA E CORBELLA, 2004, p. 3).

Romero (2011) ainda afirma que a elevada capacidade de armazenamento calorífico dos
materiais utilizados na construção civil, a produção de calor antropogênico, a
pavimentação do solo causando a diminuição da umidade do ar, a rugosidade da
superfície que reduz a velocidade do ar, o aumento da absorção da radiação solar
gerando a diminuição do albedo, favorecem para a formação da ilha de calor urbana.
Assim, pode-se dizer que um planejamento urbano adequado, aliando morfologia
urbana e conforto ambiental é fundamental para que as pessoas tenham qualidade de
vida nas cidades.
Estudo da relação planejamento urbano e microclimas
A questão da relação entre o planejamento urbano e os microclimas existentes nas
cidades vem sendo discutida e analisada por diversos autores. Profissionais e
pesquisadores de múltiplas áreas como do planejamento urbano, das engenharias, da
física, dentre outros estão em busca de encontrar a melhor solução de forma que as
cidades consigam crescer e se desenvolver com melhor qualidade ambiental.
Franco et al (2013) realizaram um trabalho em Cuiabá – MT, cujo objetivo foi analisar a
influência do traçado urbano do centro histórico da cidade no microclima. Para tal,
foram identificadas as características urbanísticas relacionadas à bioclimática analisando
as consequências no conforto urbano e no planejamento da cidade na escala do pedestre.
Os autores finalizam o trabalho identificando as possíveis ações que auxiliam que as
cidades estejam mais adaptadas às características climáticas locais.
Nesta mesma linha, Silva, Zambrano e Castro (2010) verificaram a influência da
configuração urbana em uma região central da cidade de Juiz de Fora, MG, nas
condições de temperatura e ventilação no espaço edificado. Como procedimento
metodológico realizaram simulações computacionais com variações nos parâmetros
construtivos da área analisada da cidade. A partir disso, fizeram uma comparação das
simulações, que foi possível verificar quais as configurações espaciais apresentaram os
índices mais aceitáveis para a obtenção do conforto térmico.
Esta pesquisa pretende, portanto, analisar a relação entre o planejamento urbano e os
diversos microclimas existentes na cidade, sobretudo tratando de aspectos de sua
morfologia, usos do solo, densidade demográfica, legislação, entre outros. Ainda, nesta
pesquisa, serão analisadas variáveis ambientais climáticas como: medidas de
temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos nos locais e
horários a serem definidas posteriormente.
O trabalho, então, se justifica sob o cenário em que existem dois tipos diferentes de
tecido urbano coexistindo em Ipatinga. O primeiro, planejado com base em objetivos
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claros de propiciar o bem-estar dos moradores que ali iriam residir, com uma
infraestrutura satisfatória, relação adequada entre os edifícios e a cidade, composta por
espaços livres, arborização. O segundo cresceu em paralelo, com um traçado urbano
desordenado, de alta densidade e implantado com menos recursos.
No ambiente urbano não se encontra uma superfície única que seja
representativa de todo o tecido urbano, pois este é composto por diferentes
unidades espaciais. Existem, porém, algumas unidades representativas da
superfície urbana cujas formas básicas são repetidas pela área urbana
(ROMERO, 2011, p.10).

Assim, julga-se necessário um estudo da morfologia urbana relacionando a morfologia
urbana ao conforto ambiental na cidade, com o intuito de verificar a importância da
realização do planejamento urbanístico nas cidades. Ademais, busca-se identificar o que
pode ser feito para melhorar as áreas que não possuem uma qualidade ambiental e de
bem estar da população residente.
A cidade de Ipatinga
A cidade de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais está localizada na Região
Metropolitana do Vale do Aço, a 220 km da capital Belo Horizonte. A escolha do
recorte urbano se deu pelo fato de que ela se originou de um plano urbano, em uma
parte da cidade, realizado pela Usiminas na década de 1960, quando esta surgiu. Já em
outra parte, fora desse núcleo original, o crescimento ocorreu de forma desordenada à
medida em que o município foi se desenvolvendo nas décadas seguintes, o que torna de
interesse investigar a hipótese de existir uma diferença de comportamento
microclimático desses dois cenários urbanos distintos.
A área total do município é de 166,50 km², dos quais 92,50 km² são de zona rural e 74
km² de área urbana, sendo que 7,27 km² pertencem à Usiminas. Segundo o IBGE
(2010), o Censo de 2010 constatou que a cidade possuía uma população de 236.968
habitantes, com população estimada de 261.203 habitantes para 2017. A região é
classificada, de acordo com Köppen (1948), como possuindo clima tropical subquente e
seco com clima tipo Aw, com invernos secos e amenos e verões chuvosos com
temperaturas moderadamente altas.
De acordo com Dias (2011), Ipatinga era um povoado na década de 1930 que tinha uma
estação que servia de embarque de carvão e passageiros. Mais tarde, com a chegada de
novas famílias, o local cresceu e se transformou em uma Vila, até que em 1956 foi
criada legalmente a Usiminas, tendo sido inaugurada em 1962. Dias (2011, p. 54) ainda
afirma que “[...] profundas transformações ocorreram: movimentos migratórios,
especulações imobiliárias e construção, às pressas, de uma cidade para abrigar a
população envolvida com a produção do aço”.
Assim, houve a necessidade de elaborar um plano urbanístico, com população estimada
de 10 mil pessoas. O arquiteto Rafael Hardy Filho, juntamente com Lúcio Costa,
elaborou um projeto urbanístico no qual a cidade seria aberta, em que o dinamismo da
indústria siderúrgica faria parte da cidade e vice-versa (ALMEIDA, 2004).
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Foram criados então, os bairros Castelo, Cariru, Bom Retiro, Imbaúbas, Horto, Vila
Ipanema, Bela Vista, das Águas e Ideal. A intenção era que cada bairro fosse
independente, tendo sua própria área de comércio, lazer, saúde e educação, como
explica o próprio arquiteto Rafael Hardy Filho, citado por Almeida (2004, p. 8): “Desde
o início a cidade deveria ser projetada em termos de comunidade aberta, na qual,
passada a fase de construção e implantação, a livre iniciativa passasse a atuar cada vez
com maior intensidade. ”
Porém, com a grande oferta de emprego gerada, foram atraídas muitas pessoas para a
região, o que fez com que a cidade crescesse além dos limites projetados, conforme
afirma Dias (2011, p.49): “O plano urbanístico desenvolvido para a Vila Operária foi
executado e a cidade cresceu para além do limite projetual, fruto da imigração causada
pela atração do desenvolvimento industrial emergente no período”.
Com isto foram surgindo problemas de saneamento básico, infraestrutura, educação e
saúde. Como solução, foi criada a Companhia Urbanizadora do Vale do Aço, CURVA,
na década de 1980. O objetivo dela era corrigir os problemas da estrutura urbana,
traçando um sistema viário e paisagístico atendendo as necessidades da cidade para a
época, conforme relata Almeida (2004). Este traçado criado ainda hoje é muito
importante para a cidade. A ilustração 1 nos traz um mapa da área urbana da cidade de
Ipatinga, mostrando o planejamento urbano feito pela Usiminas e também a expansão
feita pelo governo municipal.
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Ilustração 1: Mapa da área urbana de Ipatinga, MG em 2011.
Fonte: DIAS, 2011.

No entanto, segundo Aza (2016) o crescimento e desenvolvimento de Ipatinga, ao longo
dos anos, resultou em bairros com diferentes características em relação ao tamanho da
população residente, dimensão territorial e à densidade demográfica. Além disso, criouse uma cultura de que os bairros gerados pela Usiminas são mais valorizados, uma vez
que o projeto inicial prezou pela qualidade de vida da população, ao criar diversos
espaços livres de uso público e privado, escolas, hospital, centros médicos, entre outros.
Um modelo utilizado para se realçar essa situação foi a pesquisa realizada por Aza
(2016), na qual a autora fez uma análise da distribuição espacial da cobertura arbórea
urbana através da relação das variáveis socioeconômicas em Ipatinga. Foi constatado
que mais da metade da cobertura arbórea da cidade está localizada justamente nos
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bairros que foram planejados pela Usiminas e que para os bairros mais populosos não
houve esta preocupação devido o crescimento desordenado, conforme a Tabela 1.
Unidades Administrativas
USIMINAS, Usipa, Industrial, Vila Ipanema,
Castelo, Cariru, Das Águas, Bela Vista, Bom
Retiro, Imbaúbas, Horto, Ferroviários, Ideal, Novo
Cruzeiro
Iguaçu, Cidade Nobre Veneza, Parque Ipanema,
Centro, Caravelas, Jardim Panorama, Canaã, Vila
Celeste, Betânia, Bom Jardim, Esperança e
Limoreiro
Chácaras Oliveira, Chácaras Madalena, Barra
Alegre, Córrego Novo, Granjas Vagalume

Número de Concentração da
Habitantes cobertura arbórea

65.475

52,84%

161.911

23,64%

9.582

23,52%

Tabela 1: Concentração da cobertura arbórea por bairros de Ipatinga-MG.
Fonte: AZA, 2016.

De acordo com Costa (2007) bairros residenciais sofreram com a verticalização, na
metade nos anos 1990, por conta do aumento da demanda de moradia, devido a
expansão da Usiminas. Dentre este bairros estão Cidade Nobre e Iguaçu, que são áreas
com pouca cobertura arbórea. Além disso, recentemente, houve uma mudança na
legislação, no qual foi permitido que nos bairros planejados pela Usiminas, que tem
como característica uma ocupação horizontal, a construção de altos prédios. Há o perigo
de alterar para pior as condições microclimáticas nesses locais, e consequentemente o
conforto térmico.
Considerações
Esta pesquisa procura investigar como o planejamento urbano influencia na criação de
diversos microclimas na cidade de Ipatinga. Muitos estudos já realizados em outros
locais comprovam que existe sim esta influencia, e na prática os moradores reclamam
que faz mais calor nos bairros em que as ocupações ocorreram de forma irregular ou em
que o plano urbanístico foi ineficiente quanto ao aspecto térmico.
Além disso, a cidade passa por um processo de verticalização. Os bairros que foram
projetados pela Usiminas, em geral, apresentam uma ocupação com muitas casas e
poucos prédios pequenos. No entanto, ocorreu uma alteração na legislação, propiciando
que prédios altos possam ser construídos nestes locais. Espera-se então, que a
simulações auxiliem a demonstrar que a mudança na dinâmica de ocupação dos bairros
tem influências no microclima da área sujeita a maiores densidades construtivas.
E por fim, com a junção de embasamento teórico e dos resultados obtidos via medições
e simulação espera-se ser possível a elaboração de diretrizes adequadas para a realidade
de cada local, de forma a se atingir melhores condições de conforto térmico nas áreas
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que precisam e por consequência atingir o objetivo final que é a melhoria da qualidade
de vida da população.
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Disponibilidade de luz natural em ambientes urbanos; Availability of daylighting
in urban environments; Disponibilidad de iluminación natural en los ambientes
urbanos
Cláudia Rocha Guidi – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Nas últimas décadas, houve um crescimento da urbanização em diversas
cidades brasileiras, caracterizado, principalmente, pela construção de edifícios que
utilizam o seu máximo potencial construtivo. Cada cidade possui parâmetros
urbanísticos que regulam as construções de novos edifícios, como afastamentos,
altimetria e taxa de ocupação. No entanto, nota-se que as legislações urbanísticas pouco
se esforçam para garantir melhores condições para a disponibilidade de luz natural. Este
artigo visou apresentar pesquisas que forneçam dados e informações acerca da
influência dos parâmetros urbanísticos para a iluminação natural nos ambientes
internos.
Palavras-chave: Iluminação natural, legislação urbanística, cenário urbano virtual
Abstract: In the last decades, there was a growth of urbanization in several Brazilian
cities, characterized, mainly, by the construction of buildings that use their maximum
constructive potential. Each city has urban parameters that regulate the construction of
new buildings, such as clearances, altimetry and occupancy rate. However, it is noted
that urban planning legislations does not too much to ensure better conditions for the
availability of daylighting. This article aimed to present researches that provide data and
information about the influence of urban planning parameters for daylighting in indoor
environments.
Keywords: Daylighting, urban legislation, virtual urban scenario
Resumen: En las últimas décadas, hubo un crecimiento de la urbanización en diversas
ciudades brasileñas, caracterizado principalmente por la construcción de edificios que
utilizan su máximo potencial constructivo. Cada ciudad tiene parámetros urbanísticos
que reglan las construcciones de nuevos edificios, como alejamientos, altimetría y
índice de ocupación. Sin embargo, se nota que las legislaciones urbanísticas poco se
esfuerzan para asegurar mejores condiciones para la disponibilidad de luz natural. Este
artículo tiene la intención presentar investigaciones que proporcionen datos e
informaciones acerca de la influencia de los parámetros urbanísticos para la iluminación
natural en los ambientes internos.
Palabras clave: Iluminación natural, legislación urbanística, escenario urbano virtual
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Introdução
A iluminação natural é considerada como uma das melhores fontes de luz devido às
suas propriedades de reprodução de cor, o que contribui para o conforto visual humano
(ALRUBAIH et al., 2013). Ela é definida como a luz proveniente do sol de forma
direta, luz difundida pela atmosfera celeste e luz refletida pelos elementos do entorno,
admitida no interior edificado (ASSOCIAÇÃO ..., 2005a).
A arquitetura possui papel fundamental para promover bem-estar aos usuários e o uso
adequado da iluminação natural nos ambientes possibilita melhor desempenho das
funções biológicas, além de oferecer senso de orientação, de tempo e das condições
meteorológicas externas gerando melhor qualidade de vida e saúde (BAKER;
FANCHIOTTI; STEEMERS, 1998).
Conforme Lamberts, Dutra e Pereira (2014), o consumo de energia elétrica para a
iluminação artificial em uma residência brasileira equivale a 14% do total consumido.
Para uma residência localizada na região Sudeste, esse percentual sobe para 19%. No
início deste século, a discussão acerca do consumo consciente de energia,
principalmente elétrica no Brasil, ganhou destaque em diversos campos da ciência. É
função da arquitetura projetar edificações eficientes energeticamente que, dentre outros
itens do projeto, trabalhem com a integração da luz natural com o sistema de iluminação
artificial permitindo, desta maneira, a redução do consumo de energia elétrica.
Em 2001, o país apresentou um quadro de crise energética e, devido a este fato, em 17
de outubro de 2001, foi aprovada a Lei 10.295, que estabelece a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia, tendo como uma das premissas a necessidade
de se criar padrões de consumo de energia para uma edificação construída (BRASIL,
2001). Assim, para atender a esta lei, em 16 de janeiro de 2012, foi instituída a Portaria
n° 18 que define o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Este regulamento apresenta os
requisitos necessários para a certificação de eficiência energética das edificações
residenciais, cuja classificação varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente)
(INSTITUTO ..., 2012).
Diante da necessidade de se estabelecer normas que atendam às exigências dos usuários
frente aos sistemas que compõem uma edificação residencial, foi criada a norma NBR
15.575 sob o título “Edificações habitacionais – Desempenho”. Ela é composta por 6
partes, sendo que a iluminação natural é tratada dentro do item de desempenho lumínico
da Parte 1: Requisitos gerais (ASSOCIAÇÃO ..., 2013).
As normalizações são importantes ferramentas para a implementação de exigências no
campo da eficiência energética e no alcance do desenvolvimento de edificações
sustentáveis.
Embora estas normas, por si só, não garantem edificações mais eficientes e
confortáveis, são passos importantes em direção a um cenário mínimo de
exigências que irá, certamente, provocar alterações na maneira como os
projetos de arquitetura vêm sendo feitos e na consciência ambiental dos
arquitetos e da própria sociedade (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014,
p. 22).
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Em edifícios inseridos em áreas urbanas, a admissão da luz natural depende de uma
série de variáveis como: o tipo, a orientação geográfica e as dimensões das aberturas; os
dispositivos externos de sombreamento, tais como obstruções do entorno edificado e
existência de proteções solares; características do ambiente interno, como geometria,
dimensões e refletividade das superfícies; a disponibilidade da luz natural em relação às
condições atmosféricas; a relação do edifício com os parâmetros institucionais
normativos e outros (CINTRA, 2011; FROTA, 2004; MORAES; SCARAZZATO,
2003). Segundo Leder e Pereira (2008a), os edifícios inseridos em cenários urbanos
apresentam significativa redução de luz natural em seus ambientes internos em função
da obstrução do céu devido, principalmente, aos cenários mais densos com ocupação
máxima. Em contraposição, Araújo e Cabús (2007) afirmam que, em certas ocasiões, a
luz refletida do entorno edificado contribui para o aumento da quantidade de luz no
ambiente interno. Santos, Auer e Souza (2017) referendam a importância das
configurações dos cânions urbanos no acesso à luz natural.
De acordo com Assis (2005), a legislação como variável condicionante da forma urbana
está diretamente associada à mudança climática local e, dessa forma, deveria assumir
critérios capazes de garantir o acesso à luz natural, entre outros. De acordo com Laranja,
Gazzaneo e Cabús (2009) as regulamentações edilícias e urbanas têm como objetivo
oferecer melhores condições na qualidade de vida da população, por isso se destaca a
importância de um planejamento urbano que considere, entre outros fatores, o estudo da
iluminação natural. Os parâmetros urbanísticos definidos pelas legislações municipais
muitas vezes não garantem a disponibilidade de luz natural adequada, visto que a
influência das obstruções externas (tanto naturais quanto edificadas) não é considerada,
além das características climáticas locais, trajetória solar e tipos de céu (LARANJA;
GAZZANEO; CABÚS, 2009).
Guedes (2012) abordou a análise da admissão de luz natural para três tipologias de
edificações residenciais de padrões construtivos distintos e concluiu que os parâmetros
de área de aberturas equivalentes à área do piso estabelecidos pelo Código de
Edificações de Belo Horizonte, atendem facilmente aos requisitos estabelecidos pelo
RTQ-R para a obtenção da pontuação máxima considerando a bonificação possível pelo
uso adequado de iluminação natural. Entretanto, Guedes (2012) realizou seu estudo sem
considerar edificações do entorno ou a influência da topografia.
Nas últimas décadas, houve um crescimento da urbanização em diversos centros
urbanos brasileiros, inclusive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta cidade,
especificamente, a análise de mapas da Prefeitura Municipal indica que esse
crescimento urbano, no contexto do setor residencial, ocorreu especificamente através
de edifícios de múltiplos pavimentos (PREFEITURA ..., 2007, 2011).
De acordo com Guidi et al. (2018), os parâmetros urbanísticos municipais,
especificamente afastamentos mínimos laterais e de fundos associados às características
topográficas da malha urbana reduzem a quantidade de luz natural admitida nos
ambientes residenciais, especialmente em andares inferiores. A redução da iluminação
natural é tão grande que apenas 19% dos ambientes situados nestes pavimentos e 50%
de todos os ambientes localizados no modelo situado na maior declividade topográfica
atenderam aos requisitos para bonificação junto ao RTQ-R. Portanto, além de
demonstrar a importância em se considerar o entorno edificado para a análise da
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disponibilidade de luz natural em um ambiente, este estudo também apresentou uma
falha na Legislação Urbanística de Belo Horizonte ao permitir a construção de edifícios
com ambientes que não possuem iluminação natural adequada1 durante todo o ano.
Diante deste quadro, tornam-se necessários estudos que forneçam parâmetros para o
desenvolvimento de projetos de edificações que atendam aos requisitos desejáveis de
iluminação natural. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura
específica da área abrangendo os diversos temas que englobam o estudo de forma a
compilar as pesquisas já realizadas e contribuir com o desenvolvimento de trabalhos
futuros. Esta revisão foi dividida em subitens de acordo com os temas: métricas e
normalizações para o cálculo de iluminação natural, influência do entorno para a
disponibilidade de luz natural no ambiente interno e modelos representativos do tecido
urbano.
Métricas e normalizações para o cálculo de iluminação natural
As métricas de iluminação natural são os parâmetros de desempenho em que cada
normativa apresenta suas próprias regras. De acordo com a evolução da tecnologia, os
métodos de cálculo foram sendo aprimorados e as métricas foram sofrendo alterações
para cada nova normalização criada ou atualizada.
Uma das primeiras métricas utilizadas para o cálculo de iluminação natural em um
ambiente interno é a que estabelece uma relação da área de abertura com a área do piso.
Atualmente, este é o parâmetro presente em quase todos os códigos de obras das
prefeituras municipais das cidades brasileiras. Em muitos destes códigos a determinação
é que a área de abertura para iluminação natural seja de 1/6 a 1/8 da área do piso do
ambiente, de acordo com a classificação do seu uso (permanente ou transitório). Esta
métrica é de fácil assimilação pelos profissionais, entretanto, ela desconsidera fatores
como a influência das obstruções externas, características climáticas locais, trajetória
solar e tipos de céu (LARANJA; GAZANEO; CABÚS, 2009).
Outra métrica que é bastante difundida entre os pesquisadores é o Fator de Luz Diurna
(FLD). Este parâmetro é caracterizado pela relação entre a iluminância em um
determinado ponto interno ao ambiente e a iluminância em um plano horizontal externo
a este ambiente, dado em porcentagem, em um céu encoberto. Novamente neste caso
temos a limitação do tipo de céu, pois sendo considerado como a pior condição para a
disponibilidade de luz natural garantindo, desta forma, o nível mínimo para as demais
variações de céu, não é representativo do cenário urbano real.
Também existem normatizações que utilizam da métrica de nível de iluminação onde
exige-se uma iluminância mínima em determinados dia e hora. Este é o caso da
normativa brasileira NBR 15.575 – Edificações habitacionais - Desempenho Parte 1:
Requisitos gerais. Ela foi sancionada em 2008, mas passou por revisões até ter sua
versão final publicada em 2013 (ASSOCIAÇÃO ..., 2013).
Para a iluminação natural, a norma estabelece nível mínimo equivalente ou acima de 60
lux no meio do ambiente para sala de estar, dormitório, copa/cozinha e área de serviço.
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De acordo com os critérios de análise estabelecidos pelo RTQ-R (INSTITUTO ..., 2012).
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Para banheiros, corredores, escadas e garagens, não é exigido desempenho mínimo de
luz natural. No Anexo E da norma há determinações de iluminâncias para os níveis de
desempenho intermediário e superior conforme indicado na Tabela 01. A norma
determina que obstruções externas devem ser consideradas para os cálculos, bem como
as orientações, o dimensionamento das aberturas, os tipos de esquadrias e vidro e as
características do ambiente interno (ASSOCIAÇÃO ..., 2013).
Dependência
Mínimo
Sala de estar;
≥60 lux
Dormitório;
Copa/cozinha;
Área de serviço.
Banheiro;
Corredor ou escada interna à
Não exigido
unidade;
Corredor de uso comum (prédios);
Escadaria de uso comum (prédios);
Garagens/estacionamentos.

Intermediário

Superior

≥90 lux

≥120 lux

≥30 lux

≥45 lux

Tabela 01 – Níveis de iluminação natural de acordo com a NBR 15.575-1
Fonte: ASSOCIAÇÃO ..., 2013.

A norma exige que o valor de iluminância interna mínima seja atendido nos dias 23 de
abril e 23 de outubro para dois horários, 9h30 para o período da manhã e 15h30 para o
período da tarde. Os procedimentos de análise do desempenho por simulação2 devem
seguir o procedimento apresentado na NBR 15.215-3 – Iluminação natural – Parte 3:
Procedimento de cálculo para a determinação da iluminação natural em ambientes
internos (ASSOCIAÇÃO ..., 2005b). Para os cálculos, devem ser considerados: latitude
e longitude do local; céu com nebulosidade média, ou seja, índice de nuvens de 50%;
iluminação artificial desligada bem como a ausência de obstruções internas, como
cortinas e varais com roupas; o ponto central do ambiente a 75cm de altura em relação
ao piso. Devem ser avaliadas todas as orientações dos ambientes, as suas diferentes
posições nos andares dos edifícios residenciais e as obstruções externas como taludes,
muros e edificações vizinhas.
A métrica utilizada pela NBR 15.575-1 (ASSOCIAÇÃO ..., 2013) apresenta uma
evolução no método de cálculo pois além de instituir um valor mínimo de iluminância,
exige-se que o cálculo, seja realizado para determinada localidade e para todas as
orientações solares considerando as obstruções externas. Entretanto, por se tratar de um
método simplificado que exige apenas o atendimento do valor de iluminância mínimo
para dois dias e dois horários em apenas um ponto localizado no meio do ambiente,
questiona-se a representatividade destes valores no contexto anual. Este método de
cálculo também é conhecido por simulação estática, ou seja, simulação que representa
apenas um determinado momento da luz natural.
2

A NBR 15.575-1 se refere ao método de cálculo manual apresentado na NBR 15.215-3 (2005c) como
simulação, no entanto, cabe ressaltar que não se trata de simulação computacional e sim de um método
prescritivo.
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

139

Para o desenvolvimento de uma metodologia de cálculo, conhecido como simulação
dinâmica, ou seja, que realiza os cálculos a partir de um arquivo climático com dados
anuais, foi criado o parâmetro chamado de Autonomia de Luz Natural ou Daylight
Autonomy (DA). Em 2001, Reinhart e Walkenhorst redefiniram o conceito de
autonomia de luz natural como o percentual de horas anuais de atividade em que a
iluminação de um dado ambiente é atendida apenas pela luz natural. Esta métrica é
capaz de aproximar o estudo da realidade.
No Brasil, esse parâmetro é aplicado no RTQ-R. Este regulamento, após revisões da
versão publicada em 2010, foi aprovado em 2012 pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). O RTQ-R é um instrumento técnico que
apresenta o método, os requisitos e as ferramentas de análise para a avaliação do nível
de eficiência energética de edificações residenciais e foi desenvolvido para a aplicação
em todo território nacional (INSTITUTO ..., 2012).
Na avaliação de eficiência energética, a iluminação natural participa dos pré-requisitos
relativos aos ambientes e também como bonificação para a pontuação. Para atenderem
ao regulamento no pré-requisito de iluminação natural, os ambientes de permanência
prolongada devem possuir, no mínimo, uma abertura para o exterior e esta deve ser
dimensionada de acordo a 12,5% (1/8) da área útil do piso correspondente, sem
considerar o caixilho das esquadrias. O não atendimento do pré-requisito implica em
uma classificação máxima C para os equivalentes numéricos de verão, inverno e
condicionamento artificial (INSTITUTO ..., 2012). Vale ressaltar que, geralmente, os
códigos de obras municipais estabelecem um vão de abertura equivalente a 1/8 ou a 1/6
a área do piso considerando o caixilho das esquadrias, o que reduz consideravelmente a
área de iluminação natural. De acordo com tabela de descontos das esquadrias
apresentada no Anexo II do RTQ-R (INSTITUTO ..., 2012), uma janela com duas
folhas de correr envidraçadas apresenta uma redução de 20% da área de iluminação
natural, portanto, considerando uma janela com duas folhas de correr de veneziana, a
redução é de 55%.
A iluminação natural pode também ser pontuada no item de bonificações em até 0,30
pontos em 6 pontos máximos do programa, o equivalente a até 5% da pontuação final
do sistema. A avaliação do requisito de iluminação natural do RTQ-R pode ser
desenvolvida por método prescritivo ou simulação computacional. O método prescritivo
estabelece dois quesitos. O primeiro é que a profundidade do ambiente não deve
ultrapassar 2,4 vezes a altura da verga da abertura lateral em 50% mais uma unidade o
número de ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de serviço/lavanderia.
O segundo quesito é que o índice de refletância do teto deve ser superior a 60% em
todos os ambientes listados no quesito anterior (INSTITUTO ..., 2012).
Caso não se consiga a bonificação através do método prescritivo, pode-se obtê-la
através de comprovação do nível mínimo de iluminação natural por meio do método de
simulação computacional. Para o método de simulação, deve-se utilizar o arquivo
climático com base anual (8.760 horas) para a cidade em estudo. Os requisitos mínimos
de atendimento ao sistema de avaliação da iluminação natural do RTQ-R incluem a
criação de uma malha mínima de 25 pontos na altura da superfície de trabalho, o
entorno considerado para as obstruções da iluminação natural e a comprovação do
atendimento da luz natural de 60 lux de iluminância em 70% da área do ambiente
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durante 70% das horas/ano com luz natural para a maioria dos ambientes de
permanência prolongada, cozinha e área de serviço/lavanderia (50% mais um) sem
proteção solar. Para os ambientes com proteções solares, a área do ambiente reduz para
50% (INSTITUTO ..., 2012).
A seguir seguem algumas pesquisas sobre a influência do entorno para a disponibilidade
de luz natural em que se verificou a aplicação destas métricas.
Influência do entorno para a disponibilidade de luz natural no ambiente interno
Um dos fatores que possuem grande influência para a disponibilidade de luz natural em
um ambiente interno são as condições das obstruções do entorno. Diversos autores
estudaram sobre esta influência, principalmente a do entorno edificado em centros
urbanos. No Quadro 1 são apresentados os parâmetros de desempenho empregados nas
pesquisas ao lado de cada autor respectivo.
ALUCCI, 1986; MORETTI, 1993; ASSIS,
VALADARES, SOUZA, 1995
CAPELUTO, 2003; NG, 2005
Fator de Luz Diurna (FLD)
Fator de Luz Diurna Vertical SCALCO, PEREIRA E RIGATTI, 2010
(FLDV)
Área de Visão Desobstruída (AVD) NG, 2003
Ângulos Verticais de Obstrução ARAÚJO E CABÚS, 2007
(AVO)
LEDER, PEREIRA E CLARO, 2008;
Janela de Céu Preferível (JCP)
SCALCO, PEREIRA E RIGATTI, 2010
Autonomia de Luz Natural SANTOS, AUER E SOUZA, 2017
Espacial (sDA)
Autonomia de Luz Natural (DA)

Quadro 01 – Parâmetros de desempenho e principais autores pesquisados
Fonte: GUIDI, 2018.

Uma tentativa de determinar os recuos e volumetria das edificações estabelecidos pela
legislação urbanística para melhor aproveitamento da luz natural e da insolação foi
desenvolvida por Assis, Valadares e Souza (1995) juntamente com o corpo técnico da
Prefeitura de Belo Horizonte. Os autores se basearam nos critérios adotados por Alucci
(1986) e também utilizados por Moretti (1993) que estabeleciam um valor de
iluminação mínima de 150 lux em um intervalo horário de 8h às 16h em 80% do ano.
Foi proposto um conjunto de ângulos de altura solar e de gabarito (relação entre altura e
recuo da edificação) relacionados a cada zona de uso e ocupação do solo. O ângulo do
céu foi determinado entre o plano vertical que contém a janela de um espaço definido
no piso térreo e a parte superior do edifício oposto. Assim, foi definido um ângulo
mínimo de 27° 30’ para preservar a luz do dia nas áreas urbanas residenciais.
Capeluto (2003) desenvolveu estudos acerca de ângulos sólidos de céu visto (SSA)
juntamente com médias de Fator de Luz Diurna (FLD) para analisar a influência de
edificações vizinhas na disponibilidade da iluminação natural. O autor utilizou como
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variáveis do estudo a largura da via, a altura dos edifícios obstruidores que estão em
frente ao edifício em estudo e que irão definir o SSA, e a continuidade da obstrução, ou
seja, se há ou não afastamentos laterais entre estes edifícios. Para cada padrão de
obstrução, o autor calculou o FLD e o SSA. Os cálculos foram feitos em programas
computacionais de simulações paramétricas (Sustarc e Radiance). Como resultados,
foram encontrados o menor SSA no valor de 1 esterradiano correspondendo ao menor
valor de FLD de 2%, e o maior SSA de 2,8 esterradiano correspondendo ao maior valor
de FLD de 6%. Os resultados deste estudo demonstraram que quanto maior o ângulo
sólido de céu visto maior a média do Fator de Luz Diurna, ou seja, quanto menor a
obstrução externa maior a quantidade de luz natural no ambiente avaliado.
O FLD também foi utilizado como critério base para a elaboração de outros parâmetros
como a Área de Visão Desobstruída (AVD) – Unosbstructed Vision Area. Este método
foi desenvolvido por NG (2003) de modo a modificar a legislação urbanística de Hong
Kong. Ele é baseado na relação entre a área vista de céu pela janela do ambiente e a
quantidade de luz que ele pode receber.
Em 2005, Bracarense, Jota e Assis comprovaram que as reflexões das superfícies
externas e internas afetam a distribuição da luz natural no ambiente interno e que o
entorno construído pode contribuir para aumentar o nível de iluminância interior e esse
deve ser considerado nas normas técnicas e nos projetos de iluminação.
A respeito da influência do entorno, Araújo e Cabús (2007) avaliaram a contribuição
das reflexões da radiação solar das edificações vizinhas para a iluminação natural do
ambiente interno. Os autores defenderam que, em áreas urbanas onde a tipologia de
cânions é predominante, a luz refletida tem maior contribuição para a iluminação
natural do que a luz difusa ou direta do céu. Verificou-se que a fachada Sul apresentou
grandes valores de iluminância devido à contribuição da parcela de luz refletida pela
fachada vizinha oposta, no caso, a Norte. Já para a fachada Leste, notou-se que os
maiores valores de iluminância foram encontrados no período da tarde devido à luz
refletida pela fachada Oeste. É interessante destacar a relação entre as alturas dos
cânions para a disponibilidade de luz natural: quanto maiores os ângulos verticais de
obstrução (AVO), ou seja, quanto menor a relação largura/altura, menor será o valor
encontrado de iluminância no ambiente interno. Vale ressaltar que este estudo foi
desenvolvido apenas para simulação de um dia do ano e apenas para duas orientações.
Assim como Araújo e Cabús (2007), Pereira, Pereira e Claro (2008) também
consideraram que a reflexão do entorno é uma parcela significativa para o cálculo de
iluminação natural. Os autores afirmaram que desconsiderar as reflexões do entorno
para a avaliação da disponibilidade de luz natural é um dos motivos que provocam
maiores distorções em relação a realidade. De acordo com o estudo, os resultados
demonstraram uma contribuição média das reflexões das edificações vizinhas de 26%.
Este valor está relacionado à diferença entre as iluminâncias encontradas na superfície
do modelo de abóbada inteira (plano horizontal) e o de meia abóbada com o entorno
(plano vertical).
Leder, Pereira e Claro (2008) desenvolveram um parâmetro capaz de contribuir na
elaboração de legislações urbanísticas para melhor garantir iluminação natural em áreas
urbanas, denominado de Janela de Céu Preferível (JCP). Esse parâmetro, a partir de
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estudos que relacionam a contribuição de luz natural devida de cada parcela da abóbada
celeste com o cosseno do ângulo de incidência e seu fator de redução da iluminação
juntamente com as frequências de visibilidade do céu, define a melhor área da abóbada
celeste visível no ambiente interno para aumentar o potencial da iluminância a partir da
luz natural. Dessa forma, é possível otimizar a iluminação natural utilizando estas áreas
com maiores potenciais da iluminância.
Scalco, Pereira e Rigatti (2010), desenvolveram uma metodologia para avaliar os
impactos na iluminação natural e insolação na vizinhança por meio da construção de
novos edifícios. A metodologia desenvolvida para analisar a iluminação natural se
baseou no parâmetro de fator de luz diurna vertical (FLDV) complementado pelo
parâmetro de janela de céu preferível (JCP). Portanto, para o estudo de impacto de
vizinhança será utilizado o valor total do FLDV de toda a parcela visível do céu, mas
determinando qual porção desta parcela é mais favorável para a iluminação (JCP). Os
autores determinaram a área de abrangência dos impactos em relação ao objeto de
impacto (OI) considerando a obstrução do céu e a topografia. A obstrução do céu foi
calculada a partir do menor ângulo vertical da JCP no valor de 15º por considerarem
que abaixo desta altura o entorno natural ou construído já está obstruído. Foram
traçadas oito retas de acordo com as oito orientações solares (Norte, Nordeste, Leste,
Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste) calculando-se o raio de abrangência dos
impactos. A partir da topografia e da diferença de níveis, os raios são corrigidos. Desta
forma, a área de abrangência é determinada e modelada em programa do tipo CAD para
posterior simulação computacional no programa Apolux tanto para os modelos com e
sem o OI. Os resultados foram tabulados e classificados quanto positivos, negativos ou
neutros. Os resultados neutros são aqueles que não tiveram alteração / interferência do
objeto de impacto. Já o resultado positivo é aquele que antes do OI não se atingia o
valor mínimo e após o OI este valor é maior ou igual. Para que o impacto seja
considerado negativo, o valor sem OI é maior ou igual ao mínimo e com o objeto de
impacto, o valor será menor. Para a aplicação deste método, foram realizados modelos
de duas situações: cenário real e cenário para ocupação prevista. Em ambos os modelos
foi possível verificar a contribuição do parâmetro JCP integrado ao FLDV, sendo
fundamental a utilização da ferramenta de simulação computacional Apolux.
Acerca da influência dos parâmetros relacionados ao planejamento urbano, Santos, Auer
e Souza (2017) avaliaram a iluminação natural em um cômodo localizado na cidade de
Cuiabá e na pior situação: piso térreo de uma edificação em um contexto urbano denso,
do tipo cânion urbano. Foram realizadas simulações computacionais paramétricas
através dos softwares Grasshopper for Rhinoceros e Radiance/Daysim com interface
nos plug-ins Honeybee e Ladybug. O arquivo climático adotado foi o SWERA. O
ambiente possuía 3,00 metros de largura, 2,70 metros de altura e a profundidade teve
variações de 6, 7, 8 e 9 metros. As outras variáveis analisadas foram as quatro
orientações solares, altura das obstruções frontais (12, 24, 48 e 72 metros) e a largura da
via (5, 10, 15 e 20 metros). O valor utilizado para a refletância das fachadas das
obstruções foi de 40% e para o piso externo de 20%. As refletâncias internas do teto,
parede e piso foram de, respectivamente, 70, 50 e 20%. Foram encontrados os
resultados para a métrica de sDA (Spatial Daylight Autonomy), sendo uma iluminância
de 300 lux para 50% das horas ocupadas no intervalo de 8h às 18h em 75% da área do
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ambiente. Das quatro variáveis, a profundidade foi a que apresentou a maior correlação
com a métrica sDA, seguida da largura da via, da altura das obstruções e, por último,
das orientações solares. Os autores também observaram que a fachada orientada para o
Norte possuía menores valores de sDA devido aos edifícios bloqueadores da luz solar
direta, entretanto esses mesmos edifícios serviram de refletores da luz advinda de outras
orientações. Eles reforçaram a importância da refletância das fachadas na contribuição
para a elevação dos valores de iluminância interna.
Modelos representativos virtuais do tecido urbano
Para a realização dos impactos do entorno edificado para a disponibilidade de luz
natural no ambiente interno é necessário o desenvolvimento de modelos representativos
virtuais do tecido urbano. Cada município apresenta uma configuração urbana diferente,
tanto devido ao dimensionamento dos lotes e quarteirões quanto à topografia e à
legislação urbanística que confere os parâmetros para a construção de um edifício. Os
parâmetros urbanísticos que afetam de alguma forma a volumetria do edifício são: o
coeficiente de aproveitamento, a quota mínima de terreno por unidade habitacional, a
taxa de ocupação, a altura máxima na divisa e os afastamentos mínimos frontais, laterais
e de fundos.
Um estudo recente desenvolvido por Beck, Pereira e Scalco (2017) demonstra uma
metodologia para o desenvolvimento de modelos representativos do tecido urbano da
cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Para definir as inúmeras possibilidades de
conformação do potencial construtivo dos edifícios de acordo com a legislação, os
autores utilizaram o programa CityZoom. Este programa é capaz de avaliar todos os
parâmetros urbanísticos de determinado lote correlacionando-os de modo a fornecer
características volumétricas, como número de pavimentos, afastamentos e área
construída. Com as inúmeras possibilidades da conformação dos edifícios, os autores
optaram por analisar os modelos com menor número de pavimentos e maior taxa de
ocupação do terreno e os modelos com maior número de pavimento e menor taxa de
ocupação. A modelagem tridimensional foi realizada pelo programa computacional
Rhinoceros 5.0 e a simulação através do plug-in DIVA 4.0. As métricas calculadas
foram a DA com o valor de 300 lux e o Useful Dayligth Iluminances (UDI) tendo os
valores na faixa entre 300 a 3.000 lux. Foi adotado o arquivo climático SWERA para a
cidade de Florianópolis. Os coeficientes de refletâncias utilizados para as faces do
ambiente interno foram de 20%, 50% e 70% para piso, parede e teto, respectivamente.
O piso e as paredes externas do entorno obtiveram 20% e 50%, respectivamente.
Diante dos resultados, seguem alguns mais importantes. Os melhores resultados de
iluminação natural são para os ambientes com abertura para a fachada frontal por
apresentarem maior distância para o edifício obstruidor. Em consequência, os que
apresentam menores valores de DA e UDI são os ambientes que possuem aberturas para
menores afastamentos laterais e de fundos. Já com relação à variável pavimento, os
ambientes com maiores resultados são os localizados no pavimento superior enquanto
que os com menores valores são os do pavimento inferior. Com relação à orientação
solar, não houve muita diferença entre os valores, mas vale destacar a importância em se
trabalhar em conjunto com as duas métricas – DA e UDI. Percebeu-se que pela métrica
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DA, a fachada Sul foi a que apresentou os menores valores de DA, entretanto, os
valores para a métrica UDI são os melhores. Isso demonstra que a fachada Sul apresenta
níveis de iluminância dentre de uma faixa mais confortável que as demais fachadas.
Vale ressaltar que os autores não consideraram a topografia como variável com
influência para a configuração urbana neste estudo.
Considerações
A legislação urbanística possui um papel fundamental para a configuração do tecido
urbano. Ela é capaz de produzir volumetrias edilícias que podem gerar ambientes mal
iluminados, como visto por Guidi et al. (2018).
Conforme Beck, Pereira e Scalco (2017) e Guidi et al. (2018), os ambientes localizados
em andares inferiores apresentam valores de DA abaixo dos outros pavimentos,
inclusive abaixo do mínimo determinado pelo RTQ-R. Ainda assim, a legislação não
considera este critério como uma forma de estabelecer melhores índices de iluminação
natural no ambiente interno.
Dentro das pesquisas apresentadas, vale destacar os poucos estudos da influência do
entorno para a disponibilidade de luz natural por meio de metodologia de avaliação
dinâmica de iluminação. Ainda assim, não são muitas as pesquisas que sugerem as
alterações da legislação urbanística a partir dos resultados obtidos, que muitas vezes são
negativos.
Outro condicionante pouco desenvolvido no meio acadêmico é a relação da topografia
para a conformação do tecido urbano e sua influência para a disponibilidade da luz
natural. Scalco, Pereira e Rigatti (2010) chegaram a considerar esta variável no
desenvolvimento da metodologia, entretanto, a métrica adotada para a pesquisa foi a do
FLDV combinada com a JCP. Contudo, a utilização dos parâmetros FLD e FLDV pode
ser considerada limitada pois eles utilizam apenas um tipo de céu em seus cálculos, que
é o encoberto, sem considerar as suas variações.
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Espetacularização do patrimônio urbano: cenário pra quem?; Spectacularization
of the urban patrimony: scenario for whom?; Espectacularización del patrimonio
urbano: escenario para quién?
Isabela Stiegert – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Os cenários contemporâneos propostos em diversos espaços urbanos
brasileiros, que contemplam patrimônio cultural, possuem similaridades que sugerem,
por trás do discurso da preservação patrimonial e do bem-estar social, uma indústria de
consumo cultural voltada ao turismo de massa e à especulação imobiliária, situação que
favorece a gentrificação nestes espaços urbanos, fortalecendo a imagem do espetáculo e
da cidade mercadoria. Desse modo, o objetivo deste estudo é propor uma resposta a este
cenário através de uma aproximação entre discurso da Internacional Situacionista (IS) e
do seu conceito de psicogeografia e a apropriação dos espaços patrimoniais pelas
sociedades locais, através de uma participação mais efetiva dos usuários, com base nos
comportamentos afetivos da população na construção da cidade.
Palavras-chave: Culturalismo de mercado, gentrificação, psicogeografia, segregação
social, construção participativa
Abstract: The contemporary scenarios proposed in a lot of Brazilian urban spaces,
which include cultural heritage, have similarities that suggest, behind the discourse of
patrimonial preservation and social welfare, a cultural consumption industry focused on
tourism and real estate speculation, a situation that favors the gentrification in these
urban spaces, strengthening the image of the spectacle and the commodity city. Thus,
the objective of this study is to propose a response to this scenario through an
approximation between the discourse of the Situationist International (SI) and its
concept of psychogeography with the appropriation of patrimonial spaces by local
societies, through a more effective participation of the users , based on the affective
behaviors of the population in the construction of the city.
Keywords: Market culturalism, gentrification, psychogeography, social segregation,
participatory construction
Resumen: Los escenarios contemporáneos propuestos en diversos espacios urbanos
brasileños, que contemplan patrimonio cultural, poseen similitudes que sugieren, detrás
del discurso de la preservación patrimonial y del bienestar social, una industria de
consumo cultural orientada al turismo ya la especulación inmobiliaria, situación que
favorece la gentrificación en estos espacios urbanos, fortaleciendo la imagen del
espectáculo y de la ciudad mercancía. De este modo, el objetivo de este estudio es
proponer una respuesta a este escenario a través de una aproximación entre discurso de
la Internacional Situacionista (IS) y de su concepto de psicogeografía con la apropiación
de los espacios patrimoniales por las sociedades locales, a través de una participación
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más efectiva de los usuarios , con base en los comportamientos afectivos de la
población en la construcción de la ciudad.
Palabras clave: Culturalismo de mercado, gentrificación, psicogeografía, segregación
social, construcción participativa
Introdução
O patrimônio constitui um acervo de fatos da história de um lugar, um conjunto de
manifestações culturais, artísticas e/ou sociais de uma (ou mais) sociedade(s) que, de
alguma maneira, seja ele natural, físico ou sensorial, se faz presente no meio em que se
vive, que são materializados por paisagens, edificações, obras de arte, entre outros
(MEDEIROS; SURYA, 2009).
Em seu contexto evolutivo, é recente o entendimento da comunidade internacional da
importância de conservar não apenas os monumentos de forma isolada, que evidenciam
fisicamente o passado, mas também entendendo os patrimônios como locais em cuja
formação, fatores sociais e culturais foram e continuam sendo importantes (UNESCO,
2016). No Brasil, a política de patrimônio (até o final da década de 1980), era ligada
apenas a monumentos arquitetônicos ou objetos de valor histórico e artístico
excepcional, “identificados com os ideais em vigor na sociedade dos primeiros tempos
da criação do [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] IPHAN”
(DANGELO; BRASILEIRO, 2010, p. 10).
Ainda neste contexto, atualmente, a utilização da cultura como instrumento de
renovação urbana na cidade-mercadoria, muito facilitada pela arquitetura do espetáculo,
consolida a “museificação” e a “espetacularização” da cidade (LIMA, 2004). Para Otília
Arantes, filósofa, a cultura transformou-se na principal mercadoria do capitalismo
tardio.
Para Sánchez (1999), a busca por colocar a cidade no mapa mundial é perseguida por
gestores urbanos da cidade enquanto mercadoria, que fabricam, inclusive, um novo
modo de viver e ser na cidade: o da cidade-espetáculo, que uniformiza de forma global
os espaços urbanos os contrastes do capitalismo desigual.
Para o filósofo Giorgio Agamben, a impossibilidade de usar um determinado bem tem
muito lugar na consolidação de museus. A “museificação” do mundo é atualmente um
cenário consolidado. Estes espaços não designam um lugar ou um espaço físico
determinado, mas para onde se transfere o que há um tempo era percebido como
verdadeiro e decisivo, e agora já não é. Desse modo, o museu pode coincidir com uma
cidade inteira, uma região, ou com um grupo de indivíduos. Assim, tudo nos dias de
hoje pode tornar-se museu, uma vez que o termo indica a exposição de uma
impossibilidade de usar, de habitar, de fazer experiência (BITTENCOURT, 2018).
Este cenário é recorrente em diversas porções do mundo globalizado, inclusive no
Brasil, e aparenta ser parte de um processo maior, que manipula a própria cultura como
instrumento catalisador do desenvolvimento econômico em cidades com potencial
turístico.
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Questionar de forma crítica essa corrente atual faz-se necessária pelo aumento crescente
da “espetacularização” de cidades contemporâneas e seus consequentes impactos
sociais, que, para Jacques (2003a), acontece pelo fato das mesmas passarem por um
momento de crise do próprio conceito de cidade, através do congelamento pela
patrimonialização desenfreada ou pela difusão da cidade genérica1 e pela urbanização
generalizada.
As vantagens da preservação patrimonial são claras em diversos discursos teóricos, que
se apoiam, principalmente, na preservação da memória coletiva das sociedades, na
segurança das identidades locais e na sustentabilidade urbana. Lemos (1981) afirma que
preservar é manter vivos os costumes populares e garantir a compreensão da memória
social.
A visualização de evidências deixadas por sociedades do passado tem a possibilidade de
oferecer um sentimento de pertencimento e segurança para as populações atuais, além
de ser um definidor de identidade social e cultural dos povos, possibilitando a redução
de diversidade de interesses sociais. Além disso, a compreensão do passado pode
auxiliar na solução de problemas do presente e do futuro (MEDEIROS; SURYA, 2009).
De acordo com Prats (2001), o patrimônio tem a possibilidade de atrair um proveitoso
uso social, e ser importante recurso a serviço das escolas, da educação e do lazer. Para o
autor, a população, em muitas ocasiões, pode exercer grande participação na sua
conservação e valorização. Afirma ainda, que não há uma vontade determinada em
transformar bens patrimoniais em instrumentos para preenchê-los com uso cultural para
amplos setores da população, o que prejudica a perpetuidade destes espaços.
Todo este contexto vai ao encontro do conceito de resiliência urbana da Organização
das Nações unidas (ONU), que reconhece a área urbana como um sistema dinâmico e
complexo que necessita se adaptar constantemente a diversos desafios. A resiliência
foca na maneira como os indivíduos enfrentam diversos impactos e pressões e como
eles identificam oportunidades para um desenvolvimento que transforme esse contexto 2.
A resiliência aplicada à temática patrimonial faz sentido ao pensar-se a utilização atual
de espaços edificados para épocas anteriores, que precisam se adaptar e ser resilientes a
novos contextos sociais e a novos usos, de forma a não se tornarem obsoletos e fadados
ao abandono e ao flagelo do tempo, além da renúncia pela própria sociedade, e o
consequente fenômeno da vacância imobiliária3, que é constante nos centros urbanos
brasileiros, e acabam por deixar subutilizados imóveis consolidados em áreas urbanas e
sem utilização presente.
Um paradoxo surge ao contrapor o discurso e a prática preservacionista, que
demonstram objetivos e públicos alvos distintos. Enquanto, na teoria, o maior
beneficiário do discurso patrimonial é o próprio usuário local, na prática, as ações de
preservação geram cidades-mercadoria, que promovem a economia, e instauram a
1

O conceito de cidade genérica diz respeito à similaridade que diversos centros urbanos têm entre si,
perdendo sua identidade original (KOOLHAAS, 2014).
2
Abordagem do conceito de resiliência urbana de acordo com o relatório do Fórum Habitat III da ONU,
de 2015 (Documentos Temáticos – 15: Resiliência Urbana).
3
De acordo com Peixoto (2011), o termo “vacância imobiliária” engloba a vacância residencial
(domicílios vagos) e a vacância fundiária (lotes vagos).
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especulação imobiliária e a gentrificação 4, levando ao deslocamento dos nativos para as
periferias, e escondendo, por trás de obras e cenários espetaculares da arquitetura e do
urbanismo, outras regiões da cidade onde a pobreza impera.
As obras de arquitetura e os cenários urbanos criados para o consumo cultural têm clara
influência na dinâmica urbana, para o bem (econômico) e para o mal (social). Para
Adorno e Horkheimer (1986), a sociedade industrial é violenta, inclusive, no ramo
cultural, cujos produtos são impostos ao consumo constante e competitivo na indústria
da cultura.
Alguns questionamentos iniciais são: até quando essa competição pelo público
consumidor da indústria cultural aguentará antes de romper-se? E, com os meios de
comunicação atuais, que aproximam as localidades do mundo todo em fração de
segundos, até quando será tão atrativo assim visitar e presenciar (física e
sensorialmente) um espaço patrimonial? A partir disso, o que seria possível propor para
manter a vitalidade urbana nestes locais? Como trazer de volta a função social destes
espaços e agregar todas as parcelas da sociedade interessadas?
Uma situação emblemática é a narração de um estudante, destacada por Harvey (2005),
que comparou sua experiência em visitas à Disney e à Europa. Para o aluno, a Disney
foi bem mais interessante, por aproximar os países, pela diversão e pelo planejamento
constante, desse modo, todos ficam “felizes”.
A felicidade encontrada pelo estudante tem mais a ver com o controle sistemático sobre
as ações do que alegrias espontâneas e as novas descobertas. Na Disney, tudo é
confortável, agradável, controlado, sintomático da privação da liberdade, da falta de
descoberta e das experiências direcionadas. “A comodidade é, afinal, a forma mais
eficiente de dominação” (KAPP; BALTAZAR, 2005). Interessante destacar que o
controle nestes espaços acaba por filtrar, inclusive, quem usufrui das produções
culturais, que geralmente abraça a burguesia e exclui parcelas menos favorecidas
economicamente, desestruturando a função social da cidade, e excluindo,
quantitativamente, a maior parte da cidade das suas próprias memórias.
Desse modo, o objetivo deste estudo é contribuir na investigação da construção de
situações participativas entre diversos usuários e o espaço, na tentativa de tornar mais
atrativa a interação do público local, com o intuito de minimizar os efeitos da exclusão
social nas cidades, resultantes de ações de preservação patrimonial excludentes. Como
recorte geográfico-temporal, optou-se por limitar o estudo ao cenário brasileiro
contemporâneo, com foco no estado de Minas Gerais, em cidades com potencial de
turismo histórico.
Como hipóteses iniciais, acredita-se no potencial da construção de cidades pela
coletividade e na incorporação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
para tal, uma vez que a internet é um espaço para a procura de informação e as TIC são
úteis no processamento, no armazenamento e na transmissão de informação (RICOY;
COUTO, 2014). Desse modo, são dispositivos que têm potencial para promover
4

Processo de elitização territorial decorrente de renovações urbanas, no qual a classe média ocupa
residências em áreas tradicionalmente operárias, uma vez que a elitização causa uma grande valorização
imobiliária e acaba por “expulsar” a população de rendas mais baixas (NOBRE, 2000).
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mudanças dinâmicas na cidade, vão ao encontro do contexto urbano contemporâneo,
que abriga populações em constantes mudanças, além das TICs terem potencial para
“abrir novas oportunidades de comunicação, reduzindo a diferença entre ‘os que têm’ e
‘os que não têm’ e aumentar o acesso à informação que permite ‘ver’ e ‘ser visto’”
(FRONER, 2017, p.3).
O dever da memória
A corrente pós-modernista tardia demonstrou preocupação com o apego pós-moderno às
culturas preexistentes, o que gera, em muitos casos, a petrificação das cidades e
pastiches no cenário urbano. Isso aconteceu em parte do centro histórico de Ouro Preto,
em Minas Gerais, cuja totalidade do centro é protegida a nível federal e considerado
patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO).
Direcionamentos legais do município favorecem a manutenção do cenário colonial, de
forma que se torna delicado distinguir, num primeiro momento, o original do pastiche
contemporâneo. O cenário criado no centro histórico de Ouro Preto acaba por valorizar
o solo local, tornando inviável a permanência de todas as parcelas sociais, o que
direciona as menos favorecidas para a periferia e desequilibra a função social da cidade.
Para Santos e Marques (2014), o Brasil acompanha uma corrente internacional que
valoriza exponencialmente a memória através da consolidação de espaços construídos.
No entanto, em muitos momentos, as reivindicações acerca a memória estão associadas
a cobranças de dívidas históricas, como parte de um processo de inclusão e cidadania.
Com isso, a memória, que deveria ser aprazível exercício de momentos especiais, pode
ser uma condenação ao sofrimento e à angústia eternos, revivendo momentos de dor de
algumas parcelas sociais.
Esse cenário é claro em centros urbanos que abrigam edifícios que passaram pelo
processo de proteção e tombamento, em especial de edificações isoladas, que não fazem
parte de uma proteção em escala urbana.
Imagina-se como exemplo, o seguinte recorte temporal-geográfico: o período colonial
brasileiro. O país passou por diferentes fases com relação à ocupação urbana, que
inicialmente era fraca, por ocasião do esteio econômico estar em âmbito rural, através
do cultivo da cana-de-açúcar e sua consequente produção de açúcar nos engenhos. As
primeiras vilas e cidades, inicialmente locadas na faixa litorânea, pouco viram de
transformações substanciais até a descoberta do ouro, fato este que fortaleceu, como
nunca antes, a rede urbana no Brasil, em quantidade e qualidade.
De acordo com Mendes, Veríssimo e Bittar (2007), com a atividade urbana fortalecida,
a maior parte das construções nas vilas e cidades eram construções civis (moradias), que
se apresentavam através de residências térreas e sobrados, que por sua vez, poderiam
associar ou não o uso residencial ao comércio.
Desse modo, a maior parte da paisagem urbana no período em destaque se assemelha à
Figura 1, com construções, em sua maioria, civis, que pode ser visualizada em cidades
do período, como Ouro Preto, Tiradentes, São João Del Rei, Sabará, entre outras.
Agora, imaginemos a adaptação de espaços residenciais como estes, que eram reclusos
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em seu interior, pelo perfil patriarcal à época, e avessos a visitas externas, serem
transformados para um uso contrário, que agrega visitantes?

Figura 1 – Representação de uma ocupação urbana no período colonial brasileiro
Fonte: REIS FILHO, 2014.

Além de limitações para adaptações técnicas e espaciais em seu interior, há uma ruptura
no papel daquela edificação no cenário urbano, o que acontece na maioria dos casos,
porque a cidade é outra nos dias de hoje, e demanda uma série de novos serviços
incoerentes com os usos originais das edificações. Articula-se então, em rede, uma
circunstância que preserva memórias físicas do passado, mas sem sua essência original,
ou seja, um cenário.
Atualmente, a noção de patrimônio, cada vez mais defendida por amparos legais, e a
ampliação do campo da memória levaram Pierre Nora a advertir que a memória divide,
enquanto a História reúne, alertando sobre a possibilidade de imposição que a Memória
pode assumir. Nora (2005) afirma que alguns defensores da memória têm uma
tendência agressiva que impõe uma memória tirana.
Para Choay (2006), uma grande dificuldade para vitalidade destes espaços, em especial
no caso de edifícios, é que a arquitetura é uma arte na qual o uso faz parte da sua
essência (assim como suas finalidades estéticas e simbólicas), o que se perde quando os
edifícios são “órfãos” de suas finalidades originais.
A cidade como mercadoria
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Para Lima (2004), o capitalismo gerou cidades na condição de mercadoria,
constantemente ajustadas à ordem econômica mundial. David Harvey consolidou o
conceito de “empresariamento urbano” como resultado da construção de museus,
aquários e revitalizações urbanas acopladas a grandes eventos internacionais.
A cidade passa, então, a integrar uma rede de reprodução e valorização do capital, da
qual fazem parte: parcerias entre setores público e privado; implementação de novos
instrumentos para o governo; e a realização de grandes obras de impacto arquitetônico,
que geralmente associam uma obra âncora a uma rede de outros equipamentos culturais,
que consolidam mais estratégias econômicas do que sua função social e educativa
(LIMA, 2004).
Nos dias atuais, com a agilidade dos meios de comunicação, as distâncias são reduzidas
e as possibilidades de aproximação visual entre os espaços em diversas partes do mundo
cresce de uma maneira que cada vez mais as cidades ficam parecidas entre si,
fortalecendo o conceito da cidade genérica, sem identidade. Tal fato favorece a posição
de Adorno e Horkheimer (1986, p.1), de que “a cultura contemporânea confere a tudo
um ar de semelhança”, num contexto muito anterior à era dos smartphones e da
comunicação rápida e superficial.
Harvey (2005) afirma que, quanto mais único e especial um item (obra de arte,
arquitetura, entre outros) é, menos negociável ele se torna e mais proporciona uma
renda monopolista sobre este bem. Para ele, os melhores territórios de singularidade,
autenticidade e particularidade são aqueles das práticas culturais historicamente
constituídas, como os ambientes sociais e culturais construídos.
O turismo contemporâneo é apontado como uma referência a esse conceito da cidade
enquanto mercadoria, uma vez que leva em conta o capital simbólico coletivo, o poder
dos marcos especiais vinculados a algum lugar, que são dotados de um poder de atração
do capital (HARVEY, 2005).
Koolhaas (2014) aponta os crescentes incentivos turísticos nas cidades como indutores
da perda de identidade própria de cada uma delas, facilitando a imagem da cidade
genérica.
Desse modo, o turismo de massa tornou-se, em alguns municípios, a base da receita e
um dos principais agentes de desenvolvimento econômico local. Existe um saldo
positivo deste processo, como: o comércio movimentado gera empregos e renda local,
além de aumentar a visibilidade da cidade, que passa a ser fotografada, vista, desejada.
Harvey (2005) destaca que, normalmente, os guardiões do capital simbólico coletivo e
do capital cultural fecham as suas portas para certas parcelas da população, isso porque
estas, inclusive, ajudaram a edificar aquele valor simbólico. Isso contribui para os
efeitos negativos da cidade enquanto mercadoria, como: gentrificação, falsos edifícios
históricos, pastiches, preservação arquitetônica fachadista e exclusão social (KAFURI,
2017).
A exclusão social começa, inclusive, quando um cidadão urbano é direcionado a viver
na periferia, por não sustentar os custos da moradia na cidade formal. Para Bourdieu
(1991), o agente social muito se caracteriza pelo local no qual ele está situado de
maneira permanente, que seria seu domicílio, o espaço físico apropriado. De forma sutil,
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os espaços arquitetônicos têm o poder de uma violência simbólica, distanciando dos
ambientes construídos aqueles que convirem.
Para Maricato (2007), diversas iniciativas no Brasil e também a ausência delas “serviu
para confirmar a relação entre poder e propriedade da terra ao longo dos últimos 200
anos”.
Apesar da força e da unidade dos movimentos urbanos, o secularmente
almejado acesso à terra concretamente pouco avançou nesses anos de
conquistas institucionais. Esse parece ser o ponto de honra da elite brasileira:
conservar os pobres na ilegalidade quando ela mesma se apropriou
ilegalmente da maior parte do patrimônio em terras públicas. As raízes da
explicação estão muito fundas (MARICATO, 2007).

Um questionamento a ser feito é o porquê de deixar esses capitais restritos à burguesia,
e quais implicações políticas estão relacionadas a este processo. Claramente, a expulsão
dos pobres deixa o cenário mais agradável ao consumidor, que pretende, em seus
momentos de lazer, evitar desconfortos. Como devolver então a função social destes
espaços em um contexto rodeado de interesses movidos pelo capital?
Percepção e uso de espaços arquitetônicos
Para Benjamin (1987), a massa populacional é a matriz da qual emana uma nova atitude
em relação à obra de arte, e que ela procura distração na obra de arte, enquanto o
conhecedor do tema busca recolhimento, enquanto objeto de devoção. Essa visão crítica
da percepção da obra de arte é melhor abordada em:
Quem se recolhe diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e nela se
dissolve, como ocorreu com um pintor chinês, segundo a lenda, ao terminar
seu quadro. A massa distraída, pelo contrário, faz a obra de arte mergulhar
em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a em seu fluxo. O
exemplo mais evidente é a arquitetura. Desde o início, a arquitetura foi o
protótipo de uma obra de arte cuja percepção se dá coletivamente, segundo o
critério da dispersão. As leis de sua recepção são extremamente intuitivas
(BENJAMIN, 1987, p.193).

Faz-se necessário destacar o papel da arquitetura nesta percepção. Como destaca
Benjamin (1987), a arquitetura jamais deixou de existir, acompanhando a humanidade
desde a sua pré-história, o que a difere de muitas outras obras de arte, que nasceram e
passaram. Para o autor, é imprescindível compreender sua influência na sociedade para
entender a relação histórica entra as massas e a obra de arte.
É interessante perceber que há diversas recepções da arquitetura pelo usuário: a ótica
(pela percepção visual) e a tátil (pelo uso). A última se efetua mais pelo hábito do que
pela atenção, que na arquitetura, o próprio hábito influencia a recepção ótica (que por
sua vez, se realiza, de início, de forma mais casual do que de uma atenção concentrada).
O distraído também se habitua, e vai além: realizar alguma tarefa de forma distraída
demonstra que aquilo se tornou um hábito, ou não.
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Cabe então, destacar a importância do espaço arquitetônico na rotina das sociedades,
além do potencial de mobilização social que ele possui.
A espetacularização urbana
Para Lima (2004), a “museificação” e o espetáculo arquitetônico na cidade são
fenômenos pós-modernos que acontecem através da construção de museus, centros
culturais e grandes estruturas monumentais orientados ao turismo cultural, com o
objetivo de reestruturar as cidades inseri-las na economia global.
Esta estratégia aplica-se em geral às áreas degradadas e abandonadas como
pátios ferroviários, terrenos recortados por viadutos, áreas portuárias
desativadas, ou simples vazios urbanos que aguardam a valorização do solo.
Como consequência, o fenômeno da “gentrificação” surge da renovação e ou
reabilitação urbana expulsando a população residente e valorizando o solo
como mercadoria (LIMA, 2004).

A fragilidade na esfera social destas intenções está no fato de que, por trás de um
discurso de recuperação ou melhoria de uma vida local, a arquitetura do espetáculo
acaba por criar um cenário fictício de locais coletivos, que exclui a população original
destes locais, uma vez que as obras de “revitalização” valorizam o solo e alimentam a
especulação imobiliária.
Ermínia Maricato (2015) afirma que o urbanismo do espetáculo é “irmão” da
especulação imobiliária, que por sua vez, é “mãe” da gentrificação, que compreende a
expulsão de moradores pobres de regiões valorizadas. Para a autora, o urbanismo do
espetáculo, além de não admitir a participação social, se impõe através de uma
hierarquia forte.
Outro fato recorrente está no fato de que, o discurso da revitalização de áreas urbanas
atua com a promessa de melhoria para a vida dos moradores locais. Muitos dos novos
espaços criados, como museus, cobram ingressos para seu acesso e consumo cultural, o
que enfraquece a intenção do espaço público, já que nem toda a população local pode
pagar para tal, o que torna o espaço não tão público assim.
Para Lima (2004), uma grande perda social deste processo é o fato de que a cidade e os
cidadãos da região “revitalizada” perderam seus mapas mentais em troca da valorização
do solo. Perde-se a noção do genius loci, que diz respeito ao espírito do lugar, sua
vivência.
Para Koolhas (2014), quanto mais poderosa é a identidade, mais ela aprisiona, resiste à
expansão, à interpretação, à renovação e à contradição. A identidade insiste em uma
essência, e sua tragédia acontece quando a sua esfera se concentra em centralidades
urbanas que excluem espaços periféricos, favorecendo a segregação social e urbana.
Uma das fragilidades do centro como elemento super valorizado, é que ele deve ser
constantemente mantido, modernizado. Como ele é o local mais importante da cidade,
ele deve ser, ao mesmo tempo, o mais velho e o mais moço, o mais estável e o mais
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dinâmico, que deve sofrer manutenção intensa e constante. As transformações devem
ser irreconhecíveis, invisíveis a olho nu.
O que geralmente ocorre é a manutenção de uma capa, uma envoltória que mascara o
interior modernizado. Os processos de retrofit, que buscam “atualizar” o edifício para
demandas atuais, incorrem o risco de “fachadismo” e descaracterização de sua essência
original.
Para Maricato (2015), o termo “revitalização” urbana, que é usado de forma recorrente,
é apenas uma máscara, uma ideologia para realizar a expulsão dos pobres do centro, e
torná-lo mais valorizado. Ela usa como exemplo, os projetos de “revitalização” de
regiões centrais de São Paulo. Nada é mais vivo do que o centro de São Paulo, ele não
precisa voltar à vida, porque nunca esteve morto. Essa prática é feita desde a reforma
urbana de Pereira Passos, que retirou cerca de 14.000 pessoas pobres dos cortiços no
centro da cidade do Rio de Janeiro.
No âmbito do patrimônio histórico, Choay (2001) destaca que a colocação destes
imóveis para fins de consumo cultural e na lógica da arquitetura e do urbanismo do
espetáculo banaliza a sua função primordial, a permanência da sua memória e seus
consequentes benefícios, como visto anteriormente, colocando-o exclusivamente
associado a fins lucrativos, diminuindo a sua função social.
Nas últimas duas décadas, vêm se intensificando no mundo iniciativas que facilitam o
discurso da “culturalização” e “musealização” de espaços patrimoniais urbanos
(JACQUES, 2003b), através da colocação de museus em edifícios com valor
patrimonial, gerando espaços atrativos para o turismo.
Através de um olhar imediatista, o discurso da cultura agrada e atende aos interesses da
cidade enquanto mercadoria. Todo o cenário construído e calculado para tal atende ao
público turista, que vai até estes espaços, consome cultura, souvenirs locais, se
hospedam, se alimentam, etc, e movimenta a economia local.
A cultura se transformou em mercadoria, e para Harvey (2005), há uma tendência em
colocar os produtos e os eventos culturais à parte das mercadorias normais, valorizandoos, talvez por estar em plano mais elevado da criatividade, diferente das produções para
o consumo de massa.
Participação social?
Existe uma hegemonia entre autores e teóricos do contexto urbano atual de que a
participação social em processos de recuperação e valorização urbana é essencial para a
continuidade da vida local, permanência da memória social e vivência e apropriação dos
espaços recuperados, inclusive no âmbito patrimonial.
Phillips (2003) destaca a evolução da participação comunitária ao longo das políticas de
preservação. Em modelos tradicionais, áreas protegidas eram planejadas e gerenciadas,
muitas vezes negligenciando as opiniões das populações locais. Atualmente, há um
direcionamento maior para que a população local acompanhe e direcione estas políticas,
e que inclusive estas sejam direcionadas para entender as necessidades das
comunidades.
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Com esta compreensão ampla, é aparentemente “possível também se propor estratégias
integradas de intervenção que, ao combinar esses diversos aspectos, terminam por
constituir respostas muito mais completas ao complexo desafio da conservação urbana”
(CASTRIOTA, 2013).
A UNESCO tem fortalecido este discurso de diversidade cultural como objetivo central,
através de ações que envolvam a participação das comunidades, em sua diversidade, na
gestão pública dos bens culturais, buscando a preservação da diversidade, cultural,
social, natural e ambiental (FUNARI; CARVALHO, 2005).
Para Maricato (2007), nunca houve tantas iniciativas e discursos que estimulem a
participação social nas políticas públicas como nos dias atuais. No entanto, essa
efervescência de atividades participativas não tem praticamente efeito nenhum sobre o
capitalismo global e nacional.
Uma dificuldade encontrada é o fato de proporcionar esta participação de forma
espontânea e não direcionada pelos agentes estruturantes da cidade, em especial quando
há parcerias entre poder público e iniciativa privada, algo recorrente nas ações de
“revitalização” urbana. Como associar os interesses do capital advindos da iniciativa
privada à função social da cidade? E quais são os interesses dos cidadãos em relação à
cidade? Como perpetuar sua vitalidade?
Construção de situações participativas
Em resposta à demanda da participação social abordada anteriormente, identificou-se a
possibilidade de aplicação da crítica da Internacional Situacionista (IS) aplicada aos
ambientes de preservação patrimonial com o intuito de manter a vitalidade destes
espaços.
Parte-se do pressuposto que a participação social nas políticas públicas atuais não
responde de forma efetiva às demandas da população. As iniciativas não agregam a
massa populacional nos debates e mantêm certa distância entre as discussões e as
práticas.
Os processos morosos que permeiam as obras públicas facilitam propostas que se
tornam obsoletas em relação à demanda da cidade, que por sua vez, vive em ritmo
dinâmico constante: a proposta de hoje pode não ser suficiente para ser aplicada daqui a
um ano ou dois. Qual seria então uma alternativa para a participação social efetiva e
dinâmica?
A Internacional Situacionista (IS), fundada por Guy-Ernest Debord na década de 1950,
reuniu um grupo de pensadores que se dedicavam, inicialmente, à crítica de arte,
passaram a tratar da vida cotidiana de uma maneira geral, da relação entre a arte e a
vida, e, da arquitetura e do urbanismo, em especial à crítica ao funcionalismo moderno.
A IS se dissolveu em 1972, mas para seu fundador, seu fim foi o verdadeiro começo da
difusão do pensamento (JACQUES, 2003a).
Os situacionistas chegaram a uma convicção exatamente contrária daquela
dos arquitetos modernos. Enquanto os modernos acreditaram, em um
primeiro momento, que a arquitetura e o urbanismo poderiam mudar a
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sociedade, os situacionistas estavam convictos de que a própria sociedade
deveria mudar a arquitetura e o urbanismo. Enquanto os modernos chegaram
a achar, como Le Corbusier, que a arquitetura poderia evitar a revolução –
“Arquitetura ou revolução. Podemos evitar a revolução” (23) –, os
situacionistas, ao contrário, queriam provocar a revolução, e pretendiam usar
a arquitetura e o ambiente urbano em geral para induzir à participação, para
contribuir nessa revolução da vida cotidiana contra a alienação e a
passividade da sociedade (JACQUES, 2003a).

Os situacionistas abordam o conceito de psicogeografia em oposição ao pragmatismo
hierárquico modernista, no qual decisões acontecem de cima para baixo e o usuário é
influenciável pelo urbanismo excludente. Eles pretendiam ir além dos padrões vigentes
da arte moderna, propondo um conceito de arte ligado à vida, com relação direta com a
cidade e com a vida urbana (JACQUES, 2003b).
Inicialmente, as experiências estariam em cidades já existentes e conforme eles se
aprofundavam em suas experiências urbanas, mais criticavam o monopólio urbano dos
urbanistas e planejadores da cidade, e se aproximavam de uma construção urbana que
fosse realmente coletiva.
É clara a certeza que os arquitetos modernistas tinham a respeito do poder
transformador e direcionador da arquitetura e do urbanismo na sociedade, já que
enxergavam o homem como um ser genérico e manipulável, assim como a máquina o
era com a não-participação do usuário, o que contribui com a noção de espetáculo na
cidade, tratada anteriormente.
Como resposta à espetacularização do solo urbano, os situacionistas propõem a
transposição dos habitantes espectadores para construtores, transformadores e
vivenciadores destes espaços. Sua tese central é a de que, por meio da criação de
situações e ambiências momentâneas da vida, se chegaria à transformação
revolucionária da vida cotidiana, da construção de momentos e de vitalidade constante.
O urbanismo não existe: não passa de uma “ideologia”, no sentido de Marx.
A arquitetura existe realmente tanto quanto a Coca-Cola: é uma produção
envolta em ideologia, mas real, satisfazendo falsamente uma necessidade
forjada; ao passo que o urbanismo é comparável ao alarido publicitário em
torno da Coca-Cola, pura ideologia espetacular. O capitalismo moderno,
organizado de modo a reduzir toda a vida social a espetáculo, é incapaz de
oferecer um espetáculo que não seja o de nossa própria alienação
(JACQUES, 2003c).

É interessante observar que os situacionistas propuseram que inclusive o lazer poderia
ser um momento de construção e crescimento, e não para alienação. O lazer seria ativo e
criativo a partir da participação popular.
Os situacionistas criaram um método, a psicogeografia (estudo dos efeitos do meio
geográfico, conscientemente planejado ou não, sobre o comportamento afetivo dos
indivíduos), e uma técnica, a deriva (passagem por ambiências variadas). Desse modo, a
deriva é o exercício prático da psicogeografia, “uma apropriação do espaço urbano pelo
pedestre através da ação do andar sem rumo” (JACQUES, 2003c).
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A psicogeografia estudava o ambiente urbano, sobretudo os espaços públicos,
através das derivas, e tentava mapear os diversos comportamentos afetivos
diante dessa ação, basicamente do caminhar na cidade. Aquele que pesquisa e
transmite as realidades psicogeográficas era considerado um psicogeógrafo
(JACQUES, 2003c).

O mais expressivo e famoso exemplo de um mapa psicogeográfico situacionista é “the
naked city” (Figura 2), ou “a cidade nua”. Trata-se de uma colagem de dezoito recortes
da cidade de Paris recolocados de forma “desordenada” em relação às localizações
geográficas e montadas de acordo com impulsos afetivos, paixões e intuição dos
moradores de Paris. As setas representam eixos principais de passagem que conectam
unidades de ambiência (LEONIDIO, 2015).

Figura 2 – Mapa “The naked city”, de Guy Debord
Fonte: LEONIDIO, 2015.

O mapa propõe uma leitura, ao invés da morfologia urbana “real”, de uma topografia
que é criada no espaço metal dos usuários da cidade.
O método situacionista, através das derivas e da psicogeografia, vai ao encontro do que
Benjamin (1987) considera como momentos de distração e sua potencialidade para a
leitura da cidade.
Sem associar aos momentos de lazer e percursos aleatórios, como o caminho de casa ao
trabalho, ou para deixar o filho na escola, etc, aparenta ser mais distante o alcance de
todos ao patrimônio histórico. Como recolher e aplicar então estes mapas mentais na
melhoria dos espaços patrimoniais inseridos em meio urbano?
Percebe-se, hoje, a alta e crescente comunicação através de meios digitais, fato que pode
ser utilizado a favor da preservação patrimonial. O mundo está conectado e as
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informações estão rapidamente acessíveis, o que gera um perfil acrítico e superficial de
consumidor de conteúdo, que pode não ter o mesmo interesse em sistemas tradicionais
de educação patrimonial, quanto em métodos mais rápidos e interativos para tal.
Outra questão a ser destacada é a diferença entre grupos (ou tribos) na cidade, que
podem ter interesses distintos na utilização destes espaços. Será que essa tendência atual
em transformar grande parte dos espaços patrimoniais de acesso público em museus
responde a todas essas parcelas de modo proveitoso? Como essa resposta pode ser
positiva, se a arte e a arquitetura podem afastar certas camadas sociais, oprimindo sua
participação?
E se, historicamente, o que foi preservado foram arquiteturas oficiais e eruditas ligadas
a camadas sociais superiores, negligenciando a relevância de senzalas, favelas e bairros
operários, como mostrar ao povo (que historicamente ficou alienado à grande parte das
produções culturais), que ele pode ser inserido nestes espaços?
Atualmente, com o ritmo acelerado das sociedades e a rápida divulgação de
informações, algumas parcelas de populações se restringem a um consumo superficial e
acrítico de conteúdos, com o risco de esquecimento e descarte de espaços relevantes do
cenário urbano, pela falta de reconhecimento/pertencimento (VON SIMSON, 2006).
Com a agilidade dos meios de comunicação e das trocas em redes sociais, pode
interessar mais a quantidade de “likes” do que a absorção profunda de significados.
Uma possibilidade de leitura dessa interação entre homem e ambiente de uma forma
mais dinâmica e afim com o ritmo acelerado dos dias de hoje colocado acima, é através
de dispositivos ancorados na Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que
podem ser interfaces que possibilitam a interação de pessoas com recursos
computacionais, detectando, respondendo e representando algumas de suas
necessidades, através da leitura dos tipos dos usuários, frequência de uso, origem e
destino, preferências, necessidades especiais, dentre outros. Estas informações podem
promover mudanças necessárias no ambiente, favorecendo a economia de energia, a
segurança, a satisfação dos usuários, e outros critérios. Em espaços de uso público, estes
dispositivos representam um modo palpável para entendimento do real dinamismo da
vida urbana (SOUZA; MALARD, 2010).
No ranking das redes sociais, o Instagram lidera o número de acessos e configura uma
plataforma de trocas visuais significativas5, autopromoção de usuários e promoção de
produtos, o que pode ser aplicado para a promoção das cidades.
Quando se procura, por exemplo, através de uma ferramenta de busca do portal, a
“hashtag”, associada a algum patrimônio histórico, o resultado corrobora com o cenário
do parágrafo anterior. Ao buscar pelo termo “Ouro Preto”, na primeira semana do mês
de junho de 2018 (entre os dias de 1 a 7), identifica-se que a maioria das fotos relaciona
pessoas aos bens culturais, autopromovendo os usuários e também a cidade.
No entanto, a grande maioria (cerca de 80%) das fotografias públicas está locada nos
principais pontos turísticos da cidade, como as igrejas, praças e casa de câmara e cadeia.
Este percentual fortalece o potencial turístico da cidade e sugere que outros espaços
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Pesquisa realizada pela empresa Sprout Social, em 2017.
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

urbanos, além das arquiteturas oficiais, podem ser mais bem explorados e vivenciados,
pelos moradores locais e também pelos turistas, que são direcionados às mesmas obras,
sem muita surpresa.
Desse modo, uma possibilidade encontrada nesta pesquisa é a elaboração de mapas
mentais pelos moradores da cidade a serem aplicados em algum dispositivo de
tecnologia da informação, para que as trocas entre interesses e possibilidades da
vivência urbana sejam dinâmicas e atuais com as necessidades contemporâneas destes
usuários e espaços.
Considerações
A cidade contemporânea é uma mercadoria da qual muitos agentes lucram com seus
espaços, por estes movimentarem diversos capitais. Como um espaço de luta de classes,
a população menos favorecida economicamente é, geralmente, direcionada para fora da
cidade formal.
Para Maricato (2015), a segregação espacial é importante para o controle do preço pelo
mercado imobiliário (capital financeiro); “a cidade é um negócio, por excelência
capitalista”.
Quando se trata de edificações, são mercadorias ainda mais especiais, porque estão
ligadas à terra e não são reproduzíveis com facilidade. Quando essas edificações, por
sua vez, são patrimônios culturais, a identidade se fortalece, por estarem conectadas a
um contexto histórico passado e sem possibilidade de reprodução atual nos mesmos
contextos temporal, geográfico, social, econômico, etc (com exceção dos pastiches, que
não vêm ao caso).
Quanto mais individualidade possui um bem edificado, mais ele se valoriza, o que é um
risco à sua função social, quando associado à especulação imobiliária, que acaba por
expulsar os moradores locais para as periferias urbanas e enfraquece os laços de
memória coletiva e distanciamento entre obras e cidadãos.
Uma possibilidade defendida para que permaneça uma vivência cotidiana por todos em
espaços com valor cultural é a participação social na construção destes espaços. De
forma superficial, a participação nunca esteve tão ativa nos discursos políticos e ações
sociais como no contexto contemporâneo. No entanto, ela demonstra ser mais
direcionada e hierárquica do que o discurso apresenta, falseando uma gestão
democrática.
A contribuição desta pesquisa está na possibilidade de aplicação da psicogeografia
situacionista em espaços com valor histórico associados aos meios de comunicação
digitais e educação patrimonial.
A comunicação virtual, através das TICs, mostra-se enquanto possibilidade de aplicação
de conceitos da geografia sensorial e emotiva nas rotinas dos usuários através da
tecnologia da informação, numa tentativa de estimular seu uso através de ferramentas
computacionais na dinamicidade da urbana contemporânea.
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Geração de Energia Renovável em Edificações Existentes; Renewable Energy
Generation in Existing Buildings; Generación de Energía Renovable en
Edificaciones Existentes
Bárbara Anne Dalla Vechia Konzen – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A grande quantidade de edificações em estado de abandono nos centros
urbanos consolidados poderia suprir parte da demanda de uso da sociedade. Sendo
assim, se fazem necessárias ações de adaptação e reabilitação de edificações, para que
venham a atender com eficiência as necessidades modernas da população. Dentre estas,
a demanda por energia e otimização de recursos em edificações existentes tem sido
atendida por meio de estratégias de eficiência energética, como por exemplo, a
implementação de sistemas de geração de energia in loco. Este artigo versa acerca do
impacto que tais intervenções podem vir a causar e serve de embasamento para futura
dissertação de mestrado que visa elaborar a Avaliação de Ciclo de Vida da instalação
desses sistemas.
Palavras-chave: Edificações existentes, Energia renovável, Sustentabilidade
Abstract: The large number of abandoned buildings in urban centers could supply part
of society's use demand. Therefore, it is necessary to adapt and rehabilitate buildings, so
that they can efficiently supply the modern population needs. Among these, the request
for energy and optimization of resources in existing buildings has been served through
energy efficiency strategies, such as the implementation of on-site energy generation
systems, as an example. This article is about the impact that such interventions can
cause and will serve as basis for a future master’s thesis that aims to elaborate a Life
Cycle Assessment of these systems installation.
Keywords: Existing buildings, Renewable energy, Sustainability
Resumen: La gran cantidad de edificaciones abandonadas en los centros urbanos podría
suplir parte de la demanda de uso de la sociedad. Siendo así, son necessárias acciones
de adaptación y rehabilitación de edificaciones, para que respondan con eficiência a las
necesidades modernas de la población. Entre estas, la demanda por energía y
optimización de recursos en edificaciones existentes ha sido atendida por medio de
estrategias de eficiencia energética, como por ejemplo, la implementación de sistemas
de generación de energía in situ. Este artículo es sobre el impacto que tales
intervenciones pueden causar y servirá de base para futura disertación de maestría que
pretende elaborar la Evaluación de Ciclo de Vida de la instalación de esos sistemas.
Palabras clave: Edificaciones existentes, Energía renovable, Sostenibilidad
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Introdução
Como apresenta Heywood (2017, p.30), “o edifício mais sustentável pode ser aquele
que já foi construído”. Segundo o autor, muitas edificações são subutilizadas por grande
parte do tempo. Sendo assim, uma dentre as tantas linhas de estudo da arquitetura
sustentável propõe a reabilitação para que os edifícios usufruam de seu potencial
máximo. Isso pode ser embasado pelo fato de que a otimização desses espaços
existentes e já consolidados beneficia a demanda de uso urbana e principalmente o
entorno imediato à edificação. Ratificando isso, Keeler e Burke (2010, p.225)
confirmam que “reutilizar as edificações ao máximo é um princípio fundamental da
arquitetura sustentável”.
Ao se falar do reaproveitamento de edificações, é de extrema importância ressaltar a
situação de mutabilidade dos edifícios. Como confirma Rogers (1997, p.79), “durante
suas existências, os edifícios sempre foram adaptados, remodelados, redecorados,
tiveram suas instalações de água e luz substituídas”, confirmando a recorrente situação
de reformas e readaptações das edificações ao longo de sua vida útil. Além disso, o
referido autor também confirma que “a história mostra que mesmo nossos melhores
edifícios podem ser modernizados para atender às necessidades atuais, o que pode ser
feito criando diálogo entre o antigo e o moderno” (ROGERS, 1997, p.79). Deste modo,
fica evidente a capacidade de adaptação das edificações que podem vir a atender de
maneira mais eficiente às necessidades de uso de seus ocupantes.
Uma das tendências atuais ao se reabilitar edificações é a instalação de sistemas de
geração de energia in loco (distribuída), como uma forma de aproveitar o potencial
energético da edificação. Isso porque estudos acerca da arquitetura sustentável
confirmaram que de modo geral, ao longo de seu tempo de uso, uma edificação pode vir
a consumir cerca de dez vezes mais energia do que a usada para sua construção
(HEYWOOD, 2017). Tal dado representa o contraste entre o consumo de energia na
etapa de construção e seu período de uso, evidenciando a importância de alternativas
econômicas de consumo de energia ao longo da vida útil da edificação. Essa tendência
de geração de energia distribuída promove a otimização de recursos, traz benefícios
ambientais ao fazer uso de energia renovável e econômicos ao reduzir o consumo de
energia fornecida pela concessionária. Como confirmam Keeler e Burke (2010, p.14),
fica “evidente que as edificações sustentáveis andarão lado a lado com a redução do
consumo de energia”.
Levando-se em conta que “nenhum projeto alcança a sustentabilidade absoluta”
(KEELER; BURKE, 2010, p.21), ainda assim, é de extrema importância aspirar
alternativas que causem o menor impacto ambiental possível. Seja este por emissão de
gases poluentes, geração de resíduos ou consumo de energia. Almejando uma
reabilitação de edificações passiva no quesito ambiental, faz-se o uso de estudos que
garantam a escolha das alternativas mais sustentáveis disponíveis. Dentre diversas
alternativas de avaliação ecológica, tais como check-list ecológico, pesquisa por
materiais ecológicos, avaliação quantitativa do ciclo de vida, pode-se destacar a
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) desses processos e projetos, como um estudo que
pode vir a garantir a decisão pelas opções mais eficientes.
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Este artigo é resultado de pesquisa bibliográfica que visa embasar a elaboração de ACV
da instalação de sistemas de geração de energia renovável em edificações existentes,
englobando a produção do sistema e sua instalação, a fim de quantificar o impacto
ambiental causado pela implementação de alternativas consideradas sustentáveis por
senso comum. Vale ressaltar o caráter inicial da pesquisa, que ainda demanda
aprofundamento do referencial teórico e desenvolvimento das etapas seguintes, como a
elaboração da ACV em si.
Sobre sustentabilidade
Antes de desenvolver esse estudo utilizando o termo “sustentabilidade” de modo
genérico, se faz necessário discorrer sobre sua abrangência. Segundo o dicionário online
Michaelis (2018), “sustentável” é algo “que se pode sustentar”. Sem mais
especificações, tal definição comprova a extensa abrangência do termo.
Atualmente, é senso comum utilizar a palavra “sustentabilidade” para se referir a
alternativas que causem menor impacto ambiental, disseminando a ideia do uso
consciente dos recursos naturais. Porém, é preciso avaliar a abordagem do termo.
Além de tratar do impacto ambiental, a sustentabilidade pode tratar de aspectos sociais,
econômicos e culturais. Pode ser associada a economia, estabilidade, eficiência e
durabilidade. Emprega-se o termo ao se referir a algo capaz de se sustentar, manter-se
estável, em equilíbrio ou ainda garantindo a eficiência de sua função. Por exemplo, é
possível dizer que a sustentabilidade de um sistema pode ser a garantia de sua função,
ou ainda, utilizar o termo “sustentabilidade econômica”, para se referir sustentabilidade
de uma instituição de assegurar recursos para que mantenha seu funcionamento e
estabilidade financeira.
Sendo assim, visando a sustentabilidade ambiental das edificações, pode-se considerar a
utilização de estratégias de baixo impacto ambiental para garantir a eficiência de uso
dos bens arquitetônicos. Abordando estratégias de sustentabilidade ambiental e
considerando a relação entre os setores, é possível promover o equilíbrio entre o meio
ambiente e o desenvolvimento humano, garantindo as sustentabilidades econômica,
social e cultural.
Segundo Araújo (2008), a moderna construção sustentável, aliada a tecnologia, propõe
soluções aos problemas ambientais atuais a fim de atender às necessidades dos usuários.
O autor orienta que a obra sustentável deve ser responsável por tudo que “consome,
gera, processa e descarta” e é capaz de “planejar e prever todos os impactos que pode
provocar, antes, durante e depois do fim de sua vida útil”.
Araújo (2008) ainda destaca a importância de visar a autossuficiência da edificação,
pois ao se buscar intervenções ou novas construções passivas, é de grande relevância
almejar alternativas que venham a atender às próprias necessidades de recursos da
edificação.
A moderna construção sustentável, num ideal de perfeição, deve visar sua
autossuficiência e até sua auto-sustentabilidade, como o estágio mais elevado
da construção sustentável. Autossustentabilidade é a capacidade de manter-se
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a si mesmo, atendendo a suas próprias necessidades, gerando e reciclando
seus próprios recursos a partir do seu sítio de implantação. (ARAÚJO, 2008)

A geração de energia renovável distribuída é uma das alternativas para promover essa
autossustentabilidade que sugere Araújo (2008). Aliada ao desenvolvimento tecnológico
proporcionado pela modernidade, é uma estratégia que ajuda a atendar a demanda por
recursos energéticos.
Edificações Existentes
Dados do Censo Demográfico de 2010 informam que 6,1 milhões dos domicílios
brasileiros estão vagos, representando 9% do montante total. Esses espaços obsoletos
impactam diretamente a eficiência das cidades, e por meio de políticas públicas,
poderiam servir de residência para pessoas desabrigadas. Atribuir uso a esses ambientes
pode ser uma estratégia de desenvolvimento urbano.
É de extrema relevância ressaltar que urbanizar áreas já configuradas significa uma
alternativa muito eficiente de uso do solo, afinal, é praticamente impossível devolver o
estado natural a uma área urbanizada (KEELER; BURKE, 2010). Ademais, é preciso
considerar o edifício como uma infraestrutura urbana de longa vida útil, pois como
confirma Mazria (2003), as edificações são os artefatos físicos mais duradouros
produzidos pela sociedade, usadas por décadas, ou séculos, servindo de infraestrutura
para diferentes gerações.
O reuso de edificações pode tratar-se de aferir uso a uma edificação abandonada, ou
mesmo mudar o uso de uma edificação ineficiente para outro mais produtivo. Rogers
(1997, p.164) afirma que “um edifício abrigará a função para a qual foi construído por
apenas poucos anos”, justificando que os edifícios são projetados para um uso
específico, mas podem vir a ser destinados a outros diversos. Ademais, o referido autor
incentiva a reabilitação de edificações ao evidenciar a relevância da inovação para a
valorização do patrimônio arquitetônico.
Ocupar, dar uso a uma edificação obsoleta, é uma alternativa que beneficia sua
conservação. Atribuir funções de uso habitacional, comercial, serviços, escritórios, ou
mesmo escolas e universidades a edificações abandonadas promove a apropriação
desses espaços por parte das pessoas e estimula o sentimento de pertencimento da
comunidade. A partir do momento que a edificação tem função importante para a
sociedade e para o entorno urbano imediato, se faz necessária sua manutenção para que
seja possível suprir esse uso, promovendo a durabilidade de sua infraestrutura.
Além disso, as edificações são de extrema importância para a criação de ambientes
confortáveis para os pedestres, por encorajar o deslocamento a pé, o que tem como
consequência benefícios a saúde e redução de impactos ambientais (KEELER; BURKE,
2010). Em oposição a isso, edificações abandonadas, ou que não otimizam sua
capacidade de uso, tendem a criar zonas de baixo fluxo de pessoas, promovendo
sensação de insegurança e degradando a região progressivamente. Por isso, pode-se
concluir que “toda a sociedade se beneficia de edificações que são economicamente
viáveis e funcionais, tanto agora como no futuro” (HEYWOOD, 2017, p.14).
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O adensamento urbano, ou seja, a ocupação intensiva de edificações em desuso, tende a
aproximar o atendimento às necessidades da população. Por exemplo, localizar no
mesmo bairro moradia, trabalho, escola, comércio e serviços, reduzindo percursos
diários a serem percorridos, resulta diretamente em qualidade de vida e diminuição de
emissão de poluentes por automóveis. Como confirma Rogers (1997, p.33), as “cidades
densas, através de um planejamento integrado, podem ser pensadas tendo em vista um
aumento de sua eficiência energética, menor consumo de recursos, menor nível de
poluição e, além disso, evitando sua expansão sobre a área rural”. O autor confirma que
esse adensamento tende a influenciar diretamente a qualidade de vida da população por
proporcionar uma diminuição no custo de vida a longo prazo, tanto para a população
quanto para os negócios.
Ao se comparar os impactos ambientais causados pela construção de uma obra nova e
uma reforma, pode-se concluir que a adaptação de uma edificação para suprir essa
necessidade de uso, gerará muito menos resíduos e emissão de poluentes. É de extrema
importância levar em consideração que a construção de edificações está entre uma das
principais atividades emissoras de dióxido de carbono (KEELER; BURKE, 2010).
Sobre isso, Heywood (2017, p.197) afirma que “cada atualização ou modernização nos
oferece uma oportunidade para realizar também melhorias do ponto de vista
ecológico/ambiental” e além disso confirma que “se uma edificação pode ser
suficientemente reformada a ponto de reduzir significativamente o consumo de energia
operacional, é bastante provável que a reforma seja a solução que resulte em uma menor
emissão de carbono”. Por essa razão, o reuso é uma alternativa sustentável. Reabilitar
edificações para suprir usos necessários como habitação e espaço para comércio e
serviços por exemplo, é uma alternativa que reduz as emissões de gás carbônico e
estimula o progresso do desenvolvimento urbano.
Mutabilidade e Vida Útil do Edifício
Ao falar sobre mudanças culturais, Castriota (2009, p.22) sugere que “todos os sistemas
culturais, mesmo aqueles tradicionais, estão em contínuo processo de modificação”, e
ainda, que não existiria uma cultura estática, que são flexíveis às inevitáveis mudanças
ocasionadas ao longo do tempo. A partir disso, e se traduzindo para o campo da
construção civil, considera-se também as edificações como mutáveis por consequência
do tempo, isso porque são capazes de se adaptar às solicitações de uso conforme as
necessidades se modernizam e são proporcionais ao desenvolvimento tecnológico.
Considerando as demandas da vida urbana, vale ressaltar que as novas edificações já são
construídas visando atender as necessidades cotidianas, diferentemente das edificações
mais antigas, que precisam se adaptar com o tempo para atender as mesmas
necessidades (ROGERS, 1997). Como uma alternativa a viabilizar essas reabilitações,
Castriota (2009) sugere que sejam priorizados planos mais simples de recuperação de
edifícios, em vez de custosas restaurações. A partir disso, pode-se concluir que uma
alternativa eficiente promove adaptações a edificação de modo a otimizar o processo e
os consumos ao longo da vida útil do edifício.
Segundo Heywood (2017, p.46), “uma edificação, quando não é adaptável, logo deixa
de ser útil”. De acordo com o autor, um edifício de elevado grau de sustentabilidade
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ambiental, “será duradouro, adaptável e fácil de desmontar” (HEYWOOD, 2017, p.20).
A partir disso, conclui-se que para que seja possível seguir longos períodos fazendo uso
eficiente das edificações, adaptações se farão necessárias constantemente. Almejando
otimizar as intervenções no edifício, devem ser considerados métodos eficientes de
avaliação ecológica para escolha de materiais e processos que causem menor emissão de
poluentes e geração de resíduos.
Acerca disso, Keeler e Burke (2010) sugerem que se deve ter em mente a desmontagem,
a durabilidade e o uso mínimo de materiais desde o princípio do projeto, afinal, como
confirmam os autores, edificações utilizam 40% das matérias-primas de todo o mundo.
Rogers (1997, p.79) ainda critica que, “edifícios não flexíveis retardam a evolução da
sociedade ao inibir o surgimento de novas ideias”.
Heywood (2017) valida a estratégia do reuso de edificações ao incentivar a inovação.
Sugere o emprego de ideias criativas para edificações vazias ou subutilizadas, visando
reformas sem resíduos, aproveitamento de infraestruturas existentes para projetos
passivos; reciclagem de uso criativo em qualquer tipo de edificação, para atividades
efêmeras ou habitacionais, por exemplo.
Sendo assim, a conservação sustentável de edificações busca promover adaptações que
reduzam o impacto ambiental ao longo de sua vida útil. Para confirmar isso, Castriota
(2009, p.228) ratifica que “enquanto a preservação pressupõe a limitação da mudança, a
conservação refere-se à inevitabilidade da mudança e à sua gestão”. Por isso, a
importância da conservação de edificações para o equilíbrio entre o progresso do
desenvolvimento urbano e a preservação ambiental.
A Energia e o Edifício
Segundo dados fornecidos por Keeler e Burke (2010), a indústria da construção é uma
das que mais consome energia e água no planeta, sendo a construção de edifícios uma
das atividades que mais emite dióxido de carbono (CO2). Como é explicado pelos
autores, gases com efeito estufa como o dióxido de carbono, influenciam a concentração
de calor na terra. Elevando-se os níveis de tais gases na atmosfera, climas globais e
regionais sofrerão alterações. A partir disso, fica evidente a relação entre a energia
consumida pela construção, o uso das edificações e os problemas ambientais.
Os autores enfatizam a importância de se projetar edificações que consumam menos
energia para uma resolução eficiente dos desafios ambientais. Para isso, sugerem
alternativas como projetos passivos, que induzem um aumento na eficiência energética,
enfatizando a importância de se minimizar o consumo mesmo que o fornecimento seja
por tais fontes de baixa emissão.
Lamberts (2018) afirma que os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de
energia mundial e a indústria da construção é responsável por 50% das emissões de gás
carbônico (CO2). O autor sugere que a incorporação de sistemas de geração de energias
renováveis como por exemplo a instalação de painéis fotovoltaicos incorporados a rede,
pode ser uma estratégia para a redução do consumo de energia elétrica no setor
residencial. Com isso, confirma-se a relevância do desenvolvimento de pesquisas acerca
do tema.
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Uma das alternativas ao incentivo das ações de eficiência energética em edificações, é o
impacto dessas estratégias para a validação de certificações ambientais. Atualmente, as
certificações de edificações têm proporcionado bonificações a implementação de tais
ações. Sendo assim, vale citar algumas das certificações ambientais em destaque no
setor da construção civil hoje em dia, como por exemplo a certificação LEED
(Leadership in Energy and Environment Design), Aqua, Selo Procel Edifica e Selo Casa
Azul criado pela Caixa Econômica Federal. Porém, com relação a geração de energia
renovável, é de extrema importância ressaltar a certificação Zero Energy, lançada em
2017 no Brasil, no Greenbuilding Brasil Conferência Internacional e Expo. A
certificação visa zerar as emissões de carbono na atmosfera, oriundas do setor da
construção civil até 2050, almejando assegurar o acesso sustentável, moderno e a preço
acessível a energia limpa (MOUSSALEM, 2017). O fato de que a certificação visa
atender tanto edificações novas como edificações existentes, ratifica a situação de
muitos edifícios que demandam modernizações em sua infraestrutura, como a instalação
de sistemas de geração de energia distribuída, por exemplo.
O impacto da instalação de sistemas de geração de energia em edificações
existentes
O desenvolvimento tecnológico intenso do último século fez da tecnologia um consumo
palpável a muitas pessoas e disseminou principalmente os benefícios da modernidade.
Essa acessibilidade à tecnologia é um dos fatores de incentivo ao progresso do setor de
instalação e comércio de sistemas não convencionais de geração de energia, como
painéis fotovoltaicos, por exemplo, representados pela Figura 1.

Figura 1 – Exemplo da instalação de painéis fotovoltaicos.
Fonte: Mendes, 2018.

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, em julho de 2018, a energia solar já
representava 1% na Matriz de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica
brasileira (BRASIL, 2018). Além disso, diversos estudos destacam o potencial
energético do país e o crescimento do setor no Brasil, embasado principalmente pelo
barateamento dos painéis (ESTADÃO, 2018).
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Essa ascensão do mercado de painéis fotovoltaicos, pode ser confirmada por sua
incidência representativa em algumas cidades brasileiras. A Figura 2, apresenta a vista
da cobertura de alguns quarteirões do Bairro Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A partir dela, pode-se ver claramente que em pequena área de abrangência (três
quarteirões na imagem), quatro edifícios já possuem sistemas de geração de energia
fotovoltaica, o que pode ser considerado representativo considerando o progresso do
setor atualmente.

Figura 2 – Vista aérea do Bairro Savassi, em Belo Horizonte.
Fonte: Imagem gerada a partir do programa Google Earth Pro, 2018.

Atualmente, com a ascensão desse desenvolvimento da cadeia produtiva de painéis
fotovoltaicos, pode-se considerar um setor em progresso econômico e desenvolvimento
positivo. Com o aceite por parte dos consumidores e por ser um mercado em expansão,
muitas empresas de comercialização e instalação do sistema estão surgindo no mercado.
Porém, também devido a esse progresso comercial do produto, sua sustentabilidade
pode ser questionável. A economia de energia, recursos financeiros e o tempo de
payback são alguns dos principais motivos para sua implantação (ESTADÃO, 2018).
No entanto, ao se avaliar a sustentabilidade ambiental do sistema, alguns fatores podem
ser causadores de grande impacto ambiental.
Faz-se necessário avaliar o processo de produção dos diferentes tipos e marcas de
painéis, quais são seus principais consumidores e sua logística de distribuição. As
emissões de poluentes e de gases de efeito estufa da industrialização e do transporte
desses produtos podem consumir tanta energia quanto será gerada pelo produto em toda
sua vida útil (HEYWOOD, 2017), principalmente quando consideramos casos de
painéis transportados por 15.000 km de distância para que sejam comercializados, como
é o caso de algumas empresas que importam painéis da China para serem instalados no
Brasil, por exemplo (CURSO COMERCIAL, TEÓRICO E PRÁTICO EM
INSTALAÇÃO FOTOVOLTÁICA, 2017).
Em adição a isso, é preciso considerar o impacto causado à edificação para receber tais
sistemas. Levando em consideração a parcela de sistemas instalados em edificações
existentes, o estado de conservação da edificação, de sua infraestrutura (elétrica) e
capacidade (estrutural e de área) em comportar as novas instalações é uma questão de
extrema importância para garantir a eficiência do sistema. Além do projeto estrutural da
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nova instalação, são necessários a avaliação do espaço que a receberá, o potencial
energético, o sombreamento, a demanda de uso, dimensionamento do sistema,
fornecedores, instaladores, manutenção, e se o objetivo for a sustentabilidade ambiental,
Avaliação de Ciclo de Vida do painel e do processo de instalação, almejando garantir a
eficiência e o mínimo impacto ambiental.
É evidente que o setor produtivo de painéis fotovoltaicos está se encaminhando para sua
consolidação no mercado (ESTADÃO, 2018). Resta avaliar a sustentabilidade
ambiental do sistema e os impactos que esse setor comercial causará e já está causando
no meio ambiente e na infraestrutura das cidades.
Sistemas alternativos de geração de energia
Nesta seção, vale ressaltar que atualmente, com a facilidade de acesso a informação,
muitas pessoas têm buscado pessoalmente alternativas de economia de recursos para
atender as próprias necessidades. Casos onde o próprio usuário busca informações sobre
as possibilidades de suprir suas demandas de água e energia de modo alternativo, são de
grande relevância para o incentivo a ações de sustentabilidade ambiental. É válido
destacar que em adição aos exemplos de geração de energia por painéis fotovoltaicos,
também já estão sendo desenvolvidos estudos acerca da geração de energia distribuída
por meio de microgeradores eólicos por exemplo, que podem ser instalados em locais
próximos as edificações (como representa a Figura 3). Porém, sua suscetibilidade a
intensidade do vento, é facilmente bloqueada por vegetações e edificações no entorno.

Figura 3 – Exemplo da instalação de microgerador eólico.
Fonte: Capello e Garcia, 2013.

Atualmente, diversos websites já apresentam listas de passo a passo para a instalação
desses sistemas, visando disseminar a informação e mostrar que tais produtos são de
fácil acesso à população. Um deles é o site do Instituto para o Desenvolvimento de
Energias Alternativas na América Latina, que apresentam cartilhas para a instalação de
microgeradores eólicos, ou orientações acerca de energia solar, por exemplo
(INSTITUTO IDEAL, 2018).
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Deste modo, com o acesso rápido a informação, algumas vezes não são tratados com a
devida importância alguns detalhes acerca do impacto ambiental desses sistemas, o que
promove a perda da essência da sustentabilidade ambiental dessas estratégias. Com a
rápida popularização desses sistemas e o aceite da população, a sustentabilidade
ambiental atribuída a esses produtos pode ser questionada. Por isso, cabem estudos
acerca da avaliação de ciclo de vida, a fim de comparar o impacto ambiental causado
por sua produção e instalação, ao impacto causado pelo consumo de energia fornecido
pelas concessionárias. Sendo assim, a Avaliação de Ciclo de Vida, cabe como uma
ferramenta de análise quantitativa dessas alternativas consideradas mais sustentáveis por
senso comum.
Avaliação de Ciclo de Vida
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua NBR ISO 14040 (2009,
p.2) define o termo “Avaliação de Ciclo de Vida” como: “compilação e avaliação das
entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao
longo de seu ciclo de vida”. Além disso, segundo a norma, ACV pode tratar de aspectos
do ciclo de vida do produto como a aquisição das matérias-primas, produção, uso,
tratamento pós uso, reciclagem e disposição final.
A elaboração da ACV engloba 4 fases básicas: definição de objetivo e escopo, análise
do inventário, avaliação de impactos e interpretação. Segundo a norma, as fases de uma
ACV podem ser exemplificadas como demonstra o Esquema 1.

Esquema 1 – Fases de uma ACV.
Fonte: ABNT NBR ISO 14040, 2009.
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

176

A definição dos limites do sistema depende dos objetivos do estudo. A ABNT NBR ISO
14040 (2009), apresenta um exemplo genérico de sistema de produto para ACV
representando os possíveis fluxos ao longo do ciclo de vida, conforme demonstrado no
Esquema 2.

Esquema 2: Exemplo de um sistema de produto para ACV.
Fonte: ABNT NBR ISO 14040, 2009.

Segundo Nunberg e Eckleman (2017), a definição dos limites do sistema de uma ACV
depende dos objetivos do estudo. De acordo com um esquema genérico apresentado
pelos autores, o sistema pode ser exemplificado pela entrada de matéria prima e energia,
passando por etapas de aquisição de materiais, produção, uso, reuso, manutenção,
reciclagem e gestão de resíduos, e pela saída de emissões atmosféricas, resíduos
líquidos e sólidos, coprodutos e outras emissões. Os autores, apresentam um esquema
genérico que ilustra claramente tais etapas básicas dos limites de uma ACV. Essa
explicação pode ser ilustrada pelo Esquema 3 representado a seguir.
Segundo Pereira (2012), a Avaliação de Ciclo de Vida contribui para que seja possível
identificar as possibilidades de melhoria em produtos e processos. Orientando a tomada
de decisão por alternativas mais eficientes, em etapas finais do projeto, onde a maioria
das diretrizes já foram definidas, a ACV avalia matéria prima, produtos e serviços,
energia e resíduos, produzidos e consumidos em todo o ciclo de vida.
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ENTRADAS
- MATÉRIA PRIMA
- ENERGIA

SAÍDAS
- AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA
- PRODUÇÃO
- USO / REUSO /
MANUTENÇÃO
- RECICLAGEM /
GESTÃO DE
RESÍDUO

- EMISSÕES NA
ATMOSFERA
- RESÍDUO LÍQUIDO
(ESGOTO)
- RESÍDUO SÓLIDO
- COPRODUTOS
- OUTRAS EMISSÕES

Esquema 3: Limites do sistema da ACV.
Fonte: Compilação da autora com referência em Nunberg e Eckleman, 2017.

Keeler e Burke (2010) tratam a questão da ACV pelo viés da construção sustentável.
Acerca do conceito de ACV, os autores explicam:
A prática da LCA [life cycle assessment, avaliação e ciclo de vida] consiste
em uma maneira holística e abrangente de avaliar o impacto ambiental total
de um material, edificação, sistema ou instalação ao longo de seu ciclo de
vida, desde a extração das matérias-primas até o descarte, reciclagem ou
desmontagem e reuso, passando pelas etapas de manufatura, empacotamento,
transporte, operação, limpeza, conserto e manutenção. (KEELER; BURKE,
2010, p.270-271)

A avaliação de ciclo de vida é de extrema relevância para o projeto de edificações
sustentáveis. Segundo Keeler e Burke (2010), a construção sustentável é uma área de
estudo multifacetada, que inclui a preocupação com o ciclo de vida, resíduos gerados
pelos materiais de construção, conservação do solo e da água, qualidade do ar e do
ambiente interno e redução do consumo de energia. Por isso, elabora-se a ACV como
uma análise quantitativa da sustentabilidade da edificação e seus sistemas,
possibilitando comprovar quais sistemas são mais eficientes e geram menor impacto
ambiental, a curto e longo prazo.
É necessário destacar, que não existem materiais de construção que não gerem
impactos: tudo causa impacto ambiental de alguma maneira, por menor que seja. A
ACV de determinado produto, também envolve examinar a produção dos elementos
mais específicos. Considera-se que toda manufatura usa ou produz energia, o que
significa que todo material ou produto incorpora energia. Sendo assim, vale ressaltar a
relevância de uma ACV de escopo específico, proporcionando estudos que avaliem
esses fluxos de energia, para projetos que causem menor impacto ambiental. (KEELER;
BURKE, 2010)
A gestão de recursos de berço a berço beneficia o meio ambiente. Keeler e Burke (2010,
p.66), incentivam a ACV de materiais de construção: “aprendemos a ler a tabela de
informações nutricionais nas embalagens de alimentos; agora, será preciso aplicar a
mesma técnica e a mesma mentalidade crítica à maneira como selecionamos materiais
de construção”. A partir disso, fica evidente a relevância da ACV para garantir a escolha
de alternativas mais eficientes.
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Os referidos autores vinculam o projeto integrado de edificações à sustentabilidade da
construção, relacionando a Avaliação do Ciclo de Vida. Deixam evidente que para
equilibrar energia, emissões e fluxos de água, é necessário se examinar recursos,
materiais, produtos e sistemas, incluindo suas vidas úteis, para um projeto integrado
completamente. Ademais, destacam a atenção ao tipo, a origem e o transporte dos
materiais selecionados e o potencial de sustentabilidade do sítio, para a eficiência da
edificação.
Almejando a utilização eficiente de recursos, visa-se maximizar seu potencial a fim de
aumentar a eficiência e reduzir desperdícios ou eliminá-los por completo. Além disso,
deve-se buscar informações acerca de fatores relacionados aos produtos como
embalagem, energia incorporada, conteúdo reciclado, possibilidade de reciclagem, reuso
e recuperação, produção de lixo, processo de fabricação em circuito fechado,
durabilidade e vida útil e proporção de recursos renováveis. (KEELER e BURKE,
2010)
Inseridas à Avaliação de Ciclo de Vida, algumas alternativas devem ser consideradas,
como por exemplo, o deslocamento de materiais. Optar por recursos de fontes próximas,
pode ser justificável a utilização de materiais reaproveitados de fontes mais distantes, ou
então, materiais com alta durabilidade levando em conta a saúde dos usuários, ou com
ciclo de vida de baixo impacto. Ressalta-se que todo material de construção possui
energia incorporada, seja em etapas de extração, produção, transporte, instalação ou
desmontagem. (HEYWOOD, 2017)
Berawi et al. (2018), comprovam por meio de uma análise de custos, a economia de
recursos proporcionada pela instalação de sistemas fotovoltaicos comparados ao
consumo de energia por fornecimento das concessionárias, levando em consideração a
durabilidade da edificação. A fim de se comprovar a sustentabilidade do método, se
justifica a necessidade de elaboração da ACV desses sistemas de geração de energia
renovável, pois permitirá uma análise quantitativa desse impacto ambiental.
Sierra-Pérez et al. (2018) comprovam por meio de ACV, que o impacto ambiental
causado pela renovação da edificação pode ser compensado pela economia de energia
alcançada ao longo do período de ocupação da edificação. Deste modo, pode-se afirmar
que a modernização da infraestrutura de edificações existentes, como a instalação de
sistemas de geração de energia distribuída, pode proporcionar economia de consumo de
energia ao longo da vida útil do edifício.
Considerando o escopo desta pesquisa, é de extrema importância ressaltar informações
sobre o processo técnico da avaliação de ciclo de vida. Keeler e Burke (2010)
confirmam a complexidade das ferramentas de ACV e sua elevada demanda de tempo
devido a diversidade de incertezas e da variabilidade e incompatibilidade dos dados
disponíveis para esses tipos de estudos atualmente.
Pode-se ratificar a demanda desse estudo, embasado por Rogers (1997, p.155) quando
sugere que devemos nos sustentar economicamente visando “fatores sociais e
ambientais a longo prazo”. Buscando promover qualidade de vida a população por meio
de alternativas que promoverão benefícios a longo prazo e equilíbrio com o meio
ambiente, se confirma a necessidade de estudos como ACV, a fim de quantificar o
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impacto ambiental de estratégias consideradas ecologicamente corretas por senso
comum.
Considerações
A partir desse estudo, fica evidente a relevância do desenvolvimento de pesquisas
acerca do tema da modernização tecnológica das edificações existentes. Por isso,
sistemas de geração de energia distribuída ainda demandam pesquisas, principalmente
por permitir questionamentos nos quesitos sustentabilidade ambiental e impacto
ambiental do seu ciclo de vida.
Sendo assim, ao discutir as bases conceituais, este artigo permite ampliação do
embasamento teórico para a elaboração de ACV da instalação de sistemas de geração e
energia renovável, como o caso de painéis fotovoltaicos em edificações existentes. Vale
ressaltar que a pesquisa ainda demanda ampliação do referencial teórico e neste estudo,
busca se enquadrar em modelo de artigo. A ACV será elaborada como uma estratégia de
avaliação ecológica que orienta a tomada de decisões projetuais, buscando não entrar
em desacordo com os princípios da sustentabilidade, analisando os impactos à
infraestrutura da edificação e promovendo a durabilidade e conservação do edifício.
Deste modo, a pesquisa possibilitará avaliação quantitativa do impacto ambiental desses
sistemas que são tendência nas cidades brasileiras, promovendo estudos sobre suas
potencialidades e questões que demandam melhoria, a fim de se afirmar como estratégia
de sustentabilidade ambiental.
Edificações existentes representam a consolidação nos centros urbanos e tendem a
acompanhar o progresso da sociedade e suas necessidades modernas. A instalação de
sistemas de geração de energia renovável em edificações é uma tendência que pode
promover a autossuficiência energética das edificações e é mais uma dentre as tantas
demandas tecnológicas da sociedade atual. Promover essas adaptações embasadas por
conceitos de sustentabilidade ambiental, garante que esse progresso promova o
equilíbrio entre seres humanos e meio ambiente.
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Estudo da atualização das instalações elétricas de edificações tombadas do estilo
Art Déco, em Belo Horizonte tendo a metodologia BIM aplicada para o
desenvolvimento dos projetos: aplicação no Edifício Acaiaca; Study of the
updating of the electrical installations in Art Déco heritage buildings style in Belo
Horizonte, using BIM as a methodology applied for the development of the
projects: application in the Acaiaca Building; Estudio de la actualización de las
instalaciones eléctricas de edificaciones tumbadas del estilo Art Déco, en Belo
Horizonte teniendo la metodología BIM aplicada para el desarrollo de los
proyectos: aplicación en el Edificio Acaiaca.
Erika Esteves Lasmar – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A conservação de conjuntos edificados pode constituir motivo para novos
aprendizados devido à necessidade de adaptações as realidades resultantes de profundas
transformações da sociedade. Belo Horizonte possui imponentes edificações do estilo
Art Déco - movimento implantado no Brasil a partir dos anos 1930, tendo o Edifício
Acaiaca como um dos ícones. O presente trabalho estudará o retrofit das instalações
elétricas do Edifício Acaiaca utilizando a tecnologia BIM através de modelos
tridimensionais. Pretende reconhecer com maior clareza quais e quantas interferências
ao patrimônio construído poderão ocorrer durante as execuções dos projetos. Tais
informações, aliadas à aplicação de novas tecnologias, poderão auxiliar os profissionais
na gestão informacional das edificações visando a sua preservação.
Palavra chave: edificação tombada, instalações elétricas, retrofit, HBIM, atualização
de normas, desenvolvimento tecnológico.
Abstract: The conservation of built settlements can be reasons for new learning due to
the need to adapt the realities resulting from deep transformations of society. Belo
Horizonte has Art Deco style buildings - a movement implanted in Brazil from the
1930s, with the Acaiaca Building as one of the icons. The present work will study the
retrofit of the electrical installations of the Acaiaca Building using BIM technology
through three-dimensional models. It intends to recognize with greater clarity what and
how many interferences to the built heritage may occur during the execution of the
projects. Such information, coupled with the application of new technologies, may
assist professionals in the informational management of buildings in order to preserve
them.
Keywords: heritage building. electrical installations, retrofit, HBIM, technological
updating.
Resumen: La conservación de conjuntos edificados puede constituir motivo para
nuevos aprendizajes debido a la necesidad de adaptaciones a las realidades resultantes
de profundas transformaciones de la sociedad. Belo Horizonte posee edificaciones del
estilo Art Déco - movimiento implantado en Brasil a partir de los años 1930, teniendo el
Edificio Acaiaca como uno de los iconos. El presente trabajo estudiará el retrofit de las
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instalaciones eléctricas del Edificio Acaiaca utilizando la tecnología BIM por medio de
modelos tridimensionales. Pretende reconocer con mayor claridad cuáles y cuántas
interferencias al patrimonio construido podrán ocurrir durante las ejecuciones de los
proyectos. Tales informaciones, aliadas a la aplicación de nuevas tecnologías, podrán
auxiliar a los profesionales en la gestión informacional de las edificaciones visando su
preservación.
Palabras clave:. edificación, instalaciones eléctricas, retrofit, HBIM, actualización de
normas, desarrollo tecnológico
Introdução
A conservação de conjuntos edificados pode constituir motivo para novos aprendizados
devido à necessidade de adaptações as realidades resultantes de profundas
transformações da sociedade. Em razão disso, é importante voltar a atenção para a
utilização de procedimentos adequados a fim de avaliar a atualização de instalações
elétricas em edificações protegidas pelo patrimônio cultural.
Os desafios encontrados nos retrofits de edificações tombadas ocorrem nas dificuldades
de se atender as exigências das novas normas das instalações elétricas nos espaços
restritos ou nos adornos que marcam estilos, sem que essas interferências prejudiquem o
objeto a se preservar. Para tanto, deverá basear-se na evolução de normas técnicas de
modo que os resultados nas atualizações impliquem em uma melhoria na segurança e na
qualidade de vida dos usuários.
A pesquisa auxiliada pela modelagem em Building Information Model – BIM, tem
como objetivo analisar a adequação ao novo projeto elétrico no Edifício Acaiaca, objeto
deste estudo, avaliando sua execução, tendo em vista o mínimo de interferências ao
patrimônio tombado.
A aplicação do BIM no setor Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) visa a
interoperabilidade entre toda a cadeia envolvendo os processos e as ferramentas dos
modelos tridimensionais fornecidos ao longo das etapas de construção ou reforma de
uma edificação. Trata-se de um modo de trabalho mais eficiente do que o processo
tradicional de projetos desenvolvidos na tecnologia CAD (Computer Aided Design).
Para Bilal Succar, a metodologia BIM é “Um conjunto de tecnologias, processos e
políticas, que permitem que várias partes interessadas possam, de maneira colaborativa,
projetar, construir e operar uma edificação ou instalação.” (BILAL SUCCAR, 2009).
O BIM é uma representação virtual da construção, contendo informação necessária para
todas as etapas do trabalho, desde o conceito do projeto até a sua manutenção. Além de
representação geométrica da configuração 3D, todas as informações associadas aos
elementos representativos na planta permitem ao usuário obter mais do que uma
visualização esquemática, pois proporciona uma interação completa entre os figurativos,
especificações de materiais, quantitativos, informações para tomadas de decisões e
acompanhamento do processo.
O retrofit das instalações elétricas nas edificações tombadas, utilizando a tecnologia
BIM, trabalhará na forma de lógica reversa, ou seja, partirá de um cadastro da
arquitetura existente e de um as built das instalações com o objetivo de documentar a
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situação em que se encontra o edifício. A partir desses dados serão criados os novos
projetos complementares.

Figura 1 –BIM para Bilal Succar.
Fonte: Definição de BIM conforme Bilal Succar, 2009.

Belo Horizonte possui um grande acervo de edificações tombadas no estilo Art Déco,
que vigorou no início do século XX, manifestado em inúmeras construções residenciais,
industriais e edifícios no centro e bairros de Belo Horizonte. O Edifício Acaiaca, objeto
deste trabalho, situado na avenida Afonso Pena, foi finalizado em 1947, logo após a
segunda guerra mundial e faz parte do acervo art déco de Belo Horizonte. Constituiu o
primeiro arranha-céu da cidade e até hoje representa um marco na paisagem central da
capital.
Dessa forma, o trabalho proposto deseja aplicar novas tecnologias de projetos em
edificação existente e protegida de forma a garantir uma boa gestão de informações a
seu respeito para o presente e o futuro.
Desenvolvimento
A Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - NBR 5410, passou pela
seguinte evolução: edições de 1941, 1960, 1980, 1990, 1997 e 2005. Todas, desde 1941,
foram elaboradas no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
criada em 1940, única oficialmente reconhecida no Brasil, no campo da normatização.
A ABNT tem sua origem ligada à International Electrotechnical Commission - IEC,
criada em 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos, durante o Congresso Elétrico
Internacional, quando foi dado o início das discussões sobre
(...) definições e uniformizações de unidades eletromagnéticas e a elaboração
de normas que facilitassem o comércio internacional no nascente negócio da
eletricidade. Muitas grandezas elétricas sequer tinham a denominação e o
entendimento, hoje consagrados, o que dificultava enormemente a
comunicação entre os cientistas. (COBEI, 2008, p.4).
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Ainda segundo o Comitê Brasileiro de Eletricidade - COBEI, após a fundação da IEC, o
Brasil foi convidado a organizar um comitê nacional da entidade. Daí nasceria o Comitê
Eletrotécnico Brasileiro, em 1908, antecessor do atual COBEI, que tem entre suas
responsabilidades prover suporte técnico, econômico e financeiro às atividades de
normalização do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT.
Além de garantir a segurança das pessoas, o funcionamento adequado das instalações
elétricas buscam a preservação dos bens materiais. É o papel das normas técnicas
fornecerem os requisitos mínimos de segurança e qualidade dos produtos e serviços.
O surgimento de novos equipamentos elétrico-eletrônicos mudaram radicalmente a
forma de se pensar uma instalação e, consequentemente, a de se elaborar um projeto de
instalações elétricas. Por exemplo, onde antes eram requeridos apenas dois circuitos, o
de iluminação e o chuveiro, hoje define-se o número de tomadas por metro quadrado.
Em 1941, quando a NBR5410 ainda chamava-se NB-3, circuitos de iluminação e
tomadas podiam muito bem ser compartilhados e hoje, na versão atual da NBR essa
permissão tem várias restrições. Nesse período, raramente via-se o conduto1 embutido
encaminhando os cabos elétricos dentro de uma parede ou mesmo um conduto que fosse
especificado de forma a permitir acréscimos de cabos na instalação.
Pode-se dizer que uma das questões mais difíceis de um retrofit de instalações elétricas
em edificação tombada seja a ocupação de cabos dentro dos condutos. Na edificação
tombada grandes intervenções não são permitidas, o que significa que a tarefa de
aumentar o número de cabos dentro dos condutos torna-se um ato heróico, momento de
grande atenção aos detalhes da construção. A atualização desses edifícios exige
harmonização em todas as intervenções que serão efetuadas, sejam arquitetônicas,
elétricas, hidráulicas, mecânicas, a fim de garantir a continuidade do seu estilo, a rigidez
da construção e do seu pleno funcionamento.
O uso de novidades tecnológicas para aplicação em projetos de instalações elétricas é
um ponto importante a ser analisado. Por exemplo, se as inovações tecnológicas
desejadas estiverem muito além do que a edificação suporta em termos de carga
existente, pode-se chegar ao comprometimento de toda a reforma - entendendo por
carga o somatório de todas as potências instaladas na edificação. Caberá ao projetista da
reforma das instalações elétricas propor o seu trabalho baseado nas normas vigentes, no
conhecimento técnico e em sua vivência profissional.
Intervenções malsucedidas podem causar em edificações tombadas o comprometimento
da compatibilidade entre os novos materiais e os materiais a restaurar. Para se evitar tal
situação, elaborar o projeto da obra é sempre necessário para que se alcance a qualidade
na reforma de edifícios. Esta é uma fase importante na organização do espaço, do
reconhecimento do estilo da edificação e nas tecnologias que serão utilizadas na
execução da obra. Melhado (1994, p.4), considera que a tecnologia construtiva deveria
estar detalhadamente definida na etapa do projeto, porque esta é aquela capaz de
formular alternativas, estudá-las e propor técnicas de construção racionalizadas. O
esforço dispensado durante o projeto repercute em ganhos sensíveis e propicia custos
reduzidos quando comparados aos que advêm das modificações feitas posteriormente,
1

Um conduto elétrico ou eletroduto é a tubulação usada para proteção e direcionamento de fiação
elétrica, que são os verdadeiros condutores de corrente elétrica.
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durante a execução. Todo o processo de reforma de um patrimônio edificado deve
começar por um levantamento arquitetônico bem realizado. Este deve contar a história
de seu erguimento de forma fiel ao seu período, visando a sua preservação.
Viollet Le Duc (nasceu na França em 1814 e faleceu na Suíça em 1879), em suas teorias
e métodos, foi um dos primeiros a estabelecer princípios para as intervenções em
monumentos históricos. A importância de seu trabalho sobre restauro está no fato de
ressaltar que os levantamentos devam ser bastante detalhados e de incentivar a
conservação das particularidades de cada projeto.
Salvador Muñoz Viñas, na sua publicação Teoria Contemporánea de La Restauración,
sugere um debate interdisciplinar com a questão da sustentabilidade para que a busca da
verdade possa avaliar mais as intenções das ações e menos suas técnicas e instrumentos,
de modo a diminuir o risco de excessos cometidos pelos profissionais.
Grande parte do patrimônio no Brasil não possue uma documentação técnica
devidamente preservada e nesta questão, para apoiar o setor de patrimônio histórico,
surgiu uma versão do BIM que utiliza as tecnologias tridimensionais de modelagem
para a gestão do patrimônio chamado Historic Building Information Modeling, HBIM,
este constituindo uma extensão do conceito de BIM para as edificações históricas, recria
os elementos arquitetônicos através do uso de tecnologias como o laser scan e a
fotogrametria.
No caso do Edifício Acaiaca, devido às dificuldades de se obter uma documentação
técnica confiável e a necessidade de se incorporar detalhes específicos da fachada,
particularmente nas efígies, o levantamento a ser realizado deverá utilizar a captura de
realidade com laser scan nas áreas internas e a fotogrametria da parte externa, por meio
de câmera em drone. A modelagem será realizada com base em uma nuvem de pontos
resultado do trabalho desenvolvido com o laser scan.
Edificações Art Déco
O Art Déco foi um movimento que surgiu na Europa por volta de 1920 tendo, a partir
dos anos 1930, um grande impacto nos Estados Unidos e no Brasil. Sua manifestação
pode ser observada na arquitetura, artes decorativas, desenho industrial, moda, pintura,
cinema, entre outros.
O estilo Art Déco caracteriza-se por composições simétricas, alinhamento impecável,
linhas retas, em ziguezague ou em espirais; ornamentos em alto e baixo relevo
apresentando formas geométricas ou curvas inspiradas na flora, fauna, associados a
culturas antigas; elementos decorativos como frisos e alto relevos, além das marquises,
balcões, colunas, pilastras, gradis. A apropriação do uso da luz realiza-se por meio do
neon nas fachadas e dos vitrais.
Esse estilo arquitetônico buscava conciliar a produção industrial com as artes, exaltando
a crescente industrialização da sociedade na época. Com isso, incorporou várias
novidades tecnológicas.
Farias comenta a este respeito:
O Art Déco tem a intenção de expressar, através da arquitetura, valores e
desejos da modernidade na primeira metade do século XX, tais como
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simplificar, retificar, racionalizar e geometrizar e de se adequar aos
fenômenos tecnológicos modernos, tanto que a produção é marcada pela
incorporação, esteticamente explícita, de várias novidades tecnológicas ao
cotidiano das pessoas, como: a energia elétrica, o automóvel, o transatlântico
e o cinema, entre outros. (FARIAS, 2013, p.2 )

No Brasil, Correa (2008), destaca o fato de que nada marcou mais o cenário
arquitetônico das cidades brasileiras, entre as décadas de 1930 e 1940, do que a
arquitetura de tendências Art Déco, que se mostrou capaz de colocar-se como expressão
de modernidade. Em construções novas ou em fachadas reformadas, a linguagem déco
foi, durante aquelas duas décadas, a expressão de renovação da arquitetura de maior
alcance junto a diferentes segmentos da população.
O movimento Art Déco teve grande aceitação porque atendia aos anseios de
modernidade e era facilmente assimilável devido à simplicidade de suas formas. O
desenvolvimento de novos materiais de construção como o concreto e as estruturas de
ferro facilitaram o trabalho dos engenheiros permitindo construções mais altas e mais
seguras.
Correa (2008) identificou a existência de uma relação entre o Art Déco e as indústrias
em Minas Gerais. Esse estilo se faz presente em Gouveia, no núcleo erguido pela
Companhia Industrial São Roberto a partir de 1932, onde surge em instalações fabris e
em equipamentos de uso coletivo; no prédio dos escritórios da Companhia Renascença
Industrial, fundada em 1937, em Belo Horizonte; nos prédios industriais da Fábrica de
Tecidos da Companhia Industrial Itabira do Campo, em Itabirito; da Fábrica Maria
Amália, fundada em 1941, em Curvelo; no prédio da Hidroelétrica do Carioca, criada
pela Companhia de Tecidos Santanense, em Pará de Minas.
Manzoni cita outras construções brasileiras influenciadas por esse movimento artístico:
(...) O Elevador Lacerda (Salvador), o Teatro Carlos Gomes (Rio de Janeiro), o Viaduto
de Chá (São Paulo), a Central do Brasil (Rio de Janeiro), o Estádio do Pacaembu (São
Paulo) (...).(MANZONI, 2014, s/p).
Belo Horizonte e o estilo Art Déco
Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi uma cidade planejada, inaugurada em 1897. Seu
espaço geográfico foi-se ordenando, constituindo novas estruturas físicas e funcionando
com a eficiência possível de uma cidade em formação e crescimento.
A cidade com linhas modernas acomodou funcionários, militares, clero,
trabalhadores por meio da construção de ruas largas, edifícios firmes e
esculpidos em concreto e de uma divisão simbólica da cidade que separava os
grupos em categorias e ordenava a cidade do ponto de vista físico e social.
(CALVO, 2013, p. 78)

De cidade erigida em contexto republicano, a partir dos anos 30, recebe influência da
ideia de progresso europeia, importando tecnologia, materiais e estilo de vida moderno,
destinado, sobretudo à elite da população. A arquitetura foi-se apresentando inovadora,
sintonizada com os princípios desta modernidade europeia e expressando-se por meio
de edificações de notável sensibilidade Art Déco.
Sobre as edificações Art Déco em Belo Horizonte:
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O pioneirismo arquitetônico do Cine Theatro Brasil abriu caminho para
edificações construídas nas duas décadas seguintes em Belo Horizonte, como
o Edifício Ibaté (Rua São Paulo), o Edifício Capixaba (Rua Rio de Janeiro), o
prédio do Centro dos Chauffeurs (Rua Acre), a sede da Prefeitura Municipal,
o edifício dos Correios e Telégrafos (Av. Afonso Pena) e o Edifício Chagas
Dória (Rua Sapucaí́). Diante do grande número de construções inspiradas
nesse movimento, Belo Horizonte tornou-se uma das cidades brasileiras com
maior presença do estilo Art-Déco no Brasil.(MANZONI, 2014, s/p).

Para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais – SENAC:
(...) A influência das artes primitivas pode ser observada nos edifícios com
nomes indígenas, a exemplo das figuras na fachada do edifício Acaiaca e dos
desenhos marajoaras da pavimentação da praça Raul Soares. Existem ainda
pequenos prédios na área que compreende as ruas Caetés e Guarani, Avenida
Paraná e Avenida Olegário Maciel, que são de forte influência do estilo
déco.(...) (SENAC, 2014, s/p).

Em Belo Horizonte, nos anos 1940-50, o estilo Art Déco teve seu auge correspondendo
aos ideais de cidade moderna. Os edifícios da região central erguiam-se maciços e
poderosos, seguindo tendência norte-americana.
O art déco foi introduzido em Belo Horizonte por arquitetos italianos. O
grande destaque é para Raffaello Berti, responsável pelas principais
construções do estilo, que acabou ganhando o termo regional de ‘pó de
pedra’, devido ao revestimento das paredes levar uma grande quantidade de
mica. (...) (SENAC, 2014, s/p).

Edifício Acaiaca
O Edifício Acaiaca foi inaugurado em 1947. Identificado ao estilo Art Déco, teve
projeto do arquiteto Luiz Pinto Coelho, que também foi o escultor das duas faces de
índios localizadas na fachada, voltadas para a avenida Afonso Pena. As faces tem o
estilo marajoara. O referido arquiteto, juntamente com seu sogro Redelvim Andrade,
tornaram-se pioneiros na construção de grandes edifícios na capital mineira, erguendo
em 1940 o Edifício Randrade2, antes mesmo da compra do lote onde seria construído o
Edifício Acaiaca. Este, por sua vez, é um notável edifício que se destaca na paisagem
urbana pela unidade da forma. Segundo Miranda (2016), suas linhas horizontais dão a
sensação de tamanho. É uma estrutura com mais de 120 metros de altura, revestida
externamente em material sílex somando 26 mil metros quadrados de área e 29
pavimentos. O tombamento de sua fachada foi reconhecida em 1994 e regeu-se pela
política de proteção do patrimônio histórico do município de Belo Horizonte, por
intermédio do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

2

O Edifício RANDRADE foi um dos primeiros edifícios a serem erguidos no centro de Belo Horizonte.
Randrade é a soma do R de Redelvim + Andrade de seu sobrenome. Fica situado na avenida Augusto de
Lima, 1036, Centro.
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Figura 2 – Edifício Acaiaca em Belo Horizonte.
Fonte: Foto do autor, 2018.

Considerações Finais
A investigação de instalações elétricas em edifícios tombados deve ocorrer em três
tempos: no período da construção do edifício; no destaque para reformas ao longo do
tempo e nas possibilidades atuais de atualizações. Em todas estas etapas o levantamento
de acervos fotográficos, plantas originais e descritivas, projetos arquitetônicos, projetos
de instalações são imprescindíveis para que o resultado final seja bem sucedido.
A tecnologia BIM associada à realização destes novos projetos e estudos proporciona
um avanço na visualização das soluções, devido à sua tecnologia tridimensional. O 3D
do BIM proporciona um passeio por dentro da edificação no qual as interferências
podem ser verificadas e reformuladas ainda na etapa de projetos que é o momento ideal
para que sejam testadas as possibilidades.
O resultado desta proposta de retrofits em edificações tombadas estilo Art Déco através
da metodologia BIM pode oferecer aos órgãos responsáveis pelo patrimônio mais um
recurso de análise para a aprovação das intervenções.
O material informativo deste estudo poderá, também, contribuir na formulação de
normas técnicas e procedimentos operacionais relacionados à atualização de instalações
elétricas em edificações tombadas, visando atender às peculiaridades pertinentes aos
bens protegidos.
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Resumo: A reflexão sobre a sustentabilidade, em um contexto marcado pela expansão e
consolidação do território urbano, cria uma necessária articulação sobre as diretrizes
para o desenvolvimento responsável das cidades. A implementação de inovações em
tecnologias da informação e comunicação (TICs) no planejamento urbano proporciona
maior eficiência nas atividades que envolvem a gestão da cidade, com importantes
resultados em favor dos atores que ali se inserem. Pretende-se com este trabalho,
contribuir com a agenda de pesquisas e discussões sobre o desenvolvimento dos espaços
urbanos, a partir da análise do conceito de cidade inteligente como uma prática
viabilizadora do desenvolvimento sustentável das cidades.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Cidades inteligentes, Planejamento urbano.
Abstract: The reflection on sustainability, in a context marked by the expansion and
consolidation of the urban territory, creates a necessary articulation on the guidelines for
the responsible development of the cities. The implementation of innovations in
information and communication technologies (ICTs) in urban planning has provided
greater efficiency in the activities that involve the management of the city, with
important results in favor of the inserted actors. The purpose of this work is to
contribute to the research agenda and discussions on the development of urban spaces,
based on the analyses of the concept of smart city as a viable practice for the sustainable
development of the cities.
Key words: Sustainability, Smart cities, Urban planning.
Resumen: La reflexión sobre la sostenibilidad, en un contexto marcado por la
expansión y consolidación del territorio urbano, crea una necesaria articulación sobre
las directrices para el desarrollo responsable de las ciudades. La implementación de
innovaciones en tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la
planificación urbana proporcionó mayor eficiencia en las actividades que involucran la
gestión de la ciudad, con importantes resultados en favor de los actores que allí se
insertan. Se pretendió con este trabajo contribuir con la agenda de investigaciones y
discusiones sobre el desarrollo de los espacios urbanos, a partir del análisis del concepto
de ciudad inteligente como una práctica viabilizadora del desarrollo sostenible de las
ciudades.
Palabras clave: Sostenibilidad, Ciudades inteligentes, Planificación urbana
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O século XXI está sendo marcado por importantes fenômenos sociais e, principalmente,
por grande concentração de pessoas em ambientes estritamente urbanos (ONU, 2018).
Projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que as populações
urbanas crescerão em mais de dois bilhões de indivíduos nos próximos 40 anos, fazendo
a população global ultrapassar os 9 bilhões de habitantes. Destes habitantes, estima-se
que mais de 68% estará vivendo em cidades em 2050 (ONU, 2018).
Contudo, apesar de parecer uma progressão natural da ocupação urbana, esse fenômeno
exige atenção particular às imperativas demandas em termos de desenvolvimento
sustentável, uma vez que a intensa urbanização provoca perdas de funcionalidades
básicas, afetando significativamente a qualidade de vida da população e dificultando o
atendimento aos serviços e infraestruturas eficientes (BATAGAN, 2011). Como
consequência desse processo, ocorre a deficiência na gestão de resíduos, escassez dos
recursos naturais, limitações nos sistemas de mobilidade urbana e abastecimento,
ineficiência das infraestruturas públicas, dentre outros impactos (TOPPETA,2010).
Dessa forma, discutir a cidade torna-se um tema de grande importância, particularmente
com vistas ao cenário futuro de crescimento populacional nos centros urbanos e os
efeitos que a ocupação desordenada poderá gerar para essa e as próximas gerações. Essa
dimensão crítica surge em decorrência da cidade, não apenas como produtora de
problemas sociais, ambientais, econômicos e políticos, mas, principalmente, como palco
viabilizador das soluções.
Assim, para possibilitar melhor enfrentamento aos desafios e aproveitamento das
oportunidades e potencialidades, as inovações em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) aparecem como ferramenta fundamental para tornar as cidades
mais interconectadas e instrumentalizadas (TOPPETA,2010). Nesse contexto, novas
expressões tais como “cidades globais” ou ainda “cidades inovadoras, científicas e
criativas”, surgem como reflexões sobre essa nova ordem mundial, buscando direções e
soluções para o enfrentamento da vulnerabilidade urbana (HALL, 1994; CASTELLS,
1996; SCOTT, 1998; COOKE, 2008). Recentemente, foi introduzido o conceito de
“cidade inteligente”, como uma nova proposição para o equacionamento das questões
sociais e urbanas, valendo-se do intenso uso das tecnologias como meio para viabilizar
as cidades do futuro.
Esse trabalho tem como objetivo, portanto, abordar a temática das cidades como
viabilizadoras de soluções para os conflitos atuais analisando a evolução da tecnologia
como principal ferramenta. Objetiva-se, também criar uma base teórica consolidada por
meio de revisão da literatura e seus principais defensores, bem como o desenvolvimento
dos conceitos e aplicações dessa temática. Tal abordagem será feita como uma primeira
etapa de estudos para que num futuro momento, os conceitos sejam aplicados a espaços
e demandas reais.
Pretende-se, dessa maneira, contribuir com a arena de debates acerca das questões que
envolvem o futuro dos ambientes urbanos, procurando oferecer melhor entendimento
sobre como as inovações em TIC se desenvolvem para possibilitar aos governos o pleno
sucesso no enfrentamento aos desafios e aproveitamento das oportunidades para o
desenvolvimento sustentável e para a melhoria de vida das pessoas consequentemente.
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Para a viabilização do presente artigo, a pesquisa foi conduzida a partir da revisão
bibliográfica das teorias e conceitos acerca do uso de tecnologia para o desenvolvimento
dos centros urbano. O procedimento metodológico consistirá em revisão da literatura
por meio de busca em periódicos (por relevância e palavras-chave), levantamento de
dados documentais e demais pesquisas acerca do tema.
De forma a atender ao escopo proposto, o trabalho foi organizado contemplando, além
desta seção introdutória, uma segunda seção onde se discute o cenário mundial e a
abordagem da sustentabilidade. Na terceira seção, são abordadas as referências
bibliográficas envolvendo a inserção da tecnologia nas cidades e, finalmente, na quarta
seção, apresentam-se as considerações finais e proposições para futuros estudos.
Sustentabilidade no contexto mundial
Até a década de 1970, as políticas e ações econômicas se orientavam pelo uso intensivo
dos recursos, e se pautavam no aumento da produção, do consumo e da riqueza. A
sustentação desse modelo era o desafio para o “desenvolvimento” da sociedade
(SILVA; MENDES, 2005).
Durante a década de 1980, concomitante com o desenvolvimento dos centros urbanos,
passou-se a veicular num contexto mais amplo o termo sustentabilidade, originado de
uma conscientização crescente de que os países precisavam descobrir maneiras de
promover o crescimento de suas economias sem destruir o meio ambiente ou impactar
as futuras gerações (SAVITZ; WEBER, 2007).
O avanço do território urbano, aliado ao amadurecimento da conscientização sobre os
conflitos cada vez mais presentes e complexos, foram responsáveis para que em
setembro de 2000 as Nações Unidas se organizassem em uma reunião com os 189
países-membros, denominada de Cúpula do Milênio. Neste encontro, o tema central
abordou os principais desafios enfrentados pela sociedade e convergiu na criação dos 17
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), resultantes de inúmeras
conferências e encontros de cúpula que ocorreram durante a década de 1990.
Os 17 ODMs consistem em uma agenda a ser seguida até 2030 com questões sociais,
ambientais, políticas e econômicas que almejam uma sociedade sustentável. O principal
objetivo é criar uma rede de ações para enfrentar as violações de direitos humanos, a
degradação ambiental, as epidemias, a fome, a má-distribuição de renda, entre outras. O
Boletim diário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
(2005), esclarece:
A declaração do Milênio também aclara o papel e as responsabilidades
comuns e individuais das partes-chave ao processo: dos governos, ao
alcançar e permitir atingir os objetivos e meta; da rede de organizações
internacionais, ao aplicar seus recursos e experiências da forma mais
estratégica e eficiente possível, e ao apoiar e sustentar os esforços dos
parceiros nos níveis mundiais e dos países; dos cidadãos das organizações da
sociedade civil e do setor privado, ao se engajarem plenamente nesta tarefa
pioneira, e ao colocar em curso sua capacidade singular de fomentar a
motivação, a mobilização e a ação (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO, 2005).
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Dentre os 17 Objetivos, o décimo primeiro diz respeito estritamente aos centros urbanos
ao preconizar: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis” (PNUD, 2005). Tal ação discute as diretrizes para tornar as
cidades mais conscientes no sentido de garantir o acesso às moradias adequadas,
melhorar a qualidade de áreas degradadas, investimento em transporte público, criação
de espaços verdes, melhoria no planejamento urbano e no gerenciamento de forma
participativa e inclusiva, conforme consta no Boletim Diário do PNUD (2005).
A formulação dessas diretrizes com o foco no território urbano reafirma a necessidade
de pensar nas cidades como catalizadoras de conflitos, palco das divergentes
multiplicidades sociais e organizacionais que coabitam o tecido urbano. Nesse sentido, a
articulação em torno da promoção de uma infraestrutura eficiente e acessível aos
usuários, tornando a cidade uma fonte de bem estar, se fazem necessários no contexto
atual, sobretudo, com a utilização da tecnologia para a melhora dos processos, como
será abordado por meio da revisão bibliográfica apresentada a seguir.
As cidades do futuro
O papel das cidades na economia global tem sido um assunto muito discutido, tendo em
vista, principalmente, a expansão dos centros urbanos e intensificação da população
nesses locais (SASSEN, 1998). Ainda que as cidades tenham suas características
particulares, intrínsecas ao seu processo de desenvolvimento e consolidação, alguns
autores exploram as semelhanças dos processos de urbanização, sobretudo, na relação
da influência das tendências socioeconômicas perante a cidade (FRIEDMANN, 1986;
BRENNER, 1998; BOLLIER, 1998; SCOTT et al., 2001; SASSEN, 2005; PASTOR,
LESTER & SCOGGINS, 2009; COHEN, 2011). Segundo esses autores, as cidades se
apresentam como espaços chave da economia global, palco dos efeitos produzidos pela
globalização, tais como o forte fluxo e acúmulo de capital, segmentação do mercado de
trabalho, conflitos étnicos e de classes, expansão e concentração espacial dos serviços,
polarização socioespacial, dentre outros.
Contudo, à medida que o processo de urbanização se intensifica, gradativamente
também se observa a perda de funcionalidades básicas, impactando significativamente a
qualidade de vida da sociedade. Problemas como escassez e má gestão dos recursos
naturais; restrição nos sistemas de saúde, educação e segurança pública; insuficiência
nas redes de mobilidade urbana e transportes; deficiências na gestão de resíduos;
obsolescência e encurtamento do ciclo de vida das infraestruturas públicas, dentre
outros, passam a fazer parte dos centros urbanos (TOPPETA, 2010; BATAGAN, 2011).
Alguns autores apontam para o enfrentamento dessas deficiências por meio de
alternativas existentes ou a serem desenvolvidas, de forma a remodelar a organização
das cidades, proporcionando maior eficiência aos serviços e infraestruturas. O caminho
para esse cenário seria por meio da utilização das TICs como instrumento adequado
para potencializar a capacidade e implementar maior inteligência nas cidades (GUPTA,
2002; JOHNSON, 2008; TOPPETA, 2010; NAM & PARDO, 2011a; BATAGAN,
2011; DODGSON & GANN, 2011 e DUTTA, 2011).
Ao longo do tempo, diversas contribuições foram somadas à discussão da tecnologia
como ferramenta fundamental para novas concepções de gerenciamento das cidades,
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resultando no conceito de cidade inteligente. Contudo, se faz necessário discorrer sobre
a sua distinção em relação ao conceito de cidade digital.
A cidade digital é responsável por criar interfaces entre o espaço eletrônico e o espaço
físico, sendo caracterizada primordialmente pela capacidade de implementação de
tecnologias de comunicação, promovendo o acesso amplo a informações, ferramentas e
sistemas de gestão, visando o atendimento das necessidades do poder público e dos
cidadãos (KOMNINOS, 2002; YOVANOF & HAZAPIS, 2009).
A abrangência da cidade inteligente, por sua vez, emerge da junção dos conceitos
práticos da cidade digital - que faz extensivo uso de sistemas de telecomunicações e
recursos da internet como instrumento para transformar significativamente as formas de
relacionamento e de vida - (KANTER & LITOW, 2009; COELHO, 2010; NAM &
PARDO, 2011b), concomitantemente com a visão da sociedade do conhecimento - onde
a informação e a criatividade têm grande ênfase, considerando os capitais humano e
social como seus mais valiosos ativos (CASTELLS, 2012).
Ao longo dos últimos anos, muitos autores ofereceram definições para o termo cidades
inteligentes. Segundo Hall (2000, p. 1), as cidades inteligentes são aquelas que
monitoram e integram as condições de operações de todas as infraestruturas críticas da
cidade, atuando de forma preventiva para a continuidade de suas atividades
fundamentais.
De acordo com Kanter; Litow (2009, p.2), as cidades inteligentes são aquelas capazes
de conectar de forma inovadora as infraestruturas físicas e de TIC, de forma eficiente e
eficaz, convergindo os aspectos organizacionais, normativos, sociais e tecnológicos a
fim de melhorar as condições de sustentabilidade e de qualidade vida da população.
Giffinger; Gudrun (2010, p. 13) definem as cidades inteligentes como aquelas que bem
realizam a visão de futuro em várias vertentes – economia, pessoas, governança,
mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida - e são construídas sobre a combinação
inteligente de atitudes decisivas, independentes e conscientes dos atores que nelas
atuam.
De acordo com Dutta et al. (2011, p. 87), as cidades inteligentes têm foco em um
modelo particularizado, com visão moderna do desenvolvimento urbano e que
reconhecem a crescente importância das tecnologias da informação e comunicação no
direcionamento da competitividade econômica, sustentabilidade ambiental e qualidade
de vida geral.
Dessa forma, é possível traçar um paralelo entre as abordagens sobre as cidades
inteligentes como premissa de inclusão de tecnologias que promovem uma ampliação
generalizada nas redes, gerando maior eficiência e otimização na produção de bens e
serviços. Os sistemas inteligentes são, portanto, uma expectativa de melhora para o
monitoramento e gerenciamento das infraestruturas urbanas e antecipação a acidentes
naturais; soluções de colaboração e redes sociais; sistemas especializados de atenção à
saúde, educação dentre os demais serviços, desencadeando processos digitais que
passam a ter consequências cada vez mais imediatas e significativas no mundo,
conectando pessoas, empresas e poder público num mesmo espaço.
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Considerações finais
No curso desse trabalho buscou-se fazer uma interposição da literatura que demonstra a
importância da cidade como palco de conexões globais entre pessoas e conhecimento,
reforçando o papel fundamental da tecnologia no desenvolvimento urbano, capaz de
interagir com diversos setores sociais e organizacionais e promover respostas às
demandas coletivas.
Por meio do estudo da arte foi possível demonstrar a ligação entre o aprimoramento
tecnológico com o desenvolvimento dos conceitos que aproximam a cidade às
tecnologias. Dessa maneira, à medida que os processos evolutivos interferem no
aperfeiçoamento dos dados, comunicação e informações, consequentemente as
aplicações e conceitos literários também são alterados, o que revela o caráter dinâmico e
passageiro de cada uma das terminologias.
Também foi possível aferir que, mesmo a tecnologia sendo o instrumento viabilizador
de soluções, o conceito de cidades inteligentes valoriza, sobretudo, a participação do
cidadão como corresponsável pelo desenvolvimento espacial.
Conclui-se, por fim, que os conceitos sobre a cidade e a relação com a tecnologia são
amplamente discutidos como promessas inovadoras de solução de conflitos. Contudo,
por se tratar de discussões acadêmicas, pertencentes ao campo das ideias, ainda são
pouco discutidas nos cenários reais, o que nos leva a questionar como, de fato, tais
tecnologias estão sendo aplicadas e se a sua função social principal (de promoção da
qualidade de vida dos cidadãos e desenvolvimento sustentável) está sendo cumprida.
Dessa forma, para equacionar tais indagações e questionamentos, num futuro momento
será escolhido um estudo de caso que possivelmente incidirá sobre algum plano
específico de planejamento urbano colocado em prática em determinada cidade
brasileira, em comparação com planos semelhantes de outras cidades (possivelmente
internacionais) cujos procedimentos foram aparentemente eficientes tanto em relação à
sua estrutura de organização e aplicação, quanto ao atendimento aos usuários.
É necessário considerar, portanto, que a proposição de cidades inteligentes deve ser
vista e avaliada não como um discurso distante, para onde convergem as ideias de
desenvolvimento sustentável e de democratização do acesso e bom uso da informação
sem proposições consistentes. Ao contrário, deve apontar para uma forma pragmática e
factível sobre como tais ideias podem ser materializadas.
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Resumo: O presente trabalho pretende mostrar a revisão da literatura do Processo de
zProjeto Integrado no Brasil. O cenário brasileiro de processo projetual de edifícios
ainda é muito incipiente no quesito de metodologia, e há desconhecimento quanto ao
Processo de Projeto Integrado. A revisão bibliográfica auxiliará na viabilização da
aplicação de uma metodologia simplificada de Processo de Projeto Integrado,
principalmente em pequenos escritórios de arquitetura, que são maioria no país, o que é
de fundamental importância para a sustentabilidade na construção civil brasileira.
Palavras-chave: Arquitetura Sustentável, Processo de Projeto Integrado, Gestão de
Projetos
Abstract: The present work intends to show the literature review of the Integrated
Project Process in Brazil. The Brazilian scenario for the design process of buildings is
still very incipient in terms of methodology, and there is lack of knowledge about the
Integrated Design Process. The bibliographic review will aid in the feasibility of
applying a simplified Integrated Project Process methodology, especially in small
architectural offices, which are the majority in the country, which is of fundamental
importance for sustainability in Brazilian civil construction.
Keywords: sustainable architecture, Integrated Project Process, project management
Resumen: El presente trabajo pretende mostrar la revisión de la literatura del Proceso
de Proyecto Integrado en Brasil. El escenario brasileño de proceso proyectual de
edificios todavía es muy incipiente en el aspecto de metodología, y hay
desconocimiento en cuanto al Proceso de Proyecto Integrado. La revisión bibliográfica
auxiliará en la viabilidad de la aplicación de una metodología simplificada de Proceso
de Proyecto Integrado, principalmente en pequeñas oficinas de arquitectura, que son
mayoría en el país, lo que es de fundamental importancia para la sostenibilidad en la
construcción civil brasileña.
Palabras clave: arquitectura sostenible, Proceso de Proyecto Integrado, gestión de
proyectos
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Introdução
O setor da construção civil tem grande participação no Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, além de empregar muitos trabalhadores e satisfazer as necessidades básicas
humanas de moradia, saúde, segurança, higiene e bem-estar. A construção civil é um
setor com modelo de produção ainda ineficiente, consumindo grande parte dos recursos
naturais e gerando alto percentual de resíduos por unidade de recursos, e por isto é um
setor estratégico para o desenvolvimento sustentável. As construções com modelo de
produção sustentável apresentam menor impacto no meio ambiente, menor gasto
econômico e maior qualidade de vida aos usuários (CASAGRANDE, 2010;
FIGUEIREDO; SILVA; PICCHI, 2008; DE PAULA, 2016; MACHADO, 2017;
PEREIRA, 2010).
Dentre as etapas da construção civil, a que causa maior impacto no produto final é a
etapa do projeto arquitetônico, pois pode antecipar os resultados a serem alcançados ao
longo do ciclo de vida da futura edificação – econômicos, ambientais, socioculturais e
de desempenho. Devido à complexidade do processo de produção de edifícios, é
importante que os projetistas possuam ferramentas de auxílio à decisão ao processo de
projeto (checklists, metodologias projetuais). Dentre as muitas ferramentas, há uma
metodologia que se destaca em eficiência de apresentação de resultados no contexto de
edificações: o Processo de Projeto Integrado. Esta metodologia estabelece que todos os
diferentes agentes devem atuar desde o princípio de forma interdisciplinar
(CASAGRANDE, 2010; DEGANI; CARDOSO, 2002; DE PAULA, 2016;
FIGUEIREDO, 2009; MACHADO, 2017; PEREIRA, 2010; ROMANO, 2003; SILVA,
2007; UECHI; DE PAULA; MOURA, 2013; ZAMBRANO et al., 2007; ZAMBRANO
2008).
A participação de todos os profissionais em diversas disciplinas técnicas e
administrativas de forma integrada e antecipada ao desenvolvimento do projeto a fim de
se estabelecer objetivos em comum, evitando gastos desnecessários em etapas futuras e
alinhando soluções técnicas em prol da sustentabilidade, é primordial para o
atendimento aos requisitos de sustentabilidade. Muitas vezes os diferentes agentes
envolvidos no processo de construção apresentam atuação fragmentada e interesses
divergentes, o que dificulta a produtividade do processo, e essa fase antecipada em que
todos os envolvidos participam e estabelecem os objetivos em comum, permitindo uma
análise de todos os atributos de ordem técnica e administrativa e o estabelecimento de
diretrizes a serem perseguidas durante todo o processo – do projeto à pós-ocupação é o
fator crucial para o sucesso das metas estabelecidas (FIGUEIREDO, 2009; MAY, 2014;
PEREIRA, 2010; ROMANO, 2003; ZAMBRANO et al., 2007).
Portanto, para aumentar a qualidade dos produtos da construção civil, primeiro é
necessário otimizar os processos, diminuindo: os erros, as dúvidas, os retrabalhos, as
reuniões improdutivas, a insatisfação dos interessados, os improvisos, a perda de
recursos/gastos desnecessários (tempo, dinheiro, material, mão de obra), o aumento de
geração de resíduos; em síntese, tudo o que pode afetar o desempenho das edificações inclusive o abandono de projetos devido aos problemas citados (DE PAULA, 2016;
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FIGUEIREDO, 2009; MATTANA, LIBRELOTTO, 2017; MAY, 2014; PEREIRA,
2010; ROMANO, 2003).
Ao longo dos anos a metodologia de projetos ou o processo de projetos, prática comum
nos escritórios de arquitetura, vem sofrendo mudanças. As ferramentas de
desenvolvimento do projeto evoluíram da seguinte forma: antes com desenhos manuais
e maquetes físicas, posteriormente com desenhos assistidos por computador (Computeraided design - CAD) e maquetes eletrônicas, e atualmente com softwares Building
Information Model - BIM e de simulações as mais diversas possíveis. Com as questões
ambientais e de segurança um fator adiciona-se: o atendimento às normas. A
intensidade do cumprimento normativo da atualidade coloca cada vez mais a
necessidade de integração e participação de outras disciplinas na concepção
arquitetônica.
Como forma de tornar o processo sustentável, otimizando-o e aumentando sua
eficiência, surgiu o Processo de Projeto Integrado em contraposição com os métodos
convencionais. Consideram-se como métodos convencionais nesse trabalho os
processos de projeto multidisciplinares onde o projeto arquitetônico é concebido
primeiramente e de forma individual, e as outras disciplinas desenvolvem seus projetos
após o mesmo se estabelecer como pronto. São processos de projeto que ocorrem de
forma segmentada e em tempos sequenciais. O Processo de Projeto Integrado ou
interdisciplinar é aquele em que o projeto arquitetônico é concebido simultaneamente
com as outras disciplinas, para cumprir normas ou requisitos. É um processo de projeto
onde a equipe interdisciplinar participa da concepção do projeto arquitetônico
(FIGUEIREDO, 2009; FIGUEIREDO; SILVA, 2008).
Deste modo, o presente artigo contém um referencial teórico para subsidiar conteúdo
para futuros trabalhos, com o objetivo de apresentar a revisão da literatura inerente ao
tema da pesquisa para posterior utilização em dissertação de mestrado, para propor uma
metodologia simplificada de Processo de Projeto Integrado a ser aplicada em pequenos
escritórios no Brasil.
Metodologias de projeto e evolução dos marcos de sustentabilidade
No Brasil, são diversas as literaturas que avançaram o conhecimento acerca das
metodologias do processo criativo e da evolução das ferramentas de apoio do projeto
arquitetônico (MATTANA; LIBRELOTTO, 2017; MOTTA; AGUILAR, 2009;
PEREIRA, 2010; ZAMBRANO, 2008). No mercado internacional, de forma geral e
mais precisamente na Europa e Estados Unidos, existem maior profusão de estudos e
difusão sobre as metodologias de processo de projeto (SALGADO, CHATELET,
FERNANDEZ, 2012). No entanto, praticamente não existem pesquisas que tratam da
investigação da disseminação do Processo de Projeto Integrado nos escritórios
brasileiros (MAY, 2014; NUDEL, 2015; PEREIRA, 2010; ROMANO, 2003).
203
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

Sobre o desenvolvimento do processo de projeto, pode-se afirmar que ele se deu em
decorrência da evolução das exigências legais / ambientais que ocasionaram alterações
nas ferramentas de apoio ao projeto (MACHADO, 2017).
No Brasil, até a década de 1990, o desenvolvimento de projetos de edifícios geralmente
era ditado pelos órgãos públicos e seus termos reguladores institucionais (Prefeituras e
Secretarias); atender às legislações urbanísticas era o suficiente. A forma de produção
era o desenho à mão, na prancheta além das maquetes físicas. Era realizado um
rascunho à mão em uma folha de papel opaca, um desenho à mão em papel manteiga, e
um desenho à mão com tinta nanquim em papel vegetal. As correções e revisões de
desenho exigiam uma nova produção do desenho do projeto. Havia um grande mercado
de desenhistas técnicos que prestavam serviços aos escritórios de projeto (MACHADO,
2017).
Em 1992 houve a Conferência Rio-92 - Conferência das Nações Unidas no Rio de
Janeiro (Eco-92) e se deu uma evolução dos conceitos de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, sendo o seu principal produto a Agenda 21 Global
(MACHADO, 2017).
A partir dessa conferência, denominada popularmente de RIO-92 ou ECO92, todas as ciências, todos os campos produtivos passaram a trabalhar com a
variável ambiental dentro dos seus sistemas de desenvolvimento. A
arquitetura se vê desafiada a avançar, inserindo, na sua produção, os
princípios da sustentabilidade ambiental, quando o desenvolvimento
tecnológico com equidade social se soma ao equilíbrio ambiental, permitindo
que os recursos disponíveis na natureza no presente, também possam ser
disponibilizados às gerações do futuro (SILVA, 2007, p. 35).
(...) Passou-se a usar fontes alternativas de energia, integrando-as ao conforto
ambiental, bem como, na busca da qualidade da água, do ar, da gestão de
recursos e de sobras ou resíduos, além da Inclusão da consequência do
ambiente construído ao exterior (ambiente externo X edificação) (SILVA,
2007, p. 78).

Então, a partir de 1992 a sociedade foi desafiada a se alinhar com o Desenvolvimento
Sustentável, mas somente a partir da década de 2000 passam a surgir e disseminar os
instrumentos de auxílio à avaliação da sustentabilidade (ZAMBRANO, 2008).
Em meados da década de 1990 vieram os softwares de desenho assistido pelo
computador ou Computer-aided design - CAD e de maquetes eletrônicas, que
transformaram os desenhos manuais em digitais, facilitando a produção de desenho e
suas revisões. No entanto, o processo de projeto ainda era basicamente o mesmo (que
nesta pesquisa foi determinado como convencional), ou seja, o projeto arquitetônico era
desenvolvido de forma intuitiva para ser aprovado pelos órgãos públicos, e após as
aprovações legais o projeto estrutural era realizado (algumas vezes provocando
modificações no arquitetônico) e as outras disciplinas sequencialmente eram
acrescentadas na medida em que se via a necessidade das mesmas. Algumas vezes a
prática, já em fase de projeto executivo, exigia a compatibilização de projetos de outras
disciplinas com o projeto arquitetônico que ficava sujeito a readequações devido à
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inserção de elementos conflitantes. Quando o projeto executivo era finalizado, a obra se
iniciava e os projetistas não tinham mais nenhum contato com a futura edificação.
(FIGUEIREDO; SILVA; PICCHI, 2008; MACHADO, 2017; MAY, 2014).
No contexto pós Rio-92, surgem pesquisas voltadas para o desenvolvimento da
qualidade ambiental (e posteriormente de sustentabilidade) das edificações, e métodos e
ferramentas de auxílio à integração dos princípios de sustentabilidade à arquitetura
(ZAMBRANO, 2008). Para exemplificar:
- Ferramentas de auxílio ao projeto: instrumentos de cálculo e simuladores térmicos,
lumínicos, acústicos, softwares BIM;
- Sistemas de avaliação de edificações;
- Selos e certificações ambientais.
A primeira publicação de um sistema de avaliação nos quesitos sustentáveis foi o
Building Research Establishment Environmental Assessment Method – BREEAM no
Reino Unido, em 1990, e serviu de base para os que surgiram posteriormente.
O HQE® - Haute Qualité Environnemental foi publicado na França em 1996. Esse
sistema tem como objetivo melhorar a qualidade do ciclo de vida como um todo do
edifício, em quatro instâncias principais: eco-construção, eco-gestão, conforto e
salubridade. É destinado principalmente ao auxílio da construção e seleção de
características do projeto visando à hierarquização dos objetivos a serem atingidos,
podendo adicionalmente eleger o edifício à certificação (FONTENELLE; BASTOS,
2011).
O Leadership in Energy and Environmental Design – LEED surgiu nos Estados Unidos
em 1998 e é o mais conhecido atualmente, principalmente por ter um número maior de
profissionais acreditados como auditores. Ao longo dos anos esse programa de
certificação passou por atualizações, de forma a incorporar avanços científicos e
tecnológicos e restringindo cada vez mais os critérios de sustentabilidade (PEREIRA,
2010).
O AQUA - Alta Qualidade Ambiental baseado no programa HQE francês, foi publicado
no Brasil em 2007 a partir de adaptações às condições nacionais.
Em 2003 foi lançado o programa PROCEL-Edifica com o objetivo de promover
condições para o uso eficiente da energia elétrica nas edificações e tornando-se
aplicável em 2010 quando foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade para o
Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (INMETRO,
2015).
Em 2009 é publicado o Selo Casa Azul, um instrumento do programa de Construção
Sustentável da Caixa Econômica Federal (CEF), que serve para classificação da
sustentabilidade de projetos habitacionais, dentro de critérios socioambientais que
priorizam a economia de recursos naturais e práticas sociais.
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Os sistemas de avaliação apresentados e/ou de certificações possuem aplicações
majoritariamente facultativas, mas as normas são compulsórias. Em 2013 passou a
vigorar no Brasil a ABNT/NBR 15575 – Norma de Desempenho, que estabelece um
nível desempenho mínimo para os edifícios, define requisitos mínimos obrigatórios para
alguns sistemas, além de critérios e métodos de avaliação para todas as edificações
residenciais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Esta
norma trouxe uma importante mudança na concepção dos projetos residenciais, visto
que estabelece requisitos de desempenho mínimo, o que é bem diferente de se projetar
para atender a requisitos prescritivos (DE PAULA, 2016).
A evolução das ferramentas de auxílio ao projeto se deu com a substituição da prancheta
pelo computador nos anos 1990, o que trouxe mais agilidade aos processos e
encurtamento de prazos de entrega desses. Atualmente vem ocorrendo a substituição
dos softwares Computer-aided design - CAD pela ferramenta Building Information
Model - BIM (MACHADO, 2017).
Os sistemas BIM permitem construir um modelo digital tridimensional do edifício
agregado com informações relevantes, servindo de base para compartilhamento entre os
agentes envolvidos em um determinado projeto (FIGUEIREDO, 2009).
Com o advento do BIM, dos sistemas de avaliação, da Norma de Desempenho, e da
necessidade de se atender aos requisitos ambientais, o processo convencional de projeto
pôde evoluir para o Processo de Projeto Integrado (DE PAULA, 2016; MAY, 2014).
Neste intervalo teve-se o processo de projeto simultâneo, que não pode ser confundido
com o Integrado. No simultâneo as disciplinas são desenvolvidas em paralelo de forma
independente ao projeto arquitetônico, mas não há a participação conjunta no
desenvolvimento do projeto arquitetônico, nem nas outras fases. No projeto simultâneo
há a compatibilização do projeto, com o enfoque em solução de problemas, enquanto no
Processo Integrado o enfoque é em antecipar os problemas (MAY, 2014).
Em 1994 surgiram as primeiras aplicações para o PPI - Processo de Projeto Integrado
ou Integrated Project Delivery – IPD. O Processo de Projeto Integrado difere do
convencional por se utilizar de uma equipe multidisciplinar que realiza um trabalho
interdisciplinar de colaboração, com comunicação aberta, voltado para diminuição de
retrabalhos, otimização de prazos e melhoria do desempenho e eficiência do produto
final. Não é um processo sequencial, pois todos os envolvidos (no mínimo:
arquiteto/projetista, cliente/proprietário, empreiteiro/construtor, engenheiro) trabalham
em conjunto em um processo interativo, onde uma ideia é desenvolvida, testada,
refinada ou descartada, em ciclos, desde a concepção até a entrega do produto final e
análise da pós-ocupação, gerando um produto final coeso (FIGUEIREDO, 2009; MAY,
2014).
Este tipo de interação, no entanto, é feito com mais frequência separadamente
em cada área de especialização: o arquiteto desenvolve a massa, o layout e as
fachadas do edifício, então um engenheiro estrutural descobre como mantê-lo
em pé, um engenheiro mecânico desenvolve estratégias para fazer isso
confortável, e assim por diante. Os vários projetistas em um projeto se
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encontram ocasionalmente para garantir que suas soluções não se choquem,
mas, em sua maior parte, seu objetivo é permanecer fora do caminho do
outro. (Integrated Design Feature, 2004, tradução da autora).

Não há um único modelo de Processo de Projeto Integrado - PPI, visto que cada novo
empreendimento/construção é ímpar, o que exige diferentes formas de organização e
cooperação. Mas existe a premissa de que as oportunidades de mudanças e
aprimoramentos no projeto são maiores e de menor custo no início do projeto, e vão
diminuindo exponencialmente ao longo do tempo/etapas de projeto. Portanto existem
muitas recomendações para garantir que “as entradas de informação sejam adequadas e
suficientes, o mais cedo possível, para que as soluções e sistemas desenvolvidos
atendam aos objetivos, necessidades e metas de desempenho” (FIGUEIREDO, 2009, p.
232).
A seguir, o Quadro 1 compara o processo de projeto convencional e o Processo de
Projeto Integrado e sintetiza as diferenças entre os processos e auxilia na compreensão
dos mesmos.
Processo Convencional
Processo fragmentado
Sequencial
Trabalho individual
Contratos bilaterais, em tempos distintos
Pensamento segmentado
Decisões individualizadas
Riscos e benefícios individuais
Busca pelo menor custo inicial
Comunicação
baseada em papel,
bidimensional e analógica
Compatibilização entre as disciplinas de
projeto
Conhecimento compartimentado

Processo de Projeto Integrado
Processo integrado
Colaborativo
Equipe multidisciplinar
Contratos multilaterais, ao mesmo tempo
Pensamento holístico
Decisões em equipe
Compartilhamento de riscos e benefícios
Baseada em valor
Comunicação digital, virtual, BIM, 4D
Disciplinas integradas desde o início e
detecção automática de interferências
Informação compartilhada

Quadro 01 – Diferenças entre o processo convencional e o Processo de Projeto Integrado
Fonte: elaboração própria a partir de UECHI, DE PAULA, MOURA, 2013.

Machado (2017) fez uma pesquisa com 149 entrevistados, sendo 134 projetistas, que
apresentou uma revisão bibliográfica sobre as metodologias de processo de projeto
arquitetônico, as ferramentas utilizadas no processo de concepção de projeto
arquitetônico e do estado da arte da produção de projetos de arquitetura com exigências
ambientais. O estudo apresentou que apesar de muitos entrevistados conhecerem
ferramentas de auxílio ao projeto, selos e certificações ambientais, poucos já utilizaram.
Os entrevistados disseram ter interesse em conhecer estas ferramentas, bem como os
selos e as certificações, incluindo o desejo de implementar tais recursos em até 10 anos.
Em contrapartida, percebeu-se o desinteresse e a resistência dos profissionais para a
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introdução de metodologia de processo de projeto, fato provavelmente justificado pela
falta de domínio das ferramentas, pelo investimento financeiro necessário e do tempo de
dedicação para migração das ferramentas 2D para as BIM, além da falta de
oportunidade em aplicar os conhecimentos adquiridos.
Apesar de a maioria dos profissionais que já trabalharam em algum projeto com
exigências ambientais/sustentabilidade acreditarem que a organização do trabalho
dentro da empresa seria um aspecto importante para realizar estes projetos, pouco mais
da metade do número de entrevistados incorporaram modificações em suas empresas ou
processos de trabalho. E quando questionados sobre quais foram estas modificações,
muitos citaram modificações físicas no ambiente de trabalho, que podem impactar a
produtividade e qualidade do mesmo, mas não são necessariamente modificações no
processo de trabalho. Estas modificações são culturais e comumente mais difíceis de
serem implementadas.
Nas condições analisadas verificou-se que somente um terço da totalidade dos
entrevistados sabiam o que era Processo de Projeto Integrado, e um terço destes
conheciam algum método de PPI. Quando questionados sobre quais métodos de
Processo de Projeto Integrado conheciam, foi citado Compatibilização dos sistemas
prediais e uso de softwares BIM. Portanto alguns profissionais acreditam trabalhar com
Processo de Projeto Integrado ao adotar ferramentas avançadas, como o BIM que
permitem simultaneidade de edição em projetos, ou até mesmo em compatibilizar as
disciplinas de projeto, o que foi considerado uma prática convencional de produção
projetual.
Observou-se que os profissionais que se baseiam em orientações para projetos
sustentáveis utilizam-se dos manuais dos selos, de experiência profissional e de outros
requisitos diversos, sem nenhuma metodologia processual para projetar por trás destas
escolhas. E ao analisar as respostas, somente 2 entrevistados, 1,5% da totalidade, já
utilizou realmente o Processo de Projeto Integrado. Isto corrobora com a premissa de
que há um desconhecimento sobre esta metodologia de projeto.
Considerações
Considerando que os projetos de edifícios como produto de um processo metodológico
poderiam apresentar otimização processual com a aplicação do Processo de Projeto
Integrado e que as metodologias de projeto não convencionais, como o Processo de
Projeto Integrado, parecem ser mais adequadas para a produção de construção
sustentável, a revisão bibliográfica deste artigo servirá de base para obter uma
metodologia de Processo de Projeto Integrado simplificada que possa ser aplicada na
maioria dos escritórios de arquitetura do país.
Porém a prática do Processo de Projeto Integrado demanda investimentos em
organização institucional, gestão e treinamento de profissionais da área de projeto, e há
também desinteresse e resistência dos profissionais para a introdução de metodologia de
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processo de projeto. Finalizar um projeto arquitetônico aplicando satisfatoriamente a
metodologia de Processo Integrado para pequenos escritórios a ser desenvolvida já será
um resultado produtivo para o progresso do setor, visto que o Processo de Projeto
Integrado é pouco conhecido no meio acadêmico e no setor da construção civil, mas
partes necessárias para o desenvolvimento do mesmo já são parcialmente conhecidas
(recursos das ferramentas em BIM e das certificações), com pouco domínio sobre essas
ferramentas.
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Sistema de espaços livres na Região Metropolitana de Belo Horizonte; System
Open spaces system in the Metropolitan Region of Belo Horizonte; Sistema de
espacios libres en la Región Metropolitana de Belo Horizonte
Mirelli Borges Medeiros – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A paisagem urbana de Belo Horizonte é caracterizada pelo processo de
conurbação, ou seja, pelo crescimento dos tecidos urbanos em direções convergentes
formando uma única e extensa mancha urbanizada. Nela, as áreas vegetadas, os cursos
d'água e demais elementos que compõem o sistema de espaços livres de edificações são
transformados e até mesmo degradados. O presente estudo busca estabelecer métodos
de análise quantitativos e qualitativos dos serviços ecossistêmicos nos espaços livres e
avançar nas discussões sobre alternativas projetuais. Para tanto serão aplicados
conceitos de Morfologia Urbana e Ecologia da Paisagem dando continuidade a
pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa QUAPÁ e Laboratório da Paisagem da
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Sistema de espaços livres, região metropolitana, Belo Horizonte,
recuperação áreas degradadas.
Abstract: The urban landscape of Belo Horizonte is characterized by the conurbation
process, that is, by the growth of the urban fabrics in convergent directions forming a
unique and extensive urbanized spot. In it, vegetated areas, water courses and other
elements that make up the system of open spaces of buildings are transformed and even
degraded. The present study seeks to establish methods of quantitative and qualitative
analysis of the ecosystem services in the open spaces and to advance in the discussions
on alternative design for them. To this end, they will be applying concepts of Urban
Morphology and Landscape Ecology, giving continuity to research carried out by the
research group QUAPÁ and Landscape Laboratory of the School of Architecture of the
Federal University of Minas Gerais.
Keywords: Open spaces system, metropolitan region, Belo Horizonte, recovery of
degraded areas.
Resumen: El paisaje urbano de Belo Horizonte se caracteriza por el proceso de
conurbación, es decir, por el crecimiento de los tejidos urbanos en direcciones
convergentes formando una única y extensa mancha urbanizada. En ella, las áreas
vegetales, los cursos de agua y demás elementos que componen el sistema de espacios
libres de edificaciones son transformados e incluso degradados. El presente estudio
busca establecer métodos de análisis cuantitativos y cualitativos de los servicios
ecosistémicos en los espacios libres y avanzar en las discusiones sobre alternativas
proyectivas para los mismos. Para ello se aplicarán conceptos de Morfología Urbana y
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Ecología del Paisaje dando continuidad a investigaciones realizadas por el grupo de
investigación QUAPÁ y Laboratorio del Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Federal de Minas Gerais.
Palabras clave: Sistema de espacios libres, región metropolitana, Belo Horizonte,
recuperación áreas degradadas.
Introdução
A paisagem pode ser definida como um pedaço de terra heterogêneo composto por um
conjunto de ecossistemas em interação (FORMAN; GODRON, 1986, p.11). Segundo
Macedo (2012, p.54), a paisagem é compreendida como o resultado formal dos
processos sociais e naturais sobre um determinado recorte de espaço, onde vivem as
diferentes comunidades de seres vivos.
A maior parte das cidades surge e se desenvolve onde três características estão
agrupadas: água limpa e fresca, bom solo agriculturável e uma localização diferenciada
onde a interface terra-água forneça boas condições de transporte e segurança
(FORMAN, 2014, p.36). Porém, cada paisagem urbana, em um determinado momento,
pode ser caracterizada por alguns elementos articulados entre si e em constante
transformação. O suporte físico é formado pelo relevo, águas, solo, ou seja, o que define
a base da estrutura urbana e influencia na formalização de seu perfil. Os volumes
urbanos são os construídos e os vegetais como árvores ou matas. Já os espaços livres de
edificação são as praças, ruas, quintais, passeios, florestas, qualquer local destinado a
algum uso ao ar livre. Os seres vivos são constituídos pelos seres humanos, fauna e
flora. Finalmente, os parcelamentos que estruturam de diversos modos as dimensões e a
constituição de seus elementos construídos. A combinação desses elementos varia de
acordo com as formas de produção, de apropriação e consumo do solo geradas pelos
processos sociais (MACEDO, 2012, p.57).
A pesquisa científica de forma interdisciplinar, abarcando o campo da Arquitetura e
Urbanismo, pode contribuir para o melhor entendimento do panorama dos espaços
livres nas cidades brasileiras. O laboratório QUAPÁ – Quadro do Paisagismo no Brasil
–desenvolve estudos sobre o paisagismo e a paisagem brasileira, situado na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O processo de pesquisa que
leva o mesmo nome do laboratório foi iniciado em 1994 e reúne grupos de
pesquisadores de todo o país, incluindo o Laboratório da Paisagem da Escola de
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.
Desde então, foram realizadas cinco pesquisas: “Quadro do Paisagismo no Brasil”, 1994
a 1999; “Quadro do Paisagismo no Brasil II”, 2000 a 2003; “Paisagismo
Contemporâneo Brasileiro”, 2004 a 2008; “Sistemas de espaços livres e a constituição
da esfera pública contemporânea brasileira – 2006 a 2011 – Quapá Sel I”, e “Sistemas
de espaços livres e a constituição da forma urbana contemporânea brasileira: produção e
apropriação – 2011 a 2017 – Quapá Sel II”. Todas elas tiveram como objetivo entender
o paisagismo brasileiro, seus principais agentes, autores e suas linhas projetuais. Foram
analisados espaços livres públicos de cidades em todas as regiões brasileiras. A
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

212

principal contribuição dessas pesquisas foi o desenvolvimento de uma base conceitual e
metodológica sobre o assunto. Na última pesquisa concluída aprofundaram-se os
estudos já desenvolvidos e foram abertas novas frentes de investigação (MACEDO,
2018).
Na pesquisa futura para a elaboração da tese, pretende-se dar continuidade às pesquisas
realizadas anteriormente, investigar o sistema de espaços livres da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a produção da forma urbana e aprofundar as
discussões sobre recuperação de áreas degradadas. A investigação se concentra nos
espaços livres e na sua relação com a área conurbada que inclui os municípios de Belo
Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, Ibirité,
Brumadinho, Nova Lima e Sabará. E ainda, avançar no levantamento dos espaços não
contemplados nas pesquisas anteriores – vetores Sul e Leste da RMBH, realizar
atualizações e identificar fragilidades, riscos e potencialidades. Para isso, será
necessário estudar a ecologia da paisagem, a forma urbana e as suas transformações.
A forma urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte
A historicidade é o depoimento da ação da sociedade no espaço físico e a sobreposição
de camadas históricas que resulta na forma urbana. Nesse sentido, a Morfologia Urbana
é o estudo da forma urbana – produto físico das ações da sociedade sobre o meio,
principalmente a partir da construção e alteração das edificações e dos espaços livres ao
longo do tempo (PEREIRA COSTA; GRIMMLER NETTO, 2015, p.31). É um método
de análise que se pretende aplicar na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
onde a expansão urbana não se restringiu aos limites geopolíticos dos municípios.
Os espaços livres de uso público desempenham função de qualificação ambiental e
urbanística da cidade e são elementos de planejamento e desenho urbano. A qualidade
urbana se reflete nos espaços públicos de lazer em nível quantitativo e qualitativo, além
do atendimento aos habitantes de maneira igualitária. No entanto, o crescimento
desordenado das cidades, as políticas de gerenciamento, que nem sempre contemplam o
interesse coletivo, promovem reflexos na distribuição, tipologia e manutenção dos
espaços públicos de lazer, favorecendo somente parte da população (OLIVEIRA;
MASCARÓ, 2007, p. 60).
Na RMBH, os tecidos urbanos das aglomerações, ao se expandirem em sentidos
convergentes, formaram uma única e grande mancha urbana (Figura 1). Tal processo,
denominado conurbação, caracteriza a sua paisagem urbana (MACIEL et al. 2016,
p.168-181).
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Figura 1 - Conurbação na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Fonte: MACIEL et al., 2016, p. 22.

A urbanização intensa gerou uma maior demanda por espaços livres em um período no
qual a especulação, a ineficiência e falta de planejamento eliminaram espaços livres
dentro da cidade. A partir disso, teve início uma maior conscientização sobre os valores
ambientais para o uso do solo e a renovação ambiental urbana (MACIEL, 1999). O
desafio atual é a inserção ou otimização desses espaços na malha urbana.
Sistema de Espaços Livres na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Um sistema é constituído por elementos que se relacionam, organizando-se em uma
estrutura relativamente estável que caracteriza o objeto complexo e, ao mesmo tempo,
possibilita transformações. As cidades são sistemas complexos e possuem formações
históricas, características socioeconômicas e relacionamentos com o suporte físico
diferenciados (QUEIROGA et al., 2011, p.12). Nas cidades, a combinação dos
elementos morfológicos, especialmente os espaços edificados e os espaços livres de
edificações, configura a existência de um sistema de espaços livres onde perpassa
grande parte do cotidiano da sociedade (MACIEL et al., 2016, p.168).
Dessa maneira, o conceito Sistema de Espaços Livres (SEL) urbanos pode ser
compreendido como os elementos e as relações que organizam e estruturam o conjunto
de todos os espaços livres de edificações de um recorte urbano, desde a escala
intraurbana à regional. Os arranjos dos espaços livres extrapolam as limitações físicas
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de conexão e de distância e exigem políticas e ações diferenciadas de acordo com as
suas especificidades (QUEIROGA et al., 2011, p.12).
Na RMBH, o maciço da Serra do Curral cria uma barreira natural à urbanização no
sentido leste e sudeste onde estão localizadas áreas protegidas como a Mata do Hospital
da Baleia, o Parque das Mangabeiras, a Serra da Calçada e o Parque Rola Moça (Figura
2).

Figura 2 - Mapa da estrutura urbana de Belo Horizonte em 2011.
Fonte: Laboratório da Paisagem, 2011.
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Mesmo considerando apenas o município de Belo Horizonte, os espaços livres não estão
distribuídos de forma equilibrada entre as regiões e são poucas as conexões entre eles.
Ao considerar a RMBH a situação torna-se ainda mais complexa devido aos contrastes
entre as legislações municipais e dificuldades de interface entre as administrações
municipais.
Ecologia da paisagem
Forman e Gordon (1986, p.11), buscando entender a estrutura, a função e as mudanças
na paisagem, criaram um quadro de referência de como a configuração paisagística do
território evolui junto com os processos ecológicos mais relevantes – um mosaico de
ecossistemas interagente – conectados por fluxos de energia e matéria. Os princípios da
ecologia da paisagem se aplicam em qualquer nível de escala e apresenta três
características principais. A primeira é a estrutura da paisagem, que compreende o
padrão espacial ou arranjo dos elementos paisagísticos. Em seguida, a função movimento dos animais, pessoas, ventos, energia e outros pela estrutura. E, por último,
a mudança que é a alteração do padrão espacial e da função através do tempo.
Segundo Yeang (1999, p.20-35), as relações entre o meio artificial e o natural são
recíprocas e qualquer alteração nesse sistema o afeta por completo. Em um
planejamento é necessário que haja consciência de que as interações do ecossistema e
entre ecossistemas são funções complexas, e estes são sistemas frágeis. Essa
compreensão pode favorecer a relação entre as atividades humanas e os ecossistemas de
maneira menos destrutiva possível, mais compatível e vantajosa às limitações inerentes
ao ecossistema. Ela também gera subsídios de propostas para o entorno edificado
capazes de produzir impactos ecológicos benéficos.
Os serviços ecossistêmicos são processos gerados pela própria natureza por meio dos
ecossistemas para sustentar a vida, sendo responsáveis pela manutenção da
biodiversidade. A degradação é a perda biótica e abiótica do ecossistema, ou seja,
destruição da estrutura e atividade do solo, dos recursos hídricos, redução de fauna e
flora (CHAZDON, 2008, p.).
Os espaços livres públicos e privados são importantes pelos diversos serviços
ecossistêmicos prestados como a proteção de recursos bióticos e abióticos (fauna, flora,
água, solo e outros). E ainda favorecem a regulação do clima, produção de alimentos,
condução das águas pluviais, geração de renda, mobilidade, recreação, entre outros.
Algumas soluções projetuais conhecidas como jardins de chuva, biovaletas e grades
verdes emulam e adaptam os processos e ciclos ocorridos na natureza. Na escala do
planejamento urbano e regional, essa rede de espaços interconectados funciona como
uma infraestrutura verde, composta de áreas naturais e outros tipos de espaços livres que
conservam os valores dos ecossistemas naturais e suas funções (CORMIER;
PELLEGRINO, 2008, p.125-141).
Dessa forma, o estudo dos processos do meio natural pode contribuir para o
planejamento urbano e para as decisões de projeto, em todas as escalas. A aplicação
desses conceitos e a conservação dos espaços livres em quantidade suficiente, com
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qualidade, acessibilidade e compondo um sistema de espaços livres, podem contribuir
para a habitabilidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para amenizar
impactos negativos da ação antrópica.
Procedimentos metodológicos para a investigação do sistema de espaços livres na
RMBH
A diversidade dos aspectos físicos e bióticos associada às transformações na paisagem
urbana na RMBH justificam esta pesquisa na linha Paisagem e Ambiente do Programa
de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG.
Um dos eixos principais de ação da Política Metropolitana Integrada de democratização
dos espaços públicos do PDDI (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
RMBH) nos programas de requalificação, ampliação, implantação, acesso e gestão de
espaços e equipamentos públicos diversificados e integrados em diversas escalas,
preferencialmente na escala microlocal: áreas verdes, parques, praças, feiras, hortas e
outros. A ação proposta contempla também a recuperação de áreas degradadas para
atividades culturais, sociais, educativas, esportivas, de recreação e lazer
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2011, p.762).
A pesquisa apresentada vai ao encontro dos objetivos do PDDI e tem ainda como
objetivos específicos: investigar as relações entre os sistemas de espaços livres e a
produção da forma urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH);
analisar a pertinência dos fundamentos de planejamento do sistema de espaços livres e a
sua suficiência para a compreensão e proposição do complexo quadro urbano
contemporâneo; contribuir para a elaboração de futuros princípios gerais de políticas,
planos e implantações de espaços livres mais atentos à realidade da RMBH; estabelecer
procedimentos de método de análise qualitativa e critérios de avaliação dos sistemas de
espaços livres e formas urbanas no que tange: ao seu potencial desempenho para o
estabelecimento da vida pública, ao grau de obsolescência e vitalidade de diferentes
tipos de espaços livres e formas construídas, ao entendimento de significados cotidianos
e simbólicos, à sua contribuição ambiental: drenagem, microclima, macroclima,
estabilidade do solo, conservação e dinâmica ecológica (florestas urbanas, cerrados,
matas ciliares e áreas alagadas), à degradação ambiental, à recuperação de áreas
degradadas; discussão de alternativas projetuais dos espaços livres existentes e suas
relações com tecidos urbanos preexistentes; gerar material gráfico e iconográfico
específico, que contribuam para este estudo e para o acervo dos centros de pesquisa;
analisar a distribuição do sistema de espaços livres na RMBH segundo variáveis
históricas, ambientais, de infraestrutura e estrutura urbanas, legais e institucionais; dar
continuidade às pesquisas realizadas pelo núcleo Belo Horizonte do QUAPÁ na
Universidade Federal de Minas Gerais; identificar os padrões e definir a tipologia dos
espaços livres identificados na área conurbada da RMBH. Os resultados obtidos pela
pesquisa poderão ser utilizados ainda para fortalecimento dos grupos sociais envolvidos,
para outros estudos correlatos e demandas públicas.
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Os procedimentos metodológicos previstos têm início com a pesquisa bibliográfica para
a seleção e aplicação de conceitos e metodologia de abordagem desta temática, e
pesquisa documental em órgãos públicos e bibliotecas, visando o levantamento de
dados. Pretende-se utilizar cartas municipais, estaduais e dados georreferenciados com
informações sistematizadas para elaboração de mapas que representem a evolução e a
estruturação atual da situação metropolitana. Neles, serão identificadas áreas que
apresentam complexidades urbanas representativas e reunidos os tipos de tecidos
urbanos.
Visando um recorte heterogêneo, o levantamento de campo e o registro fotográfico para
análise por amostragem são necessários para identificação dos espaços e suas principais
características. Em seguida, são executadas tabulação dos dados, análises e sínteses.
Pretende-se elaborar o mapa síntese, a classificação e a quantificação dos espaços livres
tendo como base a identificação prévia, o levantamento de campo e os dados oficiais.
Ao longo da pesquisa, textos científicos serão elaborados para a publicação de artigos e
a tese.
Considerações finais
Os resultados esperados com a continuidade desta pesquisa no contexto da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) são: o estabelecimento de método de análise
de relações entre sistemas de espaços livres e forma urbana; a constituição de um
quadro referente às relações entre os atuais processos de produção dos mesmos; a
proposição de sistema de critérios de avaliação da qualidade dos sistemas de espaços
livres e formas urbanas considerando seu potencial para a vida urbana e seu
desempenho ambiental, e ampliação da discussão sobre recuperação de áreas
degradadas no meio urbano.
A publicação dos resultados alcançados em revistas científicas da área, em eventos
científicos e a tese contribuirão para o fortalecimento da Rede Nacional QUAPÁ-SEL e
de procedimentos de pesquisa que consideram a contribuição interdisciplinar.
Portanto, a pesquisa busca avançar nos estudos realizados anteriormente, e contribuir
para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.
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Complexidade e Investigação Patrimonial no contexto de Holambra-SP, Brasil;
Complexity and Heritage Investigation in the context of Holambra-SP, Brazil;
Complejidad e Investigación Patrimonial en el contexto de Holambra-SP, Brasil.
João Luiz van Ham Mello – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Este artigo trata de apresentar aspectos para caracterização de uma proposta
de investigação no campo do Patrimônio Cultural sob a perspectiva do “pensamento
complexo”, termo abordado principalmente por Edgar Morin (1996). Holambra é uma
das cidades pertencentes à Região Metropolitana de Campinas, cujos precedentes
sociais, históricos e culturais se deram por processos específicos de imigração e
colonização de um grupo de agricultores holandeses no pós-guerra. Atualmente a cidade
se destaca como principal polo de produção e comércio de flores e plantas ornamentais
no Brasil. Além disso, configura-se como uma cidade turística em expansão. Busca-se
com este trabalho apresentar de que forma a complexidade das relações entre as
diversas caracterizações deste território pode corroborar em seu entendimento enquanto
Patrimônio Cultural.
Palavras-chave: complexidade, patrimônio cultural, Holambra, imigração.
Abstract: This article aims to present some aspects to characterize a research proposal
in the field of cultural heritage within the perspective of "complex thought", a term
approached mainly by Edgar Morin (1996). Holambra is one of the cities belonging to
Campinas’ Metropolitan Region, whose social, historical and cultural precedents were
due to specific processes of immigration and colonization of a group of Dutch farmers
in the post-war period. Currently the city stands out as the main pole of production and
trade of flowers and ornamental plants in Brazil. In addition, it sets itself up as a
booming tourist town. This work aims to present how the complexity of the relations
between the various characterizations of this territory can corroborate in its
understanding as Cultural Heritage.
Keywords: complexity, cultural heritage, Holambra, immigration.
Resumen: Este artículo trata de presentar aspectos para caracterizar una propuesta de
investigación en el campo del Patrimonio Cultural desde la perspectiva del
"pensamiento complejo", término abordado principalmente por Edgar Morin (1996).
Holambra es una de las ciudades pertenecientes a la Región Metropolitana de
Campinas, cuyos precedentes sociales, históricos y culturales se dieron por procesos
específicos de inmigración y colonización de un grupo de agricultores holandeses en la
posguerra. Actualmente la ciudad se destaca como principal polo de producción y
comercio de flores y plantas ornamentales en Brasil. Además, se configura como una
ciudad turística en expansión. Se busca con este trabajo presentar de qué forma la
complejidad de las relaciones entre las diversas caracterizaciones de este territorio
puede corroborar en su entendimiento como Patrimonio Cultural.
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Introdução
Este trabalho é uma aproximação, com sentido corroborativo aos estudos
interdisciplinares brasileiros. A amplitude de estudos que se busca tem sido cunhado
como um desafio epistemológico por muitos pesquisadores. Em parte, praticado pelo
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável1 pela
Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG.
Holambra, município paulista da Região Metropolitana de Campinas, Estado de São
Paulo, enquanto processo de assentamento agrícola de colonos imigrantes e posterior
desenvolvimento urbano, econômico e turístico, conforma uma singularidade territorial
que merece atenção racional crítica e autocrítica. De um assentamento nucleal inicial
quase que isolado de seu contexto regional, ao seu reconhecimento enquanto “Capital
Nacional das Flores”, a cidade conforma um território de conflitos econômicos,
políticos e culturais fortemente influenciado pelo seu processo de diferenciação
histórica regional.
Mello e Braga (2017) apontam os principais processos de desenvolvimento urbano e
turístico na cidade de Holambra que ocorreram nos últimos 25 anos. A urbanização e a
grande capacidade de geração de empregos no ramo da produção de flores fez com que
aquele contexto, desde sua emancipação, atraísse cada vez mais investimentos, pessoas,
empresas. Segundo estes autores, tais fluxos e decisões políticas fizeram com que
Holambra se tornasse
uma cidade turística que tenta, a todo instante ser lembrada como o
“pedacinho da Holanda no Brasil” tendo refletido esta sensação na
arquitetura “típica”, na gastronomia, no nome dos logradouros públicos, nos
empreendimentos turísticos ou não, e na vida social como um todo. [...] É
isso que alimenta o ego local, o turismo, o mercado imobiliário, etc.
(MELLO; BRAGA, 2017, p. 84).

Além disso, oferecem o alerta sobre a negligência do poder público e comunidade local
enquanto aos bens culturais que fizeram parte do processo de colonização, quando
afirmam que
A sede da ex-colônia de holandeses localizada ainda em propriedade da
Cooperativa Holambra, na região central da cidade, foi o palco das reuniões e
eventos que aconteciam na colônia. Este espaço incluía a “Igreja Velha”, uma
paineira que marcava o espaço central destes encontros, a “Escola São
Paulo”, primeira escola infantil de Holambra, em que os filhos dos
holandeses eram alfabetizados em português. Estes locais, primórdios da
fundação da colônia holandesa, estão hoje caídos no esquecimento da
Cooperativa Holambra e da Prefeitura Municipal uma vez que estão em
estado de abandono (MELLO; BRAGA, 2017, p. 84-85).

Diante do exposto, pode-se compreender a necessidade de investigação do caso de
Holambra no campo do Patrimônio Cultural. Para isso, pretende-se que o “olhar do
1

Disponível em: <www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido>. Acesso em: 15 de out. 2018
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pesquisador” esteja alinhado ao desafio que se propõe. O caráter complexo do
desenvolvimento da cidade de Holambra que se assume neste trabalho visa ampliar as
possibilidades de caracterização deste território.
Assim sendo, os discursos de alguns intelectuais do racionalismo crítico francês,
principalmente como Pierre Bourdieu (1989) e Edgar Morin (1996) influenciaram
sobremaneira como alguns conceitos poderiam elucidar as relações entre o homem e a
natureza e o homem com seus próprios desenvolvimentos tecnológicos, artísticos,
políticos, etc. Compreender quais são e de que forma se dão tais relações interessa a
medida que se possa, assim, “desconsiderar formas hierárquicas de valor entre os
fenômenos de um contexto” (GOMES, 2000).
Para que o objetivo deste artigo se atinja procura-se explorar as potencialidades da
interdisciplinaridade mais proximamente aos ensinamentos de Edgar Morin que
introduz o “pensamento complexo” (MORIN, 1996) à Escola do “Racionalismo
Aberto” (SILVA, 2000).
O Pensamento Complexo
Edgar Morin (1996) entende que “a razão aberta não é somente um método. É uma
aptidão para elaborar sistemas de ideias, mas sistemas que não são dados como
definitivamente estabelecidos e que podem ser remodelados”2. E que para isso, seria
necessária a “construção de um novo [...] habitus científico 3”, que pode ser
compreendido como “uma das condições essenciais que configura e constitui o ‘novo
olhar’ do pesquisar, capacitando-o para tal métier” (DESAULNIERS, 2000, p.152).
Compreender o mundo real a partir de uma multiplicidade de visões constrói uma nova
visão de mundo (DESAULNIERS, 2000). Para Morin (1996), como explica Silva
(2000) “o real ultrapassa o racional” (p. 81). Em outras palavras,
(...) a complexidade do fenômeno só pode ser compreendida por uma razão
aberta que sabe que o real ultrapassa o racional. Ela reconhece a sua própria
capacidade evolutiva e de auto superação. Por isto mesmo ela é crítica e
autocrítica. Desta forma é que ela pode dar conta da complexidade do mundo
atual, oferecendo uma maneira de elaborar ideias que não são dadas como
definitivas, podendo ser reformuladas diante de novos dados. Ela abre-se para
a multiplicidade e o pluralismo. Constrói uma nova visão de mundo e uma
nova concepção de ciência (SILVA, 2000, p. 81).

Desta forma, este artigo trata de apresentar as possibilidades de investigação a partir de
um ponto de visa ampliado sobre o território, no intuito de realizar uma exploração
dentro dos campos do conhecimento que não apenas estão relacionados, mas que
configuram uma “teia complexa de relações” (GOMES, 2000, p. 110) sobre ele. A
objetividade de pesquisa poderá se efetivar com a orientação docente, e
consequentemente resultar em uma Dissertação de Mestrado.

2

(MORIN, 1996 apud DESAULNIERS, 2000, p. 152).
Segundo Bourdieu “A construção de um habitus científico é um processo que instaura ‘o princípio
gerador das estratégias que permitem aos agentes defrontaram-se com situações muito diversas’
assumindo ‘a forma de um conjunto de relações históricas [...]” (DESAULNIERS, 2000, p. 148).

3
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A “complexidade” da pesquisa nas ciências humanas e sociais pode ser também
caracterizada por Bachelard (1996 apud SILVA, 2000) como um,
(...) estado de mobilização permanente, [onde se procura] substituir o saber
fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico, [em que se
possa] dialetizar todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão,
razões para evoluir (BACHELARD, 1996 apud SILVA, 2000, p. 82).

Este termo configura um pensamento “aberto e dinâmico”, epistemologicamente
diferente da “razão fechada” que é simplificadora, disciplinar, fragmentada e aliada aos
interesses do mercado financeiro e do desenvolvimento econômico ocidental, como
denomina Morin (1998) ao afirmar que o
(...) desenvolvimento econômicotecnoburocrático das sociedades ocidentais
(que) tende a instituir uma racionalidade ‘instrumental’, em que eficácia e
rendimento parecem trazer a realização da racionalidade social (MORIN,
1998 apud LORIERI, 2010, p. 13).

Não permitindo, portanto, que se possa “dialetizar todas as variáveis”, como cita
Bachelard (1996 apud SILVA, 2000, p. 82).
Assume-se, portanto, que caracterização histórica do estudo de caso se mostra como
um ponto de partida importante para este caso, uma vez que, através dela, se pode
compreender os diversos processos sociais e contextuais que influenciam direta e
indiretamente os fenômenos regionais, o processo de imigração (neste caso), e as
demais sobreposições da atividade humana na paisagem.
Por este motivo, o termo “paisagem cultural” é cunhado em áreas do conhecimento
como a Geografia, a Arquitetura e o Turismo na contemporaneidade abarcando uma
variedade de significações, ainda em reflexão entre os vários estudiosos. Ainda assim,
retoma esta preocupação em realizar análises multifacetadas para o entendimento do
contexto como objeto de pesquisa, uma vez que pode demonstrar uma ampla capacidade
de reflexão e aplicabilidade dos termos. De acordo com Figueiredo,
A geografia foi a ciência humana que se interessou pelo estudo da paisagem,
e, dela, surgiram duas correntes teóricas: a Geografia Cultural Tradicional,
que analisa a paisagem através de sua morfologia, e a Nova Geografia
Cultural, que interpreta a paisagem com base em sua simbologia
(FIGUEIREDO, 2015, n.p.).

Na atualidade, encontram-se discussões entre diversas áreas do conhecimento que
evidenciam a abertura do termo para outros focos de análise teórica e experimentação
do termo (RODRIGUES, 2015). Segundo este autor (2015), a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - principal órgão mundial
que discute e propõe o entendimento da Paisagem Cultural - por meio das Diretrizes
Operacionais para a Implantação da Convenção do Patrimônio Mundial de 1999, afirma
que,
Paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e do
homem designado no Artigo I da Convenção. Elas são ilustrativas da
evolução da sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do tempo
sob a influência das determinantes físicas e/ou oportunidades
apresentadas por seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais,
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econômicas e culturais, tanto internas quanto externas. Elas deveriam ser
selecionadas com base tanto em seu extraordinário valor universal e sua
representatividade em termos de região geocultural claramente definida,
quanto por sua capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e
distintos daquelas regiões (UNESCO, 1999 apud RODRIGUES, 2015, p. 5253, grifo do autor).

Desta forma, sendo a paisagem cultural ilustrativa da evolução da sociedade ao longo do
tempo, pode-se também entender a mutável dinâmica dos agentes sociais e políticos na
construção da mesma e a consequentemente a ampliação dos pontos de vista para a
pesquisa no campo do Patrimônio Cultural.
De forma a organizar o desenvolvimento deste artigo, propõe-se apresentar a
necessidade de compreensão dos processos de imigração que são representativos para o
estudo de caso. Holambra é um caso de formação de núcleo de colonos imigrantes que,
após a II Guerra Mundial, iniciou suas atividades agrícolas no interior de São Paulo a
partir dos diversos interesses institucionais e políticos, em meio a um “jogo de
interesses” (Bourdieu, 1989).
Portanto, a contextualização histórica faz-se necessária para compreensão do ambiente
em que a pesquisa se desenvolve. Em seguida, utiliza-se de pesquisas bibliográficas e
documentais para caracterizar o fenômeno territorial ligado ao processo de imigração do
contexto do estudo de caso, aproximando seus aspectos políticos, históricos, sociais, etc.
O contexto da imigração em São Paulo
O Brasil é um país marcado, essencialmente, pela formação de sua população com
origens diversas. “Povoado desde o século XVI por portugueses e africanos, o Brasil
sempre foi, por excelência, um país de imigrantes” (PILLAGALLO, 2012, p. 7).
Durante três séculos de período colonial, os estrangeiros que pelo país passaram, o
fizeram a título de descobridores como os franceses no século XVI, holandeses no
século XVII e os espanhóis durante a União Ibérica entre 1580 e 1640 (PILLAGALLO,
2012).
O processo de imigração de povos não ibéricos ao Brasil se intensificou após a abolição
da escravatura (1888) quando, ao final do Período Imperial (1822-1889), procurou-se
através das políticas imperiais, efetivar um ‘branqueamento’ da população e
consequentemente realizar a substituição do braço escravo pela mão-de-obra
remunerada (PILLAGALLO, 2012). A necessidade de ocupação das terras do interior
do Brasil por europeus e o desenvolvimento de cidades com características europeias
também era uma necessidade dos governantes (RIBEIRO, 2015). Segundo o sociólogo
brasileiro Darcy Ribeiro (1922-1997),
O papel do imigrante foi muito importante como formador de certos
conglomerados regionais nas áreas sulinas em que mais se concentrou,
criando
paisagens
caracteristicamente
europeias
e
populações
dominadoramente brancas (RIBEIRO, 2015, p.182).

Iotti (2010) aponta para os diversos interesses de grupos sociais que passaram pelo
processo imigratório e de colonização no Brasil durante o Período Imperial. Segundo
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Quirino e Montes, o ato de legislar “sempre traduz, nas mais diversas sociedades, a
necessidade de tornar explícita a organização das relações sociais” (QUIRINO;
MONTES, 1992 apud IOTTI, 2010, p. 01).
Deste modo, a legislação produzida durante aquele período reflete contradições da
sociedade brasileira em relação à política imigratória (IOTTI, 2010). De um lado existia
uma tendência à continuidade da política adotada por D. João VI que “providenciava a
entrada de imigrantes destinados a núcleos de pequena propriedade, com a finalidade de
colonizar” (IOTTI, 2010, p. 02). De outro lado, o imigrante serviria à substituição da
mão-de-obra escrava nas lavouras de café, principalmente no Estado de São Paulo.
De 1850 a 1889 criaram-se 250 colônias no Brasil, sendo que, deste total 78,8% eram
particulares, 20% imperiais e, em menor número, provinciais (IOTTI, 2010). No Estado
de São Paulo (SP), conforme a consideração de Petrone (1987 apud IOTTI, 2010), a
criação dos núcleos coloniais foi realizada com objetivos diversos daqueles observados
na Região Sul do país. Em São Paulo, o núcleo colonizador funcionaria como modelo
para a corrente imigratória porque,
Acenava-se aos imigrantes com a possibilidade de se tornarem pequenos
proprietários depois de um estágio na fazenda de café, onde poderiam fazer
poupança e onde teriam oportunidade de se familiarizar com as técnicas
agrícolas de um país tropical. O imigrante deveria produzir nessas pequenas
propriedades mercadorias – alimentos para o mercado interno em constante
expansão. Funcionaria, portanto, como produtor intersticial no ‘império do
café’, o que interessava à classe hegemônica – os cafeicultores -, já que
asseguraria o abastecimento das cidades que cresciam diante da maior
complexidade que a dinâmica da economia cafeeira exigia (PETRONE, 1987
apud IOTTI, 2010, p. 9).

A este respeito, o geógrafo da Universidade de São Paulo, Adilson Avansi de Abreu
(1971) concorda com Petrone (1987) quando diz que,
(...) a colonização agrícola com imigrantes estrangeiros representa um tipo de
ocupação do solo com certos objetivos que, em face de estímulos diferentes,
frutos das diversidades regionais no Sul do Brasil, evoluíram de formas
diferentes em São Paulo e demais Estados meridionais (ABREU, 1971, p.7).

O autor afirma que o tipo de colonização em pequenas propriedades no Estado de São
Paulo foi menos expressivo, frente ao imenso grupo de imigrantes que se destinaram às
fazendas de café. A imigração europeia para São Paulo quase sempre foi dirigida pelos
interesses do Estado ou por particulares, o que refletia uma preocupação com relação à
qualidade da mão-de-obra e à diversidade da produção agrícola (ABREU, 1971).
O autor propõe também que os fluxos imigratórios para o Estado de São Paulo podem
ser distinguidos, grosso modo, por pelo menos quatro épocas de imigração. De 1827 a
1840, constituiu a fase inicial da imigração, em que esta era patrocinada pela própria
província de São Paulo. Seus pioneiros eram originados de diversos Estados Alemães e
se estabeleceram em núcleos coloniais. “Este movimento teve expressão somente nos
primeiros anos; logo depois a Província pede ao governo central a suspensão da entrada
de imigrantes por falta de recursos” (ABREU, 1971, p. 8).
O segundo ciclo, que se estendeu de 1840 a 1870, é caracterizado, desta vez, pelo
“sistema de parceria” (ABREU, 1971, p. 9; IOTTI, 2010, p. 7). Esta iniciativa acabou
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por trazer germânicos (alemães e suíço-alemães) para o trabalho rural nas lavouras e foi
desenvolvido, em grande parte, com o apoio e oferta do “império cafeeiro” (PETRONE,
1987 apud IOTTI, 2010, p. 09). Porém, em 1867, com a Revolta de Ibicaba em Limeira
(SP), na fazenda de café do Senador Nicolau Vergueiro4 (1778-1859), idealizador do
sistema de parceria, deu-se início ao declínio das imigrações. A notícia da revolta dos
imigrantes na Fazenda Ibicaba chegou à Europa, e causou a promulgação da legislação
de 1859 (Rescrito von der Heydt) que, acabou por proibir a emigração prussiana (Reino
da Prússia, 1701-1918, atual território da Alemanha e Polônia) para o Brasil (ABREU,
1971).
De 1870 até a II Guerra Mundial, trata-se do período de maior expressividade para São
Paulo, com predomínio absoluto de imigrantes latinos e italianos, destinados às
fazendas de café a cumprir trabalho assalariado. Porém, voltam as preocupações com a
diversidade das lavouras e, consequentemente, a ideia da instalação de núcleos
coloniais, o que se concretiza e tem grande incidência de iniciativas, principalmente, na
Média Depressão Paleozoica Paulista (ABREU, 1971). Nesta fase, os imigrantes das
segundas e terceiras épocas muitas vezes se mudaram para núcleos rurais através da
compra de fazendas, ou aquisição de sítios, se integrando aos assentamentos rurais
brasileiros e contribuindo para a formação de inúmeras cidades (ABREU, 1971).
De 1945 até os dias atuais (início dos anos 70), constitui-se período caracterizado por
iniciativas particulares que, apoiadas pelo governo nacional e dos países emigrantistas
interessados, visavam “[...] a colocação de imigrantes em núcleos coloniais, através de
um processo altamente dirigido” (ABREU, 1971, p. 09). Existia também um número
maior de indivíduos de diferentes nacionalidades que se destinavam aos centros
urbanos, formando um dos elementos principais na caracterização desta fase. Neste
período, destacam-se as iniciativas italiana e holandesa, respectivamente, com a
fundação das colônias de Pedrinhas (Assis, SP) e Holambra I e II (ABREU, 1971).
A distinção apresentada pelo autor oferece uma perspectiva sobre os períodos de
imigração no Estado de São Paulo. Além disso, colabora para que o processo
imigratório não somente neste estado, mas no Brasil, se caracterize pelas rupturas
temporais e espaciais resultantes dos fluxos de imigrantes que formam parte das
dinâmicas social, econômica, política e cultural de diversos contextos urbanos e rurais
brasileiros.
Assim sendo, a cidade de Holambra conforma um exemplo deste contexto social,
político e econômico de imigração e destaca-se pela sua configuração no pós-guerra, em
que os fluxos imigratórios ao Brasil já eram menos expressivos. Holambra surge,
portanto, em meio a um projeto do governo holandês para a imigração. Notadamente, o
governo brasileiro também apontava seus interesses para a importação de mão-de-obra
qualificada para as atividades agrícolas voltadas ao abastecimento das regiões
metropolitanas (ABREU, 1971). Segundo Adilson de Abreu (1971) - que abordou e
colônia de Holambra em sua dissertação de mestrado em Geografia pela Universidade
de São Paulo - em relato colhido por Motoyama (2006), os imigrantes de Holambra,

4

Disponível em:< https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/nicolaupdevergueiro.html>. Acesso em: 23 set.
2018.
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(...) vieram para o Brasil baseados numa filosofia quase que coletivista.
Independente de quanto cada um trouxe da Holanda, eles compraram terras e
passaram a trabalhar num sistema mais ou menos coletivista. No fim,
independente do que cada uma das famílias de agricultores produzia, vendiase tudo e distribuí-a se o lucro entre todos os colonos (MOTOYAMA, 2006,
p. 663-664).

É possível afirmar deste modo que, o contexto da cidade de Holambra apresenta-se
como meio de criação de hipóteses e pressupostos de pesquisa patrimonial diante da
amplitude de influências observadas pelos autores. Deste modo, cabe ao pesquisador
realizar as inter-relações necessárias ao entendimento do fenômeno enquanto à sua
variedade de influências espaço-temporais.
Considerações
Esforços de compreensão de alguns aspectos sobre o estudo de caso em questão podem
ser notados através de diversas obras acadêmicas, comerciais, entre outras. Como se
pode destacar, em muitas delas, Holambra configura uma territorialidade, assim como
uma paisagem cultural específica em sua região imediata e até mesmo no contexto
nacional pelo seu processo de colonização agrícola tardia como visto em Abreu (1971);
sua formação sócio-política como em Perrin (1957), Souza Júnior (1998), Gallas
(2012), Smits (2016); pela sua formação territorial cooperativista em Herbers (1989),
Biondi, Tristão, Viegas (2007), Teixeira (2012), entre outros.
O conjunto de estudos supracitados configura parte da “teia complexa de relações”
(DESAULNIERS, 2000) na medida em que podem auxiliar no desenvolvimento da
pesquisa de caracterização dos diversos aspectos históricos, sociais, políticos,
econômicos e culturais que conformam por sua vez, diferentes pontos de vista sobre o
mesmo objeto de estudo, a cidade de Holambra.
Dada a complexidade que se pretende atingir com este estudo, apresentam-se assim,
alguns questionamentos sobre o caso que permitiram traçar um caminho estrutural de
análise. Primeiramente, pode-se analisar a questão de Holambra a partir de seus fluxos
migratórios? De que forma estes fluxos se deram e se dão? Qual a influência
metropolitana sobre o desenvolvimento da ex-colônia? Como se dão as relações sociais
na ex-colônia através dos tempos históricos? Como se configura na atualidade? Como
identificar os grupos sociais? Como diferenciá-los? Como se identificam? De que forma
o turismo impacta? Por fim, quais são as permanências culturais que conformam a
paisagem cultural e oferecem sentido à vida naquele lugar?
Concluindo, nota-se um variado conjunto de fatores que podem caracterizar a
investigação patrimonial neste estudo de caso. Apesar disso, compreende-se que pelo
“pensamento complexo” pode-se pensar em uma metodologia de pesquisa que seja
capaz de realizar diferentes caracterizações sob diversos aspectos sobre um mesmo
objeto de estudo, e desta forma, contribuir para a interdisciplinaridade na pesquisa
científica. Este trabalho pretende seguir nesta atribuição mediante orientação acadêmica
durante os próximos semestres do mestrado acadêmico.
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Reabilitação pós-mineração: o processo de fechamento de mina no Quadrilátero
Ferrífero - MG; Post-mining rehabilitation: the mine closure process in the
Quadrilátero Ferrífero - MG; Rehabilitación post-minería: el proceso de cierre de
mina en el Cuadrilátero Ferrífero - MG
June Elaine Minomi – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O conflito entre a necessidade de preservação do meio ambiente e do
patrimônio cultural e a demanda do desenvolvimento econômico pela atividade
minerária e imobiliária é verificado no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Neste
cenário, uma proposta adequada de reabilitação pós-mineração torna-se importante para
minimizar as consequências negativas do fechamento da mina e maximizar os
benefícios do fechamento. Este artigo investiga aspectos do processo de fechamento de
mina, buscando compreender a importância da reabilitação dos meios físico, biótico,
paisagístico, socioeconômico e cultural das áreas mineradas, e propõe investigações
futuras no Quadrilátero Ferrífero. Partindo dessa premissa, entende-se que há potencial
nas áreas pós-mineradas para o alcance do desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Mineração, Fechamento de mina, Reabilitação pós-mineração.
Abstract: The conflict between the need to preserve the environment and cultural
heritage and the demand for economic development by mining and real estate activity is
verified in the Quadrilátero Ferrífero in Minas Gerais. In this scenario, an appropriate
post-mining rehabilitation proposal becomes important to minimize the negative
consequences of mine closure and maximize the benefits of closure. This article
investigates aspects of the mine closure process, seeking to understand the importance
of the rehabilitation of the physical, biotic, landscape, socioeconomic and cultural
resources of the mined areas, and proposes future investigations in the Quadrilátero
Ferrífero. Based on this premise, it is understood that there is potential in the postmining areas for achieving sustainable development.
Keywords: Mining, Mine closure, Post-mining rehabilitation.
Resumen: El conflicto entre la necesidad de preservación del medio ambiente y del
patrimonio cultural y la demanda del desarrollo económico por la actividad minera e
inmobiliaria se verifica en el Cuadrilátero Ferrífero en Minas Gerais. En este escenario,
una propuesta adecuada de rehabilitación post-minería es importante para minimizar las
consecuencias negativas del cierre de la mina y maximizar los beneficios del cierre. Este
artículo investiga aspectos del proceso de cierre de mina, buscando comprender la
importancia de la rehabilitación de los medios físico, biótico, paisajístico,
socioeconómico y cultural de las áreas mineras, y propone investigaciones futuras en el
Cuadrilátero Ferrífero. A partir de esta premisa, se entiende que hay potencial en las
áreas post-minadas para el logro del desarrollo sostenible.
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Palabras clave: Minería, Cierre de mina, Rehabilitación post-minería.
Introdução
A mineração é uma atividade extremamente impactante nas regiões onde está instalada,
pois sua operação causa grandes alterações no meio, modificando a paisagem e a
topografia, impactando na qualidade do solo, diminuindo a biodiversidade local,
interferindo na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, gerando conflitos
socioculturais e comprometendo a segurança das comunidades à jusante de suas
barragens de rejeitos. Por outro lado, a mineração é uma atividade essencial para as
atividades humanas nos setores de infraestrutura, habitação, saneamento, tecnologia e
comunicação (ACCIOLY, 2012, p.15-16).
Em Minas Gerais a atividade mineradora está relacionada à formação de muitas cidades
e permanece até hoje presente no seu espaço, economia e sociedade. O Quadrilátero
Ferrífero, localizado no centro-sudeste do estado de Minas Gerais, segundo Ruchkys et
al. (2012, p.215) possui uma riqueza singular ligada à história geoecológica da Terra e à
história da mineração em Minas Gerais e no Brasil. Os autores identificaram cinquenta e
cinco sítios de interesse natural e cultural, representativos da história geológica e da
mineração e também de sua ecologia e cultura (RUCHKYS et al., 2012, p.195).
Ruchkys et al. (2012) defendem que a criação de um geoparque no Quadrilátero
Ferrífero, com o reconhecimento da Rede Global de Geoparques Nacionais sob os
auspícios da UNESCO, poderia impulsionar o desenvolvimento da região de forma
integrada nas vertentes econômica, ambiental, social e cultural. Crespo (2015, p. 243)
também defende o instrumento do geoparque como uma prática de proteção mais
conveniente ao espaço capitalista, uma vez que os elementos a serem patrimonializados
constituem-se capital simbólico agregador de valor tanto para sua fruição patrimonial,
quanto para sua apropriação pelas atividades econômicas, como o turismo, conforme
preconizado pela UNESCO.
Dessa forma, verifica-se no Quadrilátero Ferrífero o conflito entre a necessidade de
preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural e a demanda do
desenvolvimento econômico pela atividade minerária e imobiliária. Neste cenário, uma
proposta adequada de reabilitação pós-mineração torna-se importante para minimizar as
consequências negativas do fechamento da mina, maximizar os benefícios do
fechamento, minimizar a probabilidade dos objetivos do fechamento não serem
atingidos e maximizar a probabilidade de captação de oportunidades para benefícios
duradouros, de acordo com o International Council on Mining and Metals (2008 apud
ACCIOLY, 2012, p.80).
Esta pesquisa encontra-se em fase inicial e seu objetivo é traçar as prováveis linhas de
desenvolvimento para uma futura investigação, que pretende analisar as melhores
práticas de fechamento de mina e investigar como estas práticas dialogam com um
estudo de caso no Quadrilátero Ferrífero. Nessa fase inicial, será apresentada a relação
entre território, paisagem e mineração; em seguida, serão abordados alguns aspectos das
normativas vigentes e entraves relacionados ao fechamento de mina. Por fim, será
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abordada a abrangência da reabilitação pós-mineração e apontamentos sobre a
metodologia da futura investigação.
Território, paisagem e mineração
Segundo Carsalade (2016, p. 151), o território é compreendido como uma porção físicoespacial que abarca relações socioeconômicas e culturais e com elas interage. O mesmo
autor cita Carl Sauer no início do século XX, que define paisagem “[…] por uma
associação distinta de formas, tanto naturais como culturais, onde a cultura se
apresentaria como agente, a área natural como meio e a paisagem cultural como
resultado. ” (SAUER, [20--] apud CARSALADE, 2016, p.151).
Muitas vilas e cidades do Quadrilátero Ferrífero surgiram em decorrência da mineração,
uma nova territorialidade foi sendo conformada e a paisagem da região foi sendo
alterada. A mineração é uma atividade que exerce grande alteração na paisagem e no
espaço, principalmente no caso de lavras à céu aberto, por seu potencial de
transformação e degradação da paisagem. Além disso, a mineração é capaz de alterar
substancialmente a estrutura e configuração de agrupamentos sociais e comunidades,
visto que reconfigura o território por completo e suas relações, (des)construindo
referências espaciais e culturais (ACCIOLY, 2012, p.23-24).
Conforme a Deliberação Normativa COPAM Nº 220/2018, o fechamento de mina é o
processo que abrange toda a vida da mina, desde a fase dos estudos de viabilidade
econômica até o encerramento da atividade minerária, incluindo o descomissionamento,
a recuperação e o uso futuro da área impactada. O descomissionamento é o trabalho de
desativação da infraestrutura e serviços associados à produção e de desmobilização da
mão de obra do empreendimento minerário. Recuperação ambiental de área impactada
por atividade minerária é o processo que deve ser executado ao longo da vida do
empreendimento, de forma a propiciar à área impactada uma condição estável,
produtiva e sustentável, com foco no uso futuro. Uso futuro da área minerada é a
utilização prevista da área impactada pela atividade minerária levando-se em
consideração as suas aptidões, a intenção de uso pós-operacional, as características dos
meios físico, biótico e socioeconômico. As duas últimas fases do processo de
fechamento de mina serão o foco desta pesquisa e da futura investigação.
O fechamento de mina tornou-se significante a partir do advento da Lei nº 6.938/81 e da
Constituição Federal de 1988 quando ganharam importância o Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA. Em seguida, o Decreto n° 97.632/89 estabelece a
apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Para Tonidandel
et al. (2012), essas legislações foram fundamentais para introduzir o conceito de
desenvolvimento sustentável na atividade minerária brasileira e relatam que a legislação
ambiental de Minas Gerais foi a primeira do país sobre a etapa de desativação de
empreendimentos minerários, antecipando até mesmo a legislação ambiental federal,
por meio da publicação da DN COPAM Nº 127/2008. Esta deliberação normativa foi
revogada e entrou em vigor a DN COPAM Nº 220/2018.
As tratativas legais relacionadas ao fechamento de mina em Minas Gerais ocorrem no
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e no Órgão Ambiental Estadual
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do SISEMA. A Norma Reguladora de Mineração no 20 (NRM 20), instituída pelo
DNPM em 2002, disciplina os procedimentos administrativos e operacionais em caso de
Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das Operações Mineiras. A DN COPAM
Nº 220/2018, estabelece diretrizes e procedimentos para a paralisação temporária da
atividade minerária e o fechamento de mina, define critérios para elaboração e
apresentação do Relatório de Paralisação da Atividade Minerária, do Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Plano Ambiental de Fechamento de
Mina (PAFEM) e dá outras providências.
No Art. 9º da DN COPAM Nº 220/2018, é estabelecido que o PAFEM seja elaborado
conforme o Termo de Referência disponibilizado pelo órgão ambiental. O inciso IV do
referido artigo, exige a definição das ações que serão executadas durante o processo de
fechamento da mina e, se necessário, após a conclusão do mesmo, visando à
continuidade da reabilitação ambiental, à definição de parâmetros e frequência para o
monitoramento e à identificação de indicadores de qualidade ambiental adequados. Já o
inciso V, exige a apresentação de proposta de alternativas para uso futuro da área
minerada, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais da área de
influência direta do empreendimento (MINAS GERAIS, 2018, p.80).
Entraves no fechamento de mina
No Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais de 2016,
elaborado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, 27% das minas foram
classificadas como abandonadas e 73% como paralisadas, sendo 42% das minas
classificadas como paralisadas com controle ambiental e 58% como paralisadas sem
controle ambiental.
O resultado obtido no cadastro está relacionado à falta de capacidade organizacional e
de investimentos de algumas empresas mineradoras de pequeno e médio porte no Brasil,
que, para Luz e Sampaio (2015), enfrentam dificuldades no acesso às tecnologias
convencionais e avançadas utilizadas no processo de fechamento de mina. Associada à
esta realidade, a falta ou a deficiência no licenciamento ambiental também contribui
para o resultado do cadastro.
Segundo Tonidandel et al. (2012), o conteúdo mínimo do PAFEM é especificado de
forma geral e não são disciplinados e nem recomendados os procedimentos e aspectos a
serem adotados na fase de descomissionamento. Os autores sugerem a definição de
diretrizes técnicas, como uma Norma ABNT, que poderia determinar a elaboração e
execução do PAFEM com a adoção das melhores técnicas disponíveis, evitando a
elaboração e execução de planos com informações técnicas defasadas.
Já para Paranhos (2012), a maioria dos PAFEMs limitam-se a projetos de
reconfiguração topográfica e de revegetação da área degradada. A autora ressalta que é
impossível a requalificação da área com base na reconstituição das características
originais, pois o minério retirado não pode ser reposto, resultando em um falso
histórico, na medida em que a paisagem está sempre em constante modificação e deve
apresentar-se como forma didática de um processo que deveria ou não ter acontecido.
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Dessa forma, o PAFEM não consegue contemplar toda complexidade das relações
territoriais e do processo de fechamento de mina numa visão sistêmica e global,
articulando os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais segundo Carsalade
et al. (2012). As questões socioculturais, segundo os autores, por não serem
explicitamente indicadas na legislação, fazem com que o meio ambiente seja o único
alvo das compensações legais. Além disso, existe a dificuldade de se lidar com o setor
minerador face à importância econômica que a atividade possui.
Diante desse quadro, na maior parte dos casos, as populações locais dependem de
organizações socioambientais para defender seus interesses. Segundo Carsalade (2012),
a atuação do Estado não tem correspondido a de um planejador e gestor local e regional,
deixando às mineradoras um campo livre para que as decisões pós-minas ocorram de
acordo com seus próprios interesses do que sob a defesa do interesse público coletivo.
“É por isso que, após a ‘primeira safra’ da mineração, foi cunhado, pelo dito popular, o
termo ‘segunda safra’ aplicado aos desenvolvimentos imobiliários, […] que são
lucrativos para as mineradoras, mas de pouco interesse público maior.” (CARSALADE
et al., 2012, n.p).
O turismo também está presente nas estratégias de “segunda safra”. Inhotim, Milho
Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras são exemplos de construção de paisagens
turísticas em áreas pós-mineradas. São Gonçalo do Rio das Pedras e Mina do Pico de
Itabirito são exemplos de exploração turística de estruturas remanescentes dos antigos
núcleos mineradores coloniais (CARSALADE et al., 2012, n.p). A adoção do conceito
de patrimônio industrial, segundo Crespo (2015, p.238), desperta a atribuição de valores
com conotação positiva a tais locais e às suas paisagens patrimonializáveis, a partir da
ressignificação sociocultural de tais sítios, baseados em preceitos que busquem a auto
sustentabilidade econômica, ambiental e social para os mesmos.
De qualquer forma, as ações pós-mineração “[…] devem incorporar um
acompanhamento muito próximo do Estado e se integrarem às estratégias de
desenvolvimento territorial para que se tornem efetivas e […] representem um
necessário retorno social à exploração de suas riquezas e ao forte impacto”
(CARSALADE et al., 2012, n.p) proveniente das atividades mineradoras.
Reabilitação pós-mineração
Ocorrem dois momentos traumáticos importantes na alteração da paisagem pela
mineração: o primeiro ocorre quando o empreendedor inicia a exploração e modifica
drasticamente o cenário original no qual os cidadãos estavam habituados a vivenciar
diariamente; o segundo momento ocorre quando do fechamento da mina, após anos de
trabalho em que se concretizam diversas relações entre o trabalhador, a sociedade e o
ambiente natural (PARANHOS, 2012, p.120).
No fechamento de mina, a reabilitação pós-mineração não implica somente o retorno à
configuração original da paisagem através da recuperação ambiental e da
reconfiguração topográfica, mas deve considerar, na perspectiva de criação de novas
paisagens, o estabelecimento de bases consensuais e socialmente construídas. “[…] A
estrita observância legal não é suficiente para solucionar o problema da recomposição
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da paisagem, porque não se trata apenas da consideração de um recorte territorial que
receberá novos usos, mas também das relações socioculturais nela inseridas e dela
decorrentes. ” (CARSALADE et. al.,2012, n.p ).
Accioly (2012, p.157-158) sugere alguns pontos a serem observados no processo de
reabilitação e reconversão de áreas degradadas próximos a centros urbanos como:
incorporação do fechamento da mina na etapa de planejamento da atividade, incluindo
seus custos no processo e a visão de uso futuro da área; inclusão de todos os envolvidos
diretos no processo na discussão sobre a aptidão e a decisão quanto ao uso futuro;
clareza no papel de cada entidade ou ator envolvido; existência de uma instituição
fortalecida e coesa que direcione e articule o processo decisório de uso futuro;
observância das características urbanísticas da região, das suas demandas, infraestrutura,
identidade e singularidades; reinserção efetiva do projeto de uso futuro na malha
urbana; identificação das principais escalas de influência que o projeto alcançará, ou
que pretende alcançar; planejamento dos territórios minerários como um instrumento de
base para a busca do aprofundamento das diversas relações existentes, bem como
conflitos, tendências e interesses quanto ao uso do solo; e identificação de fontes de
recursos ou de parcerias que possam efetivar os projetos de reabilitação e reconversão
territorial.
Este artigo reconhece que as áreas mineradas apresentam-se como enclaves dissociados
do território onde se instalam, provocando tanto processos de exclusão como de
desterritorialização, e a reabilitação pós-mineração representa um desafio para as
empresas, órgãos competentes, Estado e população local. A partir desse cenário,
pretende-se desenvolver uma investigação futura baseada na análise das melhores
práticas de fechamento de mina e como estas práticas dialogam com um estudo de caso
no Quadrilátero Ferrífero de uma mina de lavra à céu aberto, por seu potencial de
transformação e degradação da paisagem.
Apontamentos sobre a metodologia
Segundo Carsalade et al. (2015, p.14), considerando o mosaico de usos e as
potencialidades urbanas, históricas, culturais e ambientais do Quadrilátero Ferrífero, a
apreensão da paisagem dessa região é fundamental para seu desenvolvimento,
considerada uma reflexão complexa, que exige uma abordagem e avaliação teórica
cautelosa para evitar uma abordagem empobrecida por considerar uma ótica meramente
física, ou até mesmo uma abordagem inviável. O autor recomenda “levantar tais
problemáticas, compreendê-las e difundi-las com a perspectiva de evolução do seu
entendimento e da proposição de instrumentos de gestão e monitoramento da
manutenção de características consideradas representativas ou até mesmo vitais a uma
determinada comunidade.” (CARSALADE et al., 2015, p. 14).
Ciente da complexidade da reflexão sobre a apreensão da paisagem, a futura
investigação pretende dar continuidade a alguns trabalhos realizados anteriormente
sobre a reabilitação pós-mineração, investigar as melhores práticas a serem
consideradas na recuperação e novos usos de áreas mineradas, e aprofundar a discussão
através de um estudo de caso de uma mina de lavra à céu aberto, localizada no
Quadrilátero Ferrífero.
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Os procedimentos metodológicos previstos têm início com a pesquisa bibliográfica, que
fornecerá o embasamento do trabalho através da seleção e aplicação de conceitos e
metodologia a serem adotados. A pesquisa documental em bibliotecas, órgãos públicos
e empresas, pretende levantar dados das melhores práticas em fechamento de mina, do
estudo de caso e seu entorno, e também obter cartas municipais, estaduais e dados
georreferenciados que subsidiarão a elaboração de mapas e outras peças gráficas.
Levantamentos de campo e fotográfico estão previstos para levantamento de
informações complementares e conhecimento das áreas de estudo.
Pretende-se apresentar mapas baseados em técnicas de representação e análise adotados
pela metodologia escolhida. Atualmente, ocorre uma difusão dos Sistemas de
Informações Geográficos - SIG na produção de inventários e apoio à prática do
planejamento e gestão, que segundo Moura (2009, p.52), têm se tornado ferramentas
fundamentais no planejamento da exploração mineral e gestão da recuperação ambiental
por possibilitarem um retrato mais fiel da complexidade e permitirem a integração de
análises por disciplinas diversas.
Considerações finais
Cada mina tem suas particularidades, por isso não há regras para os procedimentos a
serem adotados na reabilitação dos meios físico, biótico, paisagístico, socioeconômico e
cultural das áreas mineradas. Há minas situadas em áreas de grande importância para
conservação da biodiversidade, passando por pedreiras em áreas urbanas onde o
mercado imobiliário é dinâmico, até por grandes minas de minerais metálicos que
dominam a economia de pequenos municípios.
Como as áreas mineradas apresentam-se como enclaves dissociados do território onde
se instalam, provocando processos de exclusão e de desterritorialização, a reabilitação
pós-mineração representa um desafio para as empresas, órgãos competentes, Estado e
população local. Diante deste cenário, uma proposta adequada de reabilitação pósmineração torna-se importante para a criação de novas paisagens sobre bases
consensuais e socialmente construídas.
O presente estudo teve como objetivo traçar uma visão geral da pesquisa que se
pretende desenvolver no mestrado. Por enquanto, é uma visão superficial sobre a
reabilitação de áreas pós-mineradas, precisando ainda ser aprofundada e detalhada.
Pretende-se apresentar diretrizes de reabilitação e uso futuro da mina escolhida como
estudo de caso, baseado na relação das melhores práticas com as particularidades da
mina e do seu entorno. Espera-se também que a aplicação dessas diretrizes contribua no
processo de fechamento da mina ou sirva de referência bibliográfica para outros
processos e partes interessadas.
Portanto, esta pesquisa inicial e a futura investigação poderão subsidiar os envolvidos
no processo de fechamento de mina a buscarem soluções adequadas para as áreas pósmineradas, não se limitando apenas a projetos de reconfiguração topográfica e de
revegetação da área degradada, mas visando o desenvolvimento da região de forma
integrada nas vertentes urbana, econômica, ambiental, social e cultural. Desta maneira,
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

236

assume-se que há potencial nas áreas pós-mineração para o alcance do desenvolvimento
sustentável.
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Implantação da ferramenta BIM em projetos de construção civil e seus marcos
regulatórios; Implementation of the BIM tool in civil construction projects and
their regulatory frameworks; Implantación de la herramienta BIM en proyectos
de construcción civil y sus marcos regulatorios
Fernando A. de Campos Pinheiro Moreira – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Este artigo apresenta uma breve história do BIM (Building Information
Modeling), ferramenta de gestão utilizada na construção civil, desde seu início até os
dias de hoje. Seu surgimento, há mais de trinta anos, foi uma inovação em termos
tecnológicos, podendo ser considerado como um facilitador em relação à comunicação
entre os atores envolvidos, sejam arquitetos, engenheiros e construtores, além dos
clientes que, em sua grande maioria, por não terem formação técnica na área, carecem
de clareza de informação para uma compreensão mais abrangente ao projeto. É
abordada ainda a contextualização de seu marco legal no Brasil, através de exigências
em editais públicos de construções, e o impacto disto na implementação do BIM nas
empresas brasileiras.
Palavras-chave: BIM, Gestão de obras, Construção civil sustentável.
Abstract: This article presents the history of BIM (Building Information Modeling), a
management tool used in civil construction, from its inception to the present day. Its
emergence, more than thirty years ago, was an innovation in technological terms,
included as a means of communication between the actors involved, being architects,
engineers and builders, in addition to the clients who, for the most part, are not
technicians in the field, being therefore of fundamental importance the clarity of
information for their understanding. It was also address the contextualization of its legal
framework in Brazil, through requirements in public construction notices, and it`s
impact on the implementation of BIM in brazilian companies.
Keywords: BIM, Construction management, Sustainable civil construction.
Resumen: Este artículo presenta la historia de BIM (Building Information Modeling),
una herramienta de gestión utilizada en la construcción civil, desde su inicio hasta la
actualidad. Su aparición, hace más de treinta años, fue una innovación en términos
tecnológicos, incluida como un medio de comunicación entre los actores involucrados,
siendo arquitectos, ingenieros y constructores, además de los clientes que, en su
mayoría, no son técnicos en el campo, siendo por lo tanto de fundamental importancia
la claridad de la información para su comprensión. También se há abordado la
contextualización de su marco legal en Brasil, a través de requisitos en avisos de
construcción pública, y el impacto de esto en la implementación de BIM en pequeñas
empresas.
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Palabras clave: BIM, Gestión de obras, Construcción civil sostenible.
Introdução
Este trabalho almeja fazer um breve histórico de uma ferramenta de gestão amplamente
usada em países desenvolvidos, tais como Japão, Estados Unidos, Canadá e Reino
Unido, dentre outros países europeus, mas ainda não suficientemente difundida e muito
pouco utilizada no mercado da construção civil brasileira. Este setor, responsável por
8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (ABRAINC, 2017), tenta implantar o BIM
(Building Information Modeling) no mercado construtivo a fim de prover melhorias em
seu processo como um todo, além de fazer sua cadeia aproximar-se de um viés
sustentável, com menos desperdício, maior produtividade e melhor aproveitamento dos
recursos existentes, tentando, desta maneira, cumprir com maior fidelidade a
programação inicial quanto ao cronograma físico-financeiro estabelecido inicialmente,
visando uma melhor qualidade final do produto.
Trata-se de uma etapa evolutiva do setor da construção civil, como ocorreu
anteriormente com os softwares CAD (computer – aided design) e CAD 3D (computer
– aided design 3 dimensions), de suma importância para o aceleramento do processo e
facilidade de entendimento de projetos. Várias são as vantagens em relação ao seu
processo, tais como agilidade, facilidade de comunicação e precisão das informações.
Entretanto, nos dias atuais, a sustentabilidade é fator primordial para o sucesso em
empreendimentos deste tipo. O BIM também está inserido neste contexto, uma vez que
permite a construção virtual de uma edificação, através de armazenamento virtual em
um banco de dados, tornando-se possível verificar os equívocos anteriores a sua
construção. Desta forma, observa-se um ganho ambiental em função da diminuição do
desperdício referente ao retrabalho.
O objetivo foi levantar um breve histórico desta evolução da construção civil ao longo
do tempo, desde antes do aparecimento da figura do projetista, até o surgimento desta
ferramenta de inovação nos dias de hoje, além de abordar seus marcos legais no Brasil,
tendência já confirmada no Estado de Santa Catarina (SPG/SC) em relação à exigência
em editais de obras públicas, a ser expandida para outros estados brasileiros, e as
dificuldades encontradas pelas empresas no que se refere ao processo de implantação do
BIM. Desta maneira, a pesquisa busca conhecer quais os principais entraves neste
processo inicial, visando sua implantação em todas as fases, antes de se haver a
obrigatoriedade por parte do governo de se usar a ferramenta, possibilitando a
participação em processos públicos voltados a construção civil. Assim sendo, espera-se
esclarecer os principais entraves a serem encontrados para buscar soluções a estes
problemas, uma vez que há falta de profissionais habilitados ao uso da ferramenta
(EASTMAN et al., 2014). O maior desafio de uma implantação de novas tecnologias se
dá em alterar a forma como engenheiros seniores adotam novas práticas.
Tais líderes de equipe possuem décadas de experiência com clientes, desenvolvendo
seus próprios métodos, além de possuírem familiaridade com as ferramentas e
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procedimentos já realizados. O desafio é unir, na transição CAD-BIM, a experiência
desses profissionais com as novas capacidades que o BIM oferece, de forma a otimizar
a produtividade da empresa (EASTMAN et al., 2014).
A evolução da construção civil
A construção civil vem sofrendo diversas mudanças ao longo da história, no sentido de
aprimorar as técnicas utilizadas para o processo construtivo, visando rapidez, segurança
e qualidade final do produto. Assim sendo, novas ferramentas são desenvolvidas
buscando evolução para melhor atender as demandas de mercado, cada vez mais
competitivo. A comunicação é outro setor de muita preocupação dentro da indústria da
construção civil. Segundo Kymmel (2008), na Idade Média, antes do aparecimento da
figura do projetista, as informações eram passadas pelo cliente diretamente ao mestre de
obras, responsável na época por todo o processo de execução do empreendimento.
Todas as demandas existentes eram resolvidas ao longo do processo construtivo,
notadamente na construção de castelos, a principal edificação da época, em virtude da
não existência de projetos a serem seguidos. Com isso, o tempo de construção era
demasiadamente longo em comparação aos padrões atuais, além de ser uma atividade
dispendiosa e pouco sustentável devido a grande existência de retrabalho. Com o passar
do tempo, aparecem os primeiros projetos em 2D, facilitando o entendimento de todos
os atores envolvidos, desvinculando a figura do projetista do processo construtivo,
sendo então uma grande evolução para a época, usada até os dias de hoje. Foi
importante ainda para um melhor entendimento da construção, facilitando todas as
etapas construtivas. Nos processos em larga escala, a comunicação e o envolvimento
entre todos os envolvidos são de fundamental importância na busca por um resultado
final satisfatório e esperado (KYMMEL, 2008).
Na cadeia evolutiva da construção civil aparecem ao longo do tempo grandes inovações
tecnológicas que buscam melhorar o resultado final. Uma novidade que causou grande
impacto foi o aparecimento da ferramenta CAD (computer – aided design), ou projeto
arquitetônico assistido por computador, em português, e posteriormente o CAD 3D.
Como o próprio nome indica, se trata de um software usado em desenhos
arquitetônicos, que possibilita aos usuários uma maior eficiência quanto ao tempo
necessário para se criar um projeto. Esse avanço na comunicação e entendimento do
processo construtivo deve ser considerado como positivo, porém, não suficiente para
reduzir de maneira significativa e satisfatória os equívocos e conflitos existentes.
(EASTMAN et al., 2014).
O conceito BIM (Building Information Modeling), ou Modelagem da Informação da
Construção, surge como opção para um novo tipo de modelagem que tem como
objetivo unir os diversos projetos inerentes a uma construção (SOUZA; AMORIM;
LYRIO, 2009). Trata-se de uma ferramenta de gestão que integra arquitetos,
engenheiros e construtores (AEC) com o objetivo de se formar dados digitais através da
construção virtual de uma edificação. Através deste modelo, torna-se possível a
identificação de recorrentes erros de projetos, inerentes a qualquer construção, antes
mesmo de seu início. Desta maneira é possível fazer correções de projetos, tornando o
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processo construtivo mais fiel ao planejamento inicial quanto a seu cronograma físicofinanceiro, evitando-se conhecer os erros após o início das atividades. Desta maneira é
possível diminuir o retrabalho, o desperdício, eventuais atrasos e gastos desnecessários.
A diferença do processo BIM e o software CAD, amplamente utilizado pelos projetistas
atuais, diz respeito a sua capacidade de se gerar objetos paramétricos, garantindo a
possibilidade de se editá-los, dando suporte a todos os atores envolvidos, sejam demais
projetistas, construtores, orçamentistas, engenheiros e ainda os clientes, de forma que
novas informações ou alterações de projeto sejam distribuídas a todos de forma
instantânea, uma vez que estarão ligados na mesma plataforma, conforme mostra a
Figura 1.

Figura 1 - Desenho paramétrico realizado por software Navisworks + Revit
Fonte: Buildingincloud.net

A origem do termo BIM
Não há clareza em relação à criação da ferramenta BIM, porém existem duas teorias
sobre a formação do termo. A primeira aponta como criador Jerry Laiserin, por ter
representado digitalmente todo o processo de construção para melhor comunicação,
compreensão e informação entre os envolvidos. Segundo informação do próprio, a
primeira aplicação do BIM veio através do inovador conceito de construção virtual
desenvolvido com o software ARCHICAD GRAPHISOFT da Nemetschek, no ano de
1987.
A outra teoria coloca o professor Charles M. Eastman (2014), do Instituto de
Tecnologia da Geórgia como o criador do inovador conceito, porém não o coloca como
criador do termo. Esta segunda teoria tem como base de sustentação o fato de o termo
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Building Modeling Information ser parecido com Building Product Model, amplamente
usado em suas publicações acadêmicas desde o final da década de 1970.
Assim sendo, o aparecimento do BIM se deu através da necessidade de otimizar os
processos produtivos relativos a construção civil, abordando as etapas iniciais de
planejamento e projeto, passando pelo processo executivo da obra, e posteriormente a
sua entrega, abrangendo todo o seu ciclo de vida. Importante salientar o fato de se tornar
mais fácil a comunicação entre os atores envolvidos em toda a cadeia produtiva,
incluindo os clientes, que terão mais facilidade de entendimento geral, em caso de não
serem profissionais da área.
Dificuldades de implantação
Um obstáculo a ser ultrapassado para a implantação do BIM diz respeito ao fato de
arquitetos, engenheiros e construtores seniores já estarem acostumados ao modus
operandi com que atuam em seus segmentos há tempos, de forma que a aceitação de
novas ferramentas de trabalho se torna mais difícil. Um dos desafios é fazer a transição
do CAD 3D para softwares utilizados no BIM, unindo a experiência destes profissionais
com os recursos oferecidos pela nova ferramenta (EASTMAN et tal. 2014). No Manual
de BIM (EASTMAN et al., 2014) são definidas algumas possíveis maneiras de se
alterar esse quadro:
1.

A primeira delas diz respeito à união de jovens com conhecimento na
tecnologia BIM com profissionais experientes no ramo da construção
civil. Fazer visitações a empresas que já contam com a tecnologia BIM,
além de participar de seminários e congressos voltados ao uso dessa
tecnologia;

2.

Realizar treinamentos individuais periódicos, semanalmente ou em
cronograma similar;

3.

Realizar treinamentos em ambientes externos aos usuais para as equipes
de design, de forma descontraída, buscando melhores resultados
(EASTMAN et al., 2014).

O segundo maior desafio nas empresas deste ramo, ocorre por meio de alteração da
composição de trabalho em relação às habilidades técnicas de cada profissional. Os
softwares BIM farão grande parte do que hoje se denomina trabalho manual, feito
geralmente por estagiários e engenheiros juniores. Será necessária maior dedicação por
parte dos engenheiros e arquitetos seniores nas fases iniciais de concepção do projeto,
conforme a tabela 1, a seguir:
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Tabela 1 - Horas gastas no projeto.
Fonte: C Eastman et. al. (2014)

Sabe-se que na prática, o uso de softwares contidos no processo BIM trazem inúmeros
benefícios ao processo de planejamento, design e construção. Todavia grandes
alterações causam transtorno e surgimento de novas dificuldades e barreiras a serem
superadas, principalmente nas mudanças significativas de relacionamentos,
comunicação e contratos legais. Assim sendo, na mesma proporção que o BIM oferece
novos métodos de colaboração entre os envolvidos, surgem também novos desafios
referentes à formação de equipes efetivas (EASTMAN et al., 2014).
Para que haja sucesso na implantação da ferramenta BIM, se faz não apenas necessário,
como também fundamental, o uso de tecnologias compatíveis com seu modelo pelos
projetistas envolvidos. Não há possibilidade de se compilar todos os softwares no
armazenamento de dados para a construção virtual da edificação se os mesmos não
forem compatíveis com a plataforma. Esta necessidade pode aumentar o risco do
projeto, seus custos e complexidades (EASTMAN et al., 2014).
Esta é uma dificuldade que grandes empresas irão encontrar no processo de implantação
do BIM em seus projetos. Este obstáculo aumenta significativamente para as pequenas
empresas, pois muitas vezes, por terem orçamentos reduzidos, podem não dispor de
verba para tal investimento. O problema se agrava pelo fato de os parceiros destas
pequenas empresas também possuírem dificuldades em arcar com novos custos, na
medida em que precisarem realizar novos investimentos.
Porém, ainda segundo Eastman et. al. (2014), apesar de a elaboração de um modelo
BIM ser mais oneroso em relação a um desenho CAD, a escolha é justificada pelas
vantagens no planejamento de construção e design detalhado para mecânica,
hidrossanitário, estrutura, elétrica, arquitetônico, revisões de design, avaliações,
simulações, dentre outras possibilidades, conforme a Figura 2.
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Figura 2 – O BIM e a integração entre projetistas
Fonte: Autodesk, 2016.

Além dos aspectos comunicativos apresentados em relação ao uso de softwares, existe
ainda a dúvida em relação à incumbência legal de cada etapa e processo, visto que a
interoperabilidade pode trazer dúvidas quanto ao responsável de cada tarefa e cada
etapa, fazendo necessária a preocupação contratual referente a este aspecto. Mesmo com
todos os entraves existentes e apresentados, à medida que os construtores passam a fazer
uso do BIM e conhecer suas facilidades para auxiliar nas operações, manutenção e
renovação, a tecnologia passa a ser cada vez mais necessária e exigida (EASTMAN et
al., 2014).
Dentre todas as mudanças existentes, a maior delas é aprender a usar um modelo
compartilhado, o building model, durante as fases iniciais de concepção e design, e um
conjunto de modelos a serem utilizados nas etapas de construção e fabricação. Essa
mudança de tecnologia necessita tempo e conhecimento para garantir a familiaridade
com o processo (EASTMAN et al., 2014).
A substituição do processo construtivo de uma empresa, desde a concepção de um
projeto em CAD 2D ou 3D pelo BIM, envolve diversos aspectos que vão além de
simplesmente adquirir novos softwares, hardwares e realizar novos treinamentos. É
necessária uma ampla e geral alteração em diversos aspectos das empresas, que vão
muito além do conhecimento da tecnologia e uso correto do desenvolvimento de um
plano de implantação prévio (EASTMAN et al., 2014).
Segundo Manzione (2016), através de estudo realizado por seu orientando Willian
Santos, alguns outros fatores são apontados como obstáculos a serem superados durante
o processo de implementação do BIM, aqui mostrados a seguir:
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FATORES PESSOAS
1.

Falta de tempo e planejamento para aquisição do conhecimento e
consultor técnico;

2.

Resistência às mudanças pela equipe (em geral pelos funcionários mais
experientes);

3.

Falta de trabalho em parceria / relação com profissionais
complementares / relações conflitantes e não cooperativas;

4.

Falta de conhecimento sobre BIM;

5.

Medo do desconhecido x falta de interesse pela nova tecnologia;

6.

Falta de clareza nos itens de fases e etapas do projeto;

7.

Falta de conhecimento dos softwares adequados às atividades
necessárias;

8.

Alta remuneração de profissionais qualificados;

9.

Composição das equipes de projeto maiores;

10. Dificuldade na percepção individual do quadro de necessidades do
produto;
11. Dificuldade em identificar perdas e as causas de ocorrência;
12. Falta de autonomia de profissionais para solução de problemas;
13. Falta de disponibilidade de tempo para visitar a obra;
14. Mudança de prioridades em etapas avançadas;
15. Mau uso de materiais, especificação de material fora de fabricação;
16. Erro na representação de elementos, dificuldade na compatibilização, de
responsabilidade do projetista de arquitetura;
17. Mudanças nos órgãos reguladores;
18. Adaptação e mudanças necessárias à nova maneira de trabalhar;
19. Adequação da área de recursos humanos;
20. Convencer a liderança dos benefícios do BIM;
21. A falta de conhecimento da tecnologia;
22. Conscientização.

Ainda segundo Manzione (2016), podemos considerar como obstáculos:
FATORES DE TECNOLOGIA
1.

Falta de infraestrutura de TI;

2.

Necessidade de conhecimento dos ganhos para todas as etapas de projeto
associados às novas tecnologias;

3.

Uso de softwares BIM por todos stakholders;

4.

Inexperiência no desenvolvimento de modelos tridimensionais;
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5.

Problemas em modelagem de elementos e falta de famílias de
componentes;

6.

Banco de dados único para o desenvolvimento de projeto permite
alterações dinâmicas;

7.

Melhoria da comunicação interdisciplinar.

Por fim, Manzione (2016) considera ainda:
FATORES DE GESTÃO
1.

Compartilhar projetos dentro do prazo, atendendo ao cronograma;

2.

Indecisão do cliente, geração de perdas;

3.

Definir ações que reduzem perdas;

4.

Necessidade incorporação de construtibilidade;

5.

Riscos de modificações de projeto por erros não percebidos na fase de
projeto;

6.

Dilatação de prazos;

7.

Pouco fluxo de trabalho confiável;

8.

Formulação correta do programa de necessidades;

9.

Avaliação da satisfação dos usuários com o produto edificação;

10. Baixo conhecimento de estratégia para alcançar maior nível de
competitividade;
11. Necessidade de integração dos processos relacionados à construção do
produto edificado;
12. Necessidade de capital necessário para investimento com máquinas e
treinamentos e na implementação;
13. Falta de insumos, dados necessários para concepção e tomadas de
decisão;
14. Barreiras econômicas para micro e pequenas empresas;
15. Complexidade quanto ao dimensionamento de custos de produção;
16. Carência de apoio público à inovação na área de negócios;
17. Gestão de recursos humanos, recursos financeiros e tecnológicos;
18. Dificuldade em convencer os profissionais a desenvolver uma nova
maneira de projetar diferente do CAD;. Uso de softwares não
compatíveis com IFC (Industry Foundation Classes);
19. Atraso em entrega do projeto completo por falta de gestão das entregas e
compatibilizações;
20. Deficiência no esclarecimento do escopo do projeto detalhado, desde as
reuniões iniciais;
21. Necessidade de definição do nível de desenvolvimento (ND ou LOD –
Nível de desenvolvimento ou Level of development);
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22. Mudança de cultura no processo de projeto, planejamento e gestão;
23. Custo da implantação da modelagem, investimento na compra de
licenças de softwares e novos equipamentos e ao treinamento da equipe;
24. Grandes mudanças em todas as etapas de projeto;
25. Análise dos processos tradicionais e revisão dos seus métodos de
trabalho, reorganização de equipes e definição de novas lideranças e
responsabilidades;
26. Encontrar maneiras de continuar a produção interna de projeto enquanto
simultaneamente se implementa a nova tecnologia em projetos piloto;
27. Mudança na forma de trabalho, atenção e reflexão sobre o negócio, sobre
o planejamento estratégico prevendo custos apropriados de
investimentos, calculando o retorno a curto, médio e longo prazo;
28. Avaliar e reavaliar no momento da implementação, estrutura
organizacional, gestão comercial, gestão financeira, recursos humanos,
sistemas de informação, gestão de projetos;
29. Carência de guias e manuais de orientação no uso da modelagem e sua
aplicação;
30. Criação de novos estágios: diagnósticos, plano de ação, avaliação e
correção do plano estratégico;
31. Decisão de atravessar o abismo da inovação e investir em tecnologia;
32. Inexperiência no desenvolvimento de modelos tridimensionais

Uso do BIM por Órgãos Públicos
As regulamentações para o uso do BIM devem partir das esferas superiores do Governo,
seja em âmbito estadual ou federal, tal como ocorre em países onde o mesmo já possui
um marco legal, como é o caso de Estados Unidos, Reino Unido, Finlândia e Holanda.
A introdução do processo de gestão do BIM está ocorrendo de forma progressiva nos
setores da construção civil, tanto no Brasil, quanto em outros países que se utilizam
desta ferramenta. Segundo Catelani (2016), os dados relativos ao uso do BIM no Brasil
ainda não são confiáveis. Em se tratando de obras públicas, os órgãos responsáveis do
governo contratam empresas terceirizadas através de licitações segundo a Lei
8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
seguido de termo de referência, acompanhamento e fiscalização dos serviços executados
(BRASIL, 1993). Nesse contexto, o Governo Federal busca a iniciativa de incluir o
BIM nos editais de licitação como exigência de projetos, na gestão de suas obras e na
posterior manutenção das edificações construídas.
Segundo Silva (2015), o processo de implantação do BIM no Brasil vem sendo lento se
comparado a países considerados de primeiro mundo. Isso se torna causa de grandes
desperdícios e gastos desnecessários ao serviço público brasileiro, como podemos
observar mais claramente nas dificuldades encontradas pelo PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento:
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O percentual pífio de obras acabadas reflete a dificuldade que o Governo
Federal tem de implantar obras de infraestrutura com o que se dispõe de
tecnologia, experiência e organização hoje dentro da Administração Pública
Federal. Todas estouram prazos e orçamentos iniciais. O motivo já é de
amplo conhecimento – a falta de projetos consistentes, de qualidade, e de
dinamismo na análise e aprovação dos mesmos (SILVA, 2015, p.43).

Segundo Bueno (2015) se faz necessária a conscientização do Governo Brasileiro para a
importância da introdução do BIM em obras públicas e o caminho para se obter o
resultado esperado é tornar esta ferramenta de gestão obrigatória em seus editais de
licitação:
É preciso ter a pro atividade de dar o primeiro passo e adotar o BIM como
obrigatório para os projetos do Governo Federal, com a mesma adoção lenta
e gradual que foi feita em Singapura. O Governo precisa assumir que as
tecnologias atuais com BIM são viáveis de serem implantadas e adotadas
pela Administração Pública, para adotá-la de forma mais eficiente no
investimento e implantação de obras de infraestrutura de qualidade e com sua
implementação dentro dos orçamentos e cronogramas inicialmente previstos
(BUENO, 2015, p. 87).

O Brasil vive desde o ano de 2014 um momento de queda de atividades profissionais e
aumento das taxas de desemprego. Catelani (2016) acredita que os momentos de crise
são favoráveis ao investimento em novas ideias e tecnologias para se obter novas visões
de negócio.
Quando a empresa tem muita atividade, não encontra tempo para rever
processos, treinar gente e melhorar a eficiência. Se o empresário enxerga o
amanhã, entende que é o melhor momento para se preparar e se tornar mais
eficiente. Até porque o futuro será muito mais competitivo. Será mais fácil
fazer uma mudança agora do que quando o mercado retomar a aceleração
(CATELANI, 2016, p. 127).

Segundo Catelani (2016), as construtoras devem inicialmente capacitar seus
funcionários, uma vez que esta ferramenta de gestão ainda é pouco conhecida pela
maioria dos profissionais da área de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Vale
salientar que o Brasil é um país com grande tendência a terceirização de empresas e
serviços, inclusive nesta área, se fazendo então necessário que os stakeholders também
façam uso desta ferramenta. Apenas desta maneira será possível compilar os projetos
nesta plataforma, através da utilização de softwares específicos do BIM. Assim sendo,
deverá haver investimentos por parte de toda a cadeia produtiva voltada a projetos para
se obter êxito ao final do processo. A Figura 3 mostra toda a cadeia de projetistas e
demais atores integrados ao BIM, tendo como objetivo final acoplar as informações
fornecidas para a construção da edificação.
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Figura 3 - Building Information Modeling
Fonte: MOSCARDI, 2016.

Nesse contexto, para que haja a mudança esperada, as ações pontuais do Governo
Brasileiro serão fundamentais para a implementação desta tecnologia no país. Através
da obrigatoriedade de seu uso, as empresas terão que se adaptar a uma nova realidade,
para continuarem no mercado de forma competitiva.
A ideia de normatização e padronização deve ser uma constante de
obrigatória preocupação para o Governo. As regras precisam ser claras e
factíveis para o perfeito entendimento das contratadas na busca por
normatização de procedimentos e diretrizes construtivas. O que existe é um
amontoado de legislações de difícil consulta e nenhum lugar compilando e
explicando as normativas existentes e nem desenvolvendo as que estão
faltando (BUENO, 2015, p.103).

Para Kassem e Amorim (2015), a inclusão do BIM acarretará em uma grande mudança
no processo de empreendimentos da construção civil, incluindo uma melhoria da mão
de obra. O processo de inserção e adaptação ocorrerá com algumas particularidades
culturais, legais e mercadológicas, assim como ocorreu em outros países. Portanto o
processo de utilização do BIM no Brasil será bastante particular, não devendo ser igual
ao de nenhum outro país que conta com essa tecnologia.
Assim sendo, um dos grandes obstáculos a serem superados no processo de implantação
do BIM no Brasil será a forma como os envolvidos aceitarão a ideia, além de sua
padronização quanto a seu uso. Para que se haja uma consolidação, deverá haver uma
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interligação e uma forma de atuar bastante homogênea por parte dos atores envolvidos
no processo.
Segundo Farias (2018), a novidade é que em 17 de maio de 2018 foi dado o primeiro
passo oficial do Governo Brasileiro para a consolidação da implantação do BIM, através
da assinatura pelo Presidente da República do decreto nº 9.377/18, que tem como
medida exigir o uso do BIM a partir do ano de 2021, fazendo parte da chamada
Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil. (BRASIL, 2018). A iniciativa,
com a participação de sete Ministérios, conta com nove diretrizes, que são:
1.

Difundir o BIM e seus benefícios;

2.

Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM;

3.

Criar condições favoráveis para o investimento, público e privado;

4.

Estimular a capacitação;

5.

Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras
e as contratações públicas;

6.

Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos;

7.

Desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM;

8.

Estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias
relacionadas ao BIM;

9.

Incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros
de interoperabilidade (FARIAS, 2018).

Esta iniciativa abrange ainda um trabalho voltado para criação de disciplinas em
faculdades de engenharia e arquitetura, com o intuito de preparar novos profissionais
para a área, uma vez que não apenas os profissionais já existentes no mercado
necessitam ser capacitados.
No Brasil, o primeiro estado a definir seus marcos legais foi Santa Catarina, instituindo
que até o ano de 2019, todas as licitações de obras públicas deverão contar com a
metodologia BIM. Para auxiliar no processo de preparação, o governo local lançou um
documento, intitulado Caderno de Projetos em BIM, a fim de melhor preparar as
empresas.
Considerações Finais
Conforme apresentado ao longo deste trabalho, é de fundamental importância que as
esferas governamentais, sejam em âmbito estadual ou nacional, juntamente com o apoio
da indústria, façam investimentos no desenvolvimento de tecnologias para AEC. Cada
profissional da engenharia deve usar a que melhor lhe convier dentre as várias
oferecidos pelo mercado, de forma que se adapte de maneira conveniente às suas
necessidades. Porém a melhor forma de comunicação entre os softwares deste processo
se dá através da utilização do padrão IFC (Industry Foundation Classes). Este formato
foi desenvolvido para fornecer a interoperabilidade entre diferentes aplicativos do BIM,
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estabelecendo padrões internacionais para importar e exportar objetos de construção e
suas propriedades.
Em relação aos órgãos públicos, é necessário que busquem apoio dos profissionais da
tecnologia da informação, para aprimorarem e desenvolverem programas de softwares
abertos, de manutenção e gerenciamento de projetos (KASSEM E AMORIM, 2015).
Segundo Kassem e Amorim (2015), é importante que sejam criados “Centros Estaduais
BIM”, para disseminação do conhecimento aprendido dentro das organizações, assim
como aconteceu na Inglaterra. Esta consideração se deve ao fato de o Brasil possuir
grande extensão territorial, facilitando o compartilhamento do conhecimento nas
cidades do interior. Vale lembrar ainda que o conceito fundamental do BIM é o trabalho
integrado, sendo imprescindível que todos os profissionais públicos trabalhem de forma
conjunta.
O exemplo de integração através do processo BIM na área de AEC vindo do Estado de
Santa Catarina mostra que é possível desenvolvê-lo dentro de secretarias e órgãos
públicos. Neste Estado, o início das atividades se deu pela Secretaria de Saúde, através
do projeto piloto “Instituto de Cardiologia de Santa Catarina”. Como era de se esperar,
o início foi bastante difícil, especialmente no que tange a falta de domínio de novas
tecnologias e a execução do processo de licitação. Porém, ao final do processo,
concluiu-se que os resultados obtidos foram superiores aos esperados, fazendo do
Estado uma referência em gestão de projetos no Brasil.
Portanto, além de se implantar o processo BIM no país através de ações governamentais
e seus marcos legais, é fundamental divulgar os bons resultados obtidos. Segundo
Suzuki (2016) desta maneira poderá se permitir a transparência e o respeito ao gasto
público, viabilizando a consolidação das metas de redução de despesas, a medição do
recursos gastos nas edificações e na redução dos gastos com a vida útil dos bens
públicos. Assim estaremos buscando o desenvolvimento, tão almejado pela sociedade,
de forma sustentável.
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Avaliação de painéis de bambu revestidos com argamassa a base de terra para
Habitação Social; Evaluation of bamboo panels coated with earth-based mortar
for Social Housing; Evaluación de paneles de bambú revestidos con mortero a base
de tierra para Vivienda Social
Raphael A. V. C. Nascimento Pachamama – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Há milênios a humanidade utiliza materiais naturais para construção,
existindo ruínas e edificações centenárias até os dias de hoje. No entanto, nos últimos
150 anos, esta prática vem sendo substituída por materiais construtivos modernos e
industriais, cujos processos produtivos são sistemicamente insustentáveis. Para oferecer
opção segura e coerente com o atual cenário mundial de responsabilidade social e
ambiental, este trabalho se propõe a desenvolver e avaliar uma tipologia construtiva
modular sem função estrutural para vedação vertical pré-fabricada, de painéis de
bambu, revestidos com argamassa a base de terra, resíduo da construção e demolição
(RCD) e cal. Inspirado em soluções desenvolvidas em países da América Latina. Será
avaliado o desempenho dos painéis em relação as exigências brasileiras para
normatização e inclusão em programas de habitação social para comunidades rurais
tradicionais.
Palavras-chave: Painéis pré-moldados; Bambu; Construção com terra; Habitação
Social.
Abstract: For millennia, humanity has used natural materials for construction, and there
are centuries-old ruins and buildings to this day. However, in the last 150 years, this
practice has been replaced by modern and industrial building materials, whose
productive processes are systemically unsustainable. In order to offer a safe and
coherent option with the current world scenario of social and environmental
responsibility, this work proposes to develop a modular construction typology for
vertical pre-formed panels, made of bamboo and lined with earth-based mortar,
Construction Residue and Demolition (RCD) and lime. Inspired by solutions developed
in Latin American countries. Its performance will be evaluated as Brazilian
requirements for normatization and inclusion in social housing programs for rural and
traditional communities.
Keywords: Pre-formed panels; Bamboo; Earth construction; Social housing.
Resumen: Hace milenios la humanidad utiliza materiales naturales para la
construcción, existiendo ruinas y edificaciones centenarias hasta los días de hoy. Sin
embargo, en los últimos 150 años, esta práctica viene siendo sustituida por materiales
constructivos modernos e industriales, cuyos procesos productivos son sistemáticamente
insostenibles. Para ofrecer una opción segura y coherente con el actual escenario
mundial de responsabilidad social y ambiental, este trabajo se propone desarrollar una
tipología constructiva modular para sellado vertical preformado, de paneles hechos en
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bambú y revestidos con mortero a base de tierra, Residuo de la Construcción y
Demolición (RCD) y cal. Inspirado en soluciones desarrolladas en países de América
Latina. Se evaluará su desempeño como exigencias brasileñas para normalización e
inclusión en programas de vivienda social para comunidades tradicionales rurales.
Palabras clave: Paneles premoldados; Bambú; Construción con tiera; Vivienda social.
Introdução
A humanidade vem construindo com o uso de materiais construtivos naturais há
milênios. Minke (2006) refere que deve ter sido há mais de 9.000 anos, embora seja
difícil de ter precisão nestas origens. Até os dias de hoje é possível observar ruínas e
edificações de outras civilizações e impérios muito antigos construídas com terra crua,
como por exemplo Jericó na Mesopotâmia, Catal Hoyuk na Turquia, Harapa no
Paquistão, no Mali, a Muralha da China iniciada no século III e as pirâmides dos
Mochicas no Peru.
Atualmente estas edificações centenárias e até milenares são muito valorizadas e são até
protegidas por legislações de conservação de patrimônio como pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Apesar disso, os
materiais e conceitos desta arquitetura antiga, compreendida academicamente como
vernácula, tomou muito tempo para serem valorizadas na arquitetura moderna
(TEIXEIRA MUDADO, 2008).
O conceito de arquitetura vernácula é relativamente recente. No final do século XIX, na
Inglaterra, quando já se podia observar algumas consequências ambientais da segunda
fase da revolução industrial, arquitetos como Lutyens, Voysey e Webb, reconheciam
qualidades das soluções simples da arquitetura tradicional e seus materiais. Porém,
somente a partir da década de 1970, com a crescente conscientização ambiental
mundial, que as técnicas e materiais usados na arquitetura vernácula, tiveram maior
reconhecimento e começaram a ser incorporadas em soluções arquitetônicas mais atuais
(TEIXEIRA MUDADO, 2008).
Devido à grande miscigenação de culturas que passaram pelo Brasil, a discussão sobre a
arquitetura vernácula brasileira se dá exatamente pelas origens da arquitetura brasileira.
Cujo início remonta ao período anterior a colonização europeia, quando os povos
indígenas originários se valiam de outros conceitos de habitação. No entanto, as
construções com terra também são consideradas por diversos autores como arquitetura
vernácula brasileira, pois durante a dominação e colonização europeia no Brasil, a
construção com terra foi a técnica mais utilizada em todo o país até o fim do século
XIX. Porém, seriam estas, técnicas vernáculas dos portugueses; que já construíam com
a Taipa e o Adobe na Europa por influência Moura e Árabe; e dos africanos
escravizados que também dominavam as técnicas tradicionalmente (MENDES, 2011).
Assim, como a arquitetura vernácula compreende as técnicas, materiais e soluções
desenvolvidas e empregadas localmente, pode-se dizer que a arquitetura vernácula
brasileira seria fruto de toda essa mistura de influências. E que ela deixou um grande
legado a ser valorizado, reconhecido quanto a sua qualidade e estudado para ser
incorporado na atualidade.
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Ainda hoje há um vasto repertório construído com terra em plena utilização no Brasil.
Haja visto as várias igrejas centenárias em cidades mineiras, como Ouro Preto, Mariana,
Sabará, além de casas, mosteiros e fazendas em diversas cidades do país. Sendo a
maioria datadas de antes de 1900. Por sua vez, estima-se que atualmente mais de um
terço (1/3) da população mundial viva em habitações de terra (EIRES; JALALI, 2009).
Até a Revolução Industrial todas as edificações do mundo eram construídas utilizando
materiais naturais, pedras, madeiras, bambu, palha e principalmente a terra. Desde
então, predominou-se cada vez mais no mercado o uso de materiais construtivos
industriais de base cimentícia, cerâmica e metálicos. Cujo processo de beneficiamento
era mais complexo e só possível mediante uso de equipamentos e processos mais
onerosos e de conhecimentos específicos, pertencentes a uma minoria. O que se
perpetuou e contribuiu ao longo da história para consolidação desse mercado com
enorme acumulação de capital para pequenas elites dominadoras dos meios de produção
e grande desigualdade social por todo o mundo.
A experiência da política econômica capitalista vivida no Brasil, desde as colonizações
europeias, coloca hoje o país entre os cinco países com maior desigualdade social no
mundo (ONU/BR, 2018). Além de desigual acesso à terra e aos bens de consumo de
primeira necessidade, assim como grande déficit habitacional que já ultrapassa o
número de 6 milhões de unidades habitacionais.
Segundo Roaf (2009), além das consequências sociais, a predominância destes materiais
industriais responde pela devastação e poluição do meio ambiente (o qual os seres
humanos se inserem), demandando muita energia desde o seu processo de extração,
produção e logística, até a destinação final dos resíduos da construção e demolição
(RCD) (PINTO; GONZÁLEZ, 2005).
Partindo do reconhecimento da importância da arquitetura popular ou vernácula, do
intuito de gerar inovações tecnológicas responsável ecologicamente e da necessidade de
reduzir a desigualdade social e o déficit habitacional do Brasil, este trabalho conecta
estes 3 pontos sob a ótica das Tecnologias Social de Renato Dagnino (2014).
Compreendendo que um bom Programa Nacional de Habitação Social deve ser pautado
no desenvolvimento integrado sustentável sócio e ambientalmente. Com geração de
emprego e de renda, desenvolvimento de tecnologias sociais, uso de matéria prima
local, de fácil beneficiamento, incentivo a formação e fortalecimento do
Cooperativismo, descentralização de grandes construtoras e empreiteiras, auto-gestão
dos recursos pelas Entidades populares organizadas, bem como produção de habitação
de qualidade.
Porém, segundo Shimbo (2016), os programas de habitação social brasileiros, inclusive
o mais recente deles, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), preferem usar os
materiais construtivos hegemônicos e terceirizar a gestão do programa para grandes
empreiteiras e construtoras.
Já do outro lado das fronteiras brasileiras, com realidade histórica, social e econômica
semelhantes ao Brasil, programas de habitação social implantados na Colômbia,
Equador, Peru, Uruguai e Costa Rica, vem incluindo o bambu e a terra como materiais
construtivos além de aumentar a participação popular nos projetos. O que deveria
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inspirar o Brasil a vislumbrar novos horizontes para os programas de habitação social
como PMCMV.
Por exemplo, na Colômbia, o bambu já era tradicionalmente utilizado na construção
civil milenarmente. Tendo sido também bastante usado no país por autoconstrutores e
até arquitetos durante o século XX devido ao baixo custo e alta disponibilidade no país.
Mas foi após um grave desastre na zona cafeeira colombiana, causado por um terremoto
em 1999, que o bambu ganhou maior reconhecimento e foi institucionalizado como
solução construtiva resistente a abalos sísmicos. O que gerou uma parceria entre
Alemanha e Colômbia, culminando em alguns projetos habitacionais para reconstrução
dos atingidos pelo desastre (NOIA, 2012).
Devido a tradição colombiana, os projetos arquitetônicos relacionados ao uso do bambu
na construção civil inspiraram bastante outros países da América Latina. No Equador,
por exemplo, desde 1990, a instituição filantrópica Hogar de Cristo vem oferecendo
casas populares a baixo custo feitas em bambu.
Também neste período, entre 1986 e 1996, ocorreu na Costa Rica um dos programas
habitacionais mais completos em termos de desenvolvimento socioambiental integrado.
O programa promovia geração de renda para o beneficiado, capacitação, assessoria
técnica, cultivo de 700 hectares de bambu e difusão de material construtivo sustentável
ecologicamente (NOIA, 2012). O Projeto Nacional do Bambu contou inclusive com a
criação de um fundo nacional para o bambu, a Fundación del Bambu (FUNBAMBU),
amparando pesquisas e a consolidação do material como material construtivo e
Tecnologia Social (ADAMSON; LOPÉZ, 2001, citado por DANTAS et al., 2005).
Já no Peru, desde 2012, foi incorporada a Norma Técnica Peruana E.100 para o uso do
bambu dentro do regulamento nacional de edificações. E em 2017, foi publicada pelo
Ministério de Vivienda, Construción y Saneamento, a norma E.080 “Desenho e
construção com terra reforçada”. Regulamentando a construção com terra, oferecendo
embasamento técnico para técnicas como o adobe, argamassas de revestimento, até
indicações de manutenção patrimonial.
A normatização permitiu parcerias com programas de habitação e avanços para grupos
de pesquisa como a do Centro de Bambu en Peru (CBP) em Lima, da Universidad San
Martin de Porres (USMP), em parceria com o IVUC, Instituto de Vivienda Urbanismo y
Construcción da Faculdad de Ingeniaria e Arquitetura FIA-USMP com o a apoio da
Rede Internacional do Bambú e Ratán, (INBAR).
Percebe-se nestes casos a importância do processo de normatização técnica e da atuação
do Estado na gestão dos programas de habitação, priorizando o caráter de interesse
social.
Infelizmente, no Brasil, ainda são poucos os avanços e resultados práticos do uso do
bambu e da terra em habitações de interesse social financiadas por programas de
habitação. Talvez ainda pela ausência de uma regulação e norma técnica nacional junto
à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que segundo a própria associação
já está em fase final para aprovação (ABNT, 2018). Mas mesmo com os desafios que se
enfrentam, há muito interesse por parte de pesquisadores em todo o país. Haja visto os
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

257

vários núcleos de estudos sobre o assunto que vem surgindo em universidades
brasileiras, como por exemplo na Unicamp, USP, UFMG, UFRJ, UFAL dentre tantas
outras.
Com tantas influências positivas para o desenvolvimento integrado sustentável no setor
da construção civil e no combate à pobreza e ao déficit habitacional, este trabalho se
propõe a aprimorar técnicas populares de arquitetura vernácula brasileira que usem a
terra e o bambu como matéria prima construtiva, afim de apresentar soluções
principalmente para programas habitacionais rurais e para comunidades tradicionais.

Interesses econômicos e inovações em tecnologia
No mercado e ciência ocidental, as técnicas de construção tradicional com bambu e terra
estão em defasagem de avanço tecnológico há mais de 100 anos. Houveram muito mais
avanços tecnológicos, mecanização, otimização, investimentos em pesquisas em
materiais construtivos com amplo interesse de mercado capitalista industriais.
No final da segunda fase da revolução industrial inglesa, e início de grandes exportações
de materiais modernos e industrias para as colônias europeias, o estado de São Paulo
chega a lançar uma lei, em 1894, proibindo a construção com terra, técnicas não
industriais e modelos arquitetônicos que ainda remetessem a um Brasil colonial e
arcaico (LEMOS, 1989).
Contudo, desde a década de 1960 e 1970, movimentos organizados de cunho ecológico,
social, ambiental, engajados em pesquisas e ações sociais, vem retomando o tema de
aprimoramentos técnicos para arquitetura de terra crua e outros materiais naturais, bem
como refletindo quanto aos rumos da ciência e da tecnologia e como foram apropriadas
pelo capitalismo para se retroalimentarem, limitando o desenvolvimento de inovações
tecnológicas aos interesses do capital e do mercado.
Vantagens do uso da terra como material construtivo
Segundo Sue Roaf (2009), as novas edificações e materiais construtivos modernos
industrializados, são muito estimulados pelo mercado convencional e pelo Estilo
Internacional de arquitetura modernista (e infelizmente inclusive nas universidades).
Porém, vários estudos apontam a redução do conforto dentro das edificações, quando
houve uma grande substituição das paredes de terra robustas para blocos de vedação
esbeltos, vidros e metais: “nas últimas décadas, a taipa e o adobe, têm sido substituídos
pelo tijolo de barro furado de produção industrial, contudo verifica-se um pior
comportamento térmico dos edifícios em relação às espessas alvenarias de terra
tradicional” (CORREIA, 2000).
Além do conforto individual, reduziu-se também o conforto e a qualidade de vida
mundial, haja visto a imensa geração de resíduos, poluição, altos indicies de consumo
de energia e emissão de gases-estufas prejudicando a qualidade do ar, provocando o
efeito estufa e o aquecimento global com todas as suas consequências danosas a
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humanidade, fauna, flora, toda a vida no planeta, a natureza enfim. No entanto as
pessoas parecem se importar se ainda haverá ar condicionado, refrigerante gelado, ferro
e vidro para construir (ROAF, 2009).
Questão dos resíduos
Atualmente, no Brasil, de todos os resíduos gerados pelos centros urbanos, mais de 60%
são resíduos da construção civil e demolição RCD’s (IPEA, 2012 e ABRELPE, 2016).
Nestes dados, são contabilizados apenas os resíduos descartados legalmente. Só a
prefeitura de Belo Horizonte afirma recolher mais de 200 toneladas de RCD descartados
ilegalmente em ruas e lotes abandonados por dia (SLU/PBH, 2018).
Estes resíduos são, em sua maioria, aterrados nos grandes Aterros Sanitários espalhados
pelo país. De todo RCD descartados legalmente no Brasil, menos de 20% são reciclados
(BRASILEIRO; MATOS, 2015). A prefeitura de Belo Horizonte por exemplo, no
serviço de limpeza urbana, SLU, coleta RCD, separa, tritura e vende dois tipos de
produto que podem ser incorporados na argamassa substituindo o uso de areia ou de
brita.
Há pesquisas recentes que avaliam possibilidades de uso destes agregados reciclados
como incorporação de RCD triturado na produção de concreto leve e em concretos de
média resistência (GOMES et al., 2015).
Comparando os RCD gerados entre uma construção convencional e outra em terra,
percebe-se mais uma vantagem do uso de materiais naturais. Em uma obra que utiliza
como materiais construtivos basicamente terra, areia e bambu, (além de pequenas
porções de cimento nas fundações e cal como estabilizante nos acabamentos finais), os
resíduos gerados são menores, e além de tudo, as aparas de bambu e madeira e
desperdícios de material de terra, são resíduos orgânicos, e podem por exemplo ser
incorporados em compostagem e gerar insumos agrícolas para produção de alimento.
Questão de qualidade da terra
José Lemes Galvão Jr., arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), no texto “O Adobe e as Arquiteturas”, argumenta em prol da
qualidade das arquiteturas com tijolos de terra crua, o adobe. O autor traz técnicas de
manutenção, conservação, restauração e revitalização das estruturas de terra. Em
esquemas, mostra como é o processo de arruinamento das estruturas e como isso não
está relacionado com a falta de qualidade técnica e de desempenho da arquitetura de
terra, e sim com a falta de qualificação de mão de obra especializada e falta de estudo de
materiais compatíveis para restauração e manutenção, além do abandono das
edificações, com cobertura e telhas danificadas e madeiras apodrecendo.
Muitos patrimônios tombados têm mais de 100 e até 200 anos. Evidenciando a
qualidade de técnicas tradicionais de construções em terra e do próprio material.
Contudo são necessários critérios técnicos para a melhor durabilidade, conservação e
manutenção deste tipo de construção.
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O autor destaca também a importância de proteger os materiais do contato com a água.
Utilizando fundações e vigas baldrames para elevar a terra do contato com o solo e com
a água por capilaridade. E proteger as estruturas e paredes com telhado e beiral
satisfatório para cobrir das chuvas e ventos laterais (GALVÃO JUNIOR, 2015).
Novos horizontes para a prática arquitetônica sustentável
Vários são os exemplos de projetos desenvolvidos por profissionais da arquitetura que
buscam promover e enriquecer saberes tradicionais, inovando com sustentabilidade,
aprimoramento tecnológico, e qualidade de ponta. Abaixo serão mostrados dois
exemplos contemporâneos em voga na atualidade. A Figura 1 mostra um projeto da
equipe Cooperacion Comunitária, Comunal e Laboratório Arquitectura Básica. Este é
um exemplo de habitação popular construída na Bienal de Veneza em 2016, que
valoriza técnicas de construção tradicionais mexicanas. Foram usados adobe, painéis em
bambu revestidos com solo-cimento, bambu, palha e taipa.

Figura 1 - Pavilhão do México na Bienal de Veneza em 2016.
Fonte: Ecohabitar, 2016

Já as Figuras 2 e 3, embora não sejam um exemplo de habitação popular, mostram
possibilidades de design interessantes para uso misto de vários materiais.
Desmanchando argumentos de que técnicas e materiais naturais só podem remeter a um
estilo rústico e arcaico, foram usadas pedras de mão na fundação de sapata corrida e na
baldrame, elevando do contato com o chão varas de bambu unidas como pilar; uma bela
trama com tiras de bambu tratado, aparente e com design em diagonal; encaixes
metálicos na parte superior dos pilares de bambu conectados com as cintas de
amarração sob as paredes monolíticas de terra; além de usar a técnica de taipa-de-pilão
aparente, sem reboco.
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Figura 2 - Youth Hostel – Arquiteta Anna Heringer (Alemanha) – Projeto para Primeira Bienal
Internacional de Arquitetura de Bambu – 2016
Fonte: Julien Lanoo

Figura 3 - Youth Hostel – Arquiteta Anna Heringer (Alemanha) – Projeto para Primeira Bienal
Internacional de Arquitetura de Bambu – 2016 –
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Fonte: Julien Lanoo.

Vantagens do uso do bambu na construção civil
Muitas são as possibilidades de uso do bambu, desde alimento, fibras têxtis, mobiliário
até construção de pontes e prédios. Atualmente, buscando cada vez mais racionalização
nas obras e menos desperdício e geração de RCD, vem sendo desenvolvidas técnicas
construtivas com materiais pré-moldados. A indústria do bambu não fica fora desta
tendência. Segundo Ramiréz (2005), na Colômbia estão cada vez investindo em
fabricação pré-moldada de bambu na forma de painéis revestidos com argamassa, para
habitações econômicas bem como edificações de qualquer porte ou tipologia.
O plantio do bambu possui ainda grandes potencialidades, com ciclo mais curto do que
o da madeira, alta produtividade por hectare, rapidez de crescimento, baixo custo de
plantio, facilidade de cultivo e manejo, utilização de ferramentas simples para seu
manuseio e pode ainda auxiliar na revitalização de áreas degradadas e incrementar o
sistema de reflorestamento no Brasil (GHAVAMI, 1996). Além de baixa demanda
energética para sua produção e ser um material construtivo de menor peso específico,
reduzindo muitos custos estruturais.
O bambu concentra a estrutura resistente nas suas paredes, com fibras inteiras paralelas
e uniformes, dissipando homogeneamente as forças aplicadas. Apresenta boa resistência
a tração, compressão, flexão e cisalhamento, podendo substituir vigas e pilares
metálicos, de madeira ou até substituir vergalhões em concreto armado (GHAVAMI,
1996).
Uso do bambu em Programas de Habitação Social
No Brasil, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), através da CAIXA
econômica federal, apenas financia materiais normatizados pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), o que aponta para a demanda de normatização da terra e
do bambu como materiais construtivos. Embora as normas técnicas brasileiras sobre
bambu e terra estejam em processo, Shimbo (2012) alerta para grande dificuldade em
inserir inovações tecnológicas nos programas de habitação e em vencer o lobby do aço e
do concreto no Brasil, na disputa por investimentos em pesquisas e incentivos públicos.
A Colômbia foi o primeiro país da América Latina a publicar normas técnicas para o
uso do bambu. Após a normatização, novas possibilidades surgiram e o país se
qualificou na construção civil com bambu se tornando referência ocidental no assunto
(LÓPEZ, 2003).
Inspirada nas experiências colombianas, a Costa Rica, que não tinha tradicionalmente a
cultura do uso do bambu, reconheceu seu potencial e incorporou o material em uma
proposta de programa de habitação social rural. Neste programa foram realizadas
capacitações, plantações de bambu e a criação de pequenas “fábricas” de
beneficiamento.
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O Estado lançou o Proyecto Nacional del Bambu, que construiu entre 1986 e 1996,
mais de 100.000 unidades habitacionais com área de 50 m², com painéis pré-fabricados
em bambu emoldurados em madeira. O projeto contou inclusive com a criação de um
fundo nacional para o bambu, a Fundación del Bambu (FUNBAMBU), disseminando
uma técnica ecológica, de baixo custo, resistente a abalos sísmicos e que trouxe
emprego, democratização do acesso a moradia, identidade e cooperativismo.
Pesquisas pós-ocupação feitas por Adamson e Lopéz (2001) indicaram que 98% dos
moradores das casas do Projeto Nacional de Bambu afirmam que suas casas construídas
com bambu são de igual, ou melhor, qualidade em comparação com as construídas com
materiais convencionais. O projeto chegou a ganhar um selo BEST no Concurso Best
Practices promovido pela UN-HABITAT em 1998.
Já no Equador, o projeto filantrópico Viviendas Del Hogar de Cristo (Figuras 4 e 5)
oferece casas a baixo custo para interesse social. Utilizando painéis pré-moldados de
bambu, montados em um galpão que gera emprego e renda localmente. Depois da
montagem, as casas são enviadas desmontadas ao lote onde os compradores recebem
um treinamento in loco e acessoria técnica para montagem e revestimento das paredes.

Figura 4- Família atendida pelo Programa, com os painéis já revestidos e acabados.
Fonte: Hogar de cristo, 2017.
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Figura 5 - Casa com painéis pré-moldados de bambu.
Fonte: Hogar de cristo, 2017.

Avanços possíveis quando se há a normatização e aprimoramento técnico
institucionalizado de materiais construtivos naturais como bambu e terra
Muitos países como Colômbia (LÓPEZ, 2003), Costa Rica (ADAMSON; LOPÉZ,
2001), Portugal (EIRES; TORGAL e JALALI, 2009) estão no processo ou já
normatizaram e institucionalizaram a construção com terra ou bambu a fim de introduzir
estes materiais no mercado, oferecendo alternativa ecológica e econômica aos materiais
construtivos convencionais mais usuais.
Várias universidades do Brasil e do mundo vem desenvolvendo pesquisas, comparando
materiais e metodologias de construir com bambu e terra, tanto para uso como material
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construtivo para novas edificações, projetos de interesse social, mercado de alto padrão
construtivo, mercado popular, quanto para a restauração e manutenção patrimonial.
Segundo Eires (2012), alguns autores vêm realizando experimentos sugerindo a adição
de pequenas porcentagens de cimento ou cal a construção com terra, obtendo aumento
na resistência a impactos, cisalhamento e ruptura, e a ação direta da água. Embora
existam diversas edificações centenárias (MINKE, 2006) que utilizavam outros
estabilizantes, como biopolímeros naturais tais como óleos adicionados a cal hidratada,
obtendo excelente resultados inclusive melhores que com a adição de cimento (EIRES,
2012).
Contudo, o processo de produção do cimento demanda muita energia. Enquanto o
processo de produção da cal é bem menos nocivo do que o do cimento, quanto ao
aquecimento global. Apontando a cal como alternativa mais sustentável para
estabilização de solos na construção com terra.
As temperaturas dos fornos na produção de cal alcançam 900°C, enquanto as do
cimento, chegam a 1.450◦C envolvendo cerca de 10 GJ/t contra 3,1 GJ/t da cal
(CUNHA, 2015). Em todo o processo produtivo do cimento há fontes de poluição,
principalmente na mineração. Segundo Lopes (2011) as cimenteiras consomem 2 % de
toda a energia global, e são responsáveis, por 5 % da emissão de dióxido de carbono
mundial, o que acarreta no aumento do efeito estufa (ROAF et. al., 2009).
Por tudo isto se faz urgente a pesquisa em tecnologia do ambiente construído, buscando
materiais não convencionais para substituir os materiais industriais tão insustentáveis,
bem como designs de projetos passivos que proporcionem conforto a humanidade de
forma sustentável. Sendo o bambu e a terra, opções mais responsáveis e adequadas.
Levantamento do estado da arte de painéis pré-moldados em bambu
A opção pela tecnologia de pré-fabricados tem se apresentado como boa opção quanto
ao desperdício de materiais. É possível, através do planejamento e modulação da
construção, otimizar o tempo de execução das obras, gerar menos resíduo e economizar
gastos (NOIA, 2012). Por isto, muito tem-se pesquisado sobre painéis pré-fabricados
em bambu.
Na Universidade Nacional de Brasilia (UNB), Teixeira (2006) avaliou o desempenho de
painéis de bambu revestidos com argamassa em sua tese de doutorado. Os painéis foram
produzidos com meias canas de bambu (Bambusa tuldoides) e bambu gigante
(Dendrocalamus giganteus) nas molduras, usando chapisco com traço 1:3:0,5:0,1
(cimento:areia:a/c:adesivo acrílico) e o reboco com traço 1:0,5:4 (cimento:cal hidratada:
areia de leito de rio). A autora avalia como positivos os resultados e satisfatórios quanto
a resistência e durabilidade dos corpos de prova, e deixa como sugestão de pesquisa
para próximos trabalhos, em virtude da nova norma de desempenho das edificações
(NBR 15.575, ABNT 2013) a realização de avaliações de desempenho em painéis em
tamanho real, com base nos seguintes ensaios: resistência aos impactos de corpo mole e
corpo duro; estanqueidade à água; resistência ao fogo; desempenho térmico e
desempenho acústico.
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Sobrinho Junior (2013) avaliou a resistência mecânica de painéis de bambu e argamassa
com resíduos industriais para construções de interesse social na UFPB, onde concluiu
que os painéis, apesar de serem mais esbeltos, apresentam capacidade de carga superior
a de alvenarias estrutural como BTC (blocos de terra compactada) e o Adobe.
Entretanto relatou que ainda é necessário estudar aspectos quanto a durabilidade e
tratamento para eliminar ou reduzir as fissuras após a secagem dos painéis, embora isso
não afete na resistência a compressão. O bambu foi usado na forma roliça, traço do
revestimento 1:1:1:1,5 (cimento:cal:areia de leito de rio:resíduo industrial).
Silva (2011), na UFBA, realizou análise comparativa de custos entre painéis em bambu
e barro com alvenaria de bloco para construções ecológicas e sustentáveis. E concluiu
que a opção natural se comprovou ser mais economicamente viável.
Neste estudo, foram encontradas muitas semelhanças com a proposta desta pesquisa.
Noia (2013) na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU-USP), pesquisou sobre um sistema construtivo em bambu para habitação de
interesse social, segundo as Normas Técnicas Colombianas, onde foi desenvolvido um
protótipo em tamanho real, com estrutura em varas roliças de bambu da espécie
Dendrocalamus giganteus, conhecido popularmente como bambu gigante, e vedação
feita com painéis modulares de 2,35cm x 0,75cm, entramados em bambu da espécie
Bambusa tuldoides.
A avaliação feita pela pesquisadora é muito positiva quanto ao sistema construtivo
modular e em relação ao uso do bambu das duas espécies. Contudo, deixa como
sugestão o aprofundamento em pesquisas quanto aos processos de argamassagem dos
painéis, sugerindo que se avalie para a vedação e reboco dos painéis, diferentes traços
de solo, cimento e cal, combinados com aditivos para estabilização, bem como seu
desempenho segundo as exigências da NBR 15.575 (ABNT 2013).
Proposta desta pesquisa e suas inovações
Esta pesquisa tem o objetivo de oferecer contribuições para a normatização da técnica
mista de bambu e terra, visando a sua utilização no Programa Minha Casa Minha Vida
Entidades e o Programa Nacional de Habitação Rural, par atender etnias indígenas e
comunidades quilombolas com qualidade, respeito e valorização das técnicas e saberes
tradicionais locais.
Além disso, observa-se uma demanda no cotidiano de profissionais da área de
construção com bambu e terra, acerca da composição de argamassas de revestimento.
Afim de aprimorar os produtos edificados quanto a durabilidade e a qualidade do
acabamento.
As referências encontradas sobre o uso de bambu como painéis pré-fabricados,
apresentam painéis muito esbeltos e rebocados apenas externamente e com o uso de
cimento e areia de leito de rio para composição da argamassa de revestimento dos
painéis.
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Esta pesquisa acredita que preenchendo os painéis de forma maciça, irá aumentar
consideravelmente a massa específica proporcionando maior conforto térmico e
acústico, embora compreenda que aumente o peso específico da estrutura.
Além disso, também pretende-se avançar quanto a composição da argamassa de
revestimento. Avaliando o desempenho de uma argamassa a base de terra estabilizada
com cal hidratada CH-4 e biopolímeros, para revestir os painéis. O que poderá gerar
resultados interessantes e contribuições para argamassas de revestimento para outras
técnicas de construção com terra crua e manutenção de patrimônio.
Por fim, em substituição da areia de leito de rio, pretende-se usar RCD triturado,
vendido pelo Sistema de Limpeza Urbana (SLU) da prefeitura de Belo Horizonte.
Avaliando seu desempenho em comparação com a argamassa feita com areia.
Em suma, esta pesquisa pretende avaliar o desempenho de vedação vertical sem função
estrutural de painéis de bambu, preenchidos com argamassa a base de terra e RCD
triturado (em substituição a areia) com adição de fibras naturais. E revestidos com
reboco a base de RCD, terra, cal hidratada CH-4 e biopolímeros naturais como óleos
vegetais e fibras vegetais.
As argamassas de revestimento de solo-cal, solo-esterco, solo-cal-esterco, serão
comparados com solo-cimento, bem como o uso de outros biopolímeros na mistura da
massa para estabilização. Afim de demonstrar a qualidade destes materiais frente ao uso
do cimento como estabilizante da terra.
Para avaliar o desempenho da argamassa, primeiramente, será caracterizado o solo a ser
usado e o RCD da prefeitura de Belo Horizonte. Através de ensaio de análise
granulométrica, limite de liquidez e limite de plasticidade. Os corpos-de-prova serão
ensaiados no Laboratório de Pesquisa Tecnológica (LPT) da Escola de Arquitetura e
Design da UFMG, em Belo Horizonte. Os resultados obtidos do solo e do RCD serão
caracterizados como utilizáveis ou não segundo as exigências estabelecidas pela NBR
7211 (ABNT, 2005)
Em seguida serão construídos 12 painéis de 2,35m de altura por 0,70m de comprimento
e 15cm de largura com tiras de bambu da espécie Bambusa tuldoides, curado e tratado
quimicamente com imersão em solução aquosa de água e Borax a 3%, segundo a NTC
5301 (Norma Técnica Colombiana 5301 – Preservación y secado del culmo de Guadua).
Então será o momento de preenche-los com a argamassa de terra com RCD
caracterizado e fibra vegetal. Em seguida os painéis serão chapiscados e rebocados, com
traços diferentes, a fim de comparar o resultado do uso de cal ou cimento no reboco
com e sem RCD.
Depois de construídos, os painéis serão submetidos aos testes e analisados os resultados.
Quanto a Resistência, será avaliado o desempenho a impactos de corpo mole e corpo
duro para sistema de vedação vertical interno, para esta avaliação serão consideradas as
determinações da NBR 15575 (ABNT, 2013). Como exigência de Habitabilidade será
analisado o fator Estanqueidade, e como exigência de Sustentabilidade serão analisados
o fator de Durabilidade pelo ensaio de molhagem e secagem segundo NBR 13554
(ABNT, 2012).
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Considerações Finais
É preciso questionar porque no Brasil se entrega a administração e gestão dos
programas de habitação social, às grandes construtoras e a iniciativa privada. Um país
onde 54% das construções ou reformas são autoconstruídas, ou com pedreiros e mestres
de obras, amigos e parentes (CAU/BR, 2015). Demonstrando uma capacidade de autogestão do brasileiro sobre os recursos de sua própria obra, e que somados a um pouco de
qualificação ou assessoria técnica de um bom programa de habitação, poderiam estar
ainda mais preparados para tal.
Até os dias de hoje é muito comum encontrar em vilas e favelas, pessoas idosas ou
adultas que já tenham construído com adobe ou pau-a-pique, que conhecem técnicas e
métodos tradicionais de trabalhar com madeira e com bambu, principalmente em áreas
de vulnerabilidade social. Áreas de real interesse social, que como muitas favelas,
tiveram suas origens em assentamentos quilombolas, de escravos fugidos, abandonados
pela administração pública nacional e pela sociedade daquela época, com seus saberes,
culturas e conhecimentos marginalizados pela sociedade, pela ciência, pela academia.
Após anos de reflexão democrática e de inclusão cultural e social, ainda nos dias de hoje
percebe-se práticas de exclusão e antropofagia cultural, inclusive pelo PMCMV em
inúmeras comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Em contrapartida, a
construção da nova casa com materiais modernos, é requisitado que as casas
tradicionais sejam demolidas, desvalorizando e desmoralizando o saber local daquelas
comunidades (SANCHES, 2014). O que poderia facilmente ser resolvido localmente,
com melhoramento das técnicas locais bem como indicação de boas práticas por
técnicos especialistas em parceria com outros órgãos estatais ou privados.
Por isto, esta pesquisa se propõe a desenvolver uma tipologia construtiva (um avanço
tecnológico a técnicas de construção com materiais naturais) para atender a
interessados, em comunidades rurais, tradicionais como etnias indígenas e quilombolas.
Bem como interessados em centros urbanos que queiram ter acesso a uma tecnologia
limpa, com custos reduzidos e eficiente.
Assim, com a valorização do saber tradicional e do potencial de autogestão do povo
brasileiro, é que se reitera a importância das pesquisas em tecnologias responsáveis
social e ambientalmente. Afim de apresentar opções e possibilidades para a prática de
vida em comunidade com toda sua rica pluralidade, diversidade e respeito.
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Proteção de distritos urbanos históricos – perspectivas no Brasil e EUA; Protection
of historic urban districts - perspectives in Brazil and the USA; Protección de
distritos urbanos históricos - perspectivas en Brasil y EE.UU.
Ana Beatriz Mascarenhas Pereira – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A sustentabilidade é uma das premissas que baliza condutas relacionadas à
salvaguarda do patrimônio na atualidade. A conservação de distritos urbanos históricos
com o objetivo de resguardar modos de vida peculiares é profundamente relevante dado
as vertiginosas transformações do ambiente construído. O presente artigo busca analisar
as perspectivas brasileira e estadunidense no que tange à concepção e conservação de
distritos urbanos históricos, visto que, aparentemente, o Brasil se destaca pelo vasto
arcabouço de leis e instrumentos, mas ainda pouco inclusivo do ponto de vista da
participação popular e, por outro lado, nos Estados Unidos sobressai o papel do
mercado e da sociedade civil organizada, que vêm fazer frente a um arcabouço jurídico
frágil.
Palavras-chave: Distritos urbanos históricos, Brasil, Estados Unidos, instrumentos,
políticas.
Abstract: Sustainability is one of the premises that guide conducts related to the
safeguard of the patrimony in the present time. The conservation of historic urban
districts with the objective of preserving peculiar ways of life is deeply relevant given
the vertiginous transformations of the built environment. This article aims to analyze the
Brazilian and US perspectives on instruments and programs regarding the concept and
conservation of historical urban districts, since, apparently, Brazil is distinguished by
the vast framework of laws and instruments, but still not very inclusive from the point
of view of popular participation and, on the other hand, in the United States, the role of
the market and of organized civil society stands out, facing a fragile legal framework.
Keywords: Urban historic districts, Brazil, United States, instruments, politicies.
Resumen: La sostenibilidad es una de las premisas que orienta conductas relacionadas a
la salvaguardia del patrimonio en la actualidad. La conservación de districtos urbanos
históricos con el objetivo de proteger modos de vida peculiares es profundamente
relevante por cuenta de las vertiginosas transformaciones del ambiente construido. El
presente artículo busca analizar las perspectivas brasileñas y estadounidenses en lo que
se refiere a concepción y conservación de districtos urbanos históricos, una vez que,
aparentemente, Brasil se destaca por el vasto marco de leyes y instrumentos, pero
todavía poco inclusivo desde el punto de vista de la participación popular y, por otro
lado, en los Estados Unidos sobresale el papel del mercado y de la sociedad civil
organizada, que vienen a hacer frente a un marco jurídico frágil.
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Palabras clave: Districtos urbanos históricos, Brasil, Estados Unidos, instrumentos,
políticas.
A cidade como patrimônio
Refletir sobre o conceito de patrimônio - da consagração de monumentos históricos ao
entendimento da cidade como patrimônio ambiental – é analisar sua amplitude e
desdobramentos para identidade e memória de uma “comunidade étnica ou religiosa,
nacional, tribal ou familiar.” (CHOAY, 2006, p.18). Françoise Choay (2006), afirma
que é possível situar o surgimento do monumento histórico entre os séculos XIV e XV,
pelas posturas de reflexão e contemplação dos humanistas e artistas em relação aos
monumentos da Antiguidade.
A proteção desses monumentos se deve, sobretudo, às ações jurídicas e técnicas que
visavam salvaguardar o patrimônio durante a Revolução Francesa. A autora cita a
criação “de uma comissão dita ‘dos Monumentos’” (CHOAY, 2006, p.99) em 1790, que
se encarrega de tombar e inventariar todos os bens relevantes para o Estado já que,
naquele momento, a formação de uma identidade nacional era primordial, ou seja,
“precisava-se criar tradições de união do povo” (BAUMGRATZ, 2017, p.33).
Contudo, é apenas durante a Revolução Industrial que o monumento passa a ser
definitivamente consagrado, principalmente pelo seu valor histórico e nacional. Choay
(2006) aponta que a Revolução Industrial é “uma linha intransponível entre um antes,
em que se encontra o monumento histórico isolado, e um depois, com o qual se começa
a modernidade” (CHOAY, 2006, p.127). O período caracteriza-se pela rapidez com que
as cidades se transformam, conforme indica Benévolo (2012), fazendo com que o tecido
urbano fosse reconfigurado inúmeras vezes para atender as demandas dessa nova
condição. De fato, os resultados são desastrosos para as cidades, não apenas pela
insalubridade provocada pela poluição extrema, mas também pelo crescimento
exponencial da população.
Em meados do século XIX, os centros urbanos europeus se encontram definitivamente
degradados e caóticos. As administrações públicas estabeleceram então padrões para
sua organização definindo limites, afastamentos e usos das edificações.
Consequentemente, grandes porções das cidades foram demolidas e reconstruídas para
seguir os modelos preconizados.
A paradigmática reforma urbana de Paris promovida por Haussmann1 entre 1852 e 1870
concentrou esforços em nome de melhorias na circulação e na higienização da capital
da França. Para tal fim, demoliu inúmeras vias pequenas e estreitas do período
medieval, e criou imensos boulevards, assim como jardins e parques. “Destruiu, [...] em
nome da higiene, do trânsito e até da estética, partes inteiras da malha urbana de Paris”
CHOAY, 2006, p.175). A reforma de Paris desencadeou inúmeras outras modificações
e ampliações de cidades pelo mundo – o Plano Cerdà de Barcelona em 1860; a reforma
1

Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) foi prefeito do antigo departamento
entre 1853 e 1870, foi responsável pela reforma urbana de Paris, determinada por Napoleão III.

do Sena
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Pereira Passos no Rio de Janeiro entre 1903 e 1906; além de influenciar diversos
modelos e projetos de cidades ideais como a “Cidade-Jardim” de Ebenezer Howard
(1850-1928) e a “Cidade Linear” de Arturo Soria y Mata (1844-1920).
Com as transformações provocadas pela Revolução Industrial, o conceito de patrimônio
também sofre alterações; abarcando exemplares em locais senão a Europa e não se
restringindo apenas a igrejas medievais e palácios neoclássicos, o conceito se amplia
geograficamente, tipologicamente e cronologicamente (CHOAY, 2006). Castriota
(2009) aponta que, dessa maneira, os fundamentos teóricos, metodológicos e
institucionais se formariam na Europa durante esse período dando início às políticas de
preservação do patrimônio. Entretanto, é apenas no século XX que bairros e cidades
históricas se convertem em objetos de reflexão.
Dessa maneira, questões relativas à densidade, higiene e circulação iriam também ser
pauta do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado
em Atenas, em 1933. Sob a égide da ideologia do Movimento Modernista, discutiu-se a
condição crítica de trinta e três cidades, a maioria delas localizadas na Europa. O
urbanismo pautado nas funções habitar, trabalhar, recrear-se (nas horas livres) e circular
fundamentariam a solução para que as cidades pudessem desenvolver-se de maneira
coordenada.
Tais disposições iriam ter implicações diretas para edificações que não as designadas
como excepcionais: “[..] nos casos em que se enteja diante de construções repetidas,
algumas serão conservadas a título de documentário as outras demolidas.”
(CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MODERNA, 1933, p.26).
Além disso, a demolição de falsos históricos também era defendido veementemente
pois, segundo as premissas do Movimento Modernista constituía-se um aviltamento aos
testemunhos autênticos, os quais seriam os dignos de preservação.
A perspectiva brasileira
O Movimento Modernista justificava a predileção por determinados estilos de época em
detrimento de outros. No Brasil, a busca por uma identidade nacional se vale das
mesmas prerrogativas para reconhecer o barroco “como uma síntese cultural própria”
(CASTRIOTA, 2009, p.138). O Movimento Modernista brasileiro identifica na
arquitetura colonial traços comuns à arquitetura moderna: “simplicidade, austeridade,
pureza, bom uso dos materiais” (CASTRIOTA, 2009, p. 139).
Em 1936, foi criado o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), com a missão principal de preparar uma lei federal para
regulamentar a preservação do patrimônio nacional. Em 1937, foi aprovado,
então, o Decreto-Lei nº 2, ainda hoje em vigor, baseados nos preceitos
contidos na Carta de Atenas (LIRA; CABRAL, 2012, p. 71).

A inscrição de seis cidades coloniais mineiras a partir de 1938 nos Livros do Tombo das
Belas Artes: Ouro Preto, Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Serro –
evidencia a orientação pelos valores estéticos, desconsiderando o histórico, cultural,
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social e econômico. Sob essa perspectiva, a preservação do patrimônio se dá apenas na
sua dimensão física, como bem museificado, alheio às dinâmicas da cidade viva.
Atualmente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional adota o conceito
de patrimônio cultural, ampliação da denominação de patrimônio histórico e artístico
vigente em 1937. Segundo o órgão, a Constituição de 1988 expande o conceito
incluindo a dimensão imaterial e relativizando a questão da excepcionalidade “dos bens
passíveis de reconhecimento” (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL, 2018). Essa nova perspectiva propicia a inclusão não apenas
edificações de valores estéticos e históricos, mas também áreas de relevância social,
econômica e cultural. A este respeito, Castriota (2009) afirma que a cidade é um artefato
humano sendo que sua conservação deve, sobretudo, promover o bem-estar de
moradores e usuários.
As políticas voltadas para a recuperação de centros históricos2 no Brasil foram
favorecidas, segundo Vargas e Castilho (2015), pela criação da Secretaria de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e da Fundação Pró-Memória, em 1979. Contudo,
somente em 1987 foi promulgada a Carta de Petrópolis cujas premissas eram de
compreender a cidade como resultante da dinâmica social e histórica.
Provavelmente, o paradigma das renovações de centros históricos brasileiros, possa ser
observado no Pelourinho em Salvador (Figura 1). De acordo com Nobre (2003) após
declarado Patrimônio da Humanidade em 1985, a recuperação do ambiente construído
tornou-se imperativo. O projeto desenvolvido pela arquiteta Lina Bo Bardi, contratada
pela prefeitura municipal, comtemplava a recuperação das edificações buscando a
preservação das relações sociais existentes e mantendo a diversidade de usos e
atividades.
No entanto, a intervenção do Governo Estadual alterou as diretrizes do projeto,
orientando-o para o seu potencial turístico e de entretenimento:
O piso térreo das casas menores foi ocupado por usos comerciais – lojas de
souvenir, bares e restaurantes típicos. As grandes residências e os solares
coloniais foram convertidos para usos culturais e de entretenimento, tais
como galerias de arte local, museus, casas de espetáculos, pequenos ateliês,
escola da música, dança, artes e ofícios tradicionais. Algumas igrejas e fortes
também foram convertidos em museus (NOBRE, 2003, p.7).

Sob esse aspecto, Vasconcellos e Mello (2015) argumentam que a profusão de
nomenclaturas para os planos urbanísticos via de regra utilizam o prefixo re –
requalificação, reabilitação, revitalização, entre outras. Arantes (2002, p.31) vai um
pouco mais adiante e acrescenta que as terminologias são “um outro eufemismo para

2

No Brasil, há predominância pela denominação de centros históricos ao invés de distritos históricos.
Essa distinção pode ser fundamentada no princípio de que o centro histórico constituía o núcleo de
formação das cidades, ao passo que os distritos históricos podem ou não coincidir com o centro da cidade.
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gentrification”3, ou seja, a substituição legitimada do tecido social em prol do upgrade
cultural principalmente contemplando a indústria do turismo.

Figura 1 – Pelourinho, Salvador.
Fonte: UREL, 2014.

Ainda assim, existem algumas exceções que objetivam a manutenção dos modos de
vida local como, por exemplo, a proteção do bairro Santa Tereza em Belo Horizonte
como Conjunto Urbano em março de 2015. É interessante apontar que o mérito da
proteção não se fundamentou na materialidade mas sim na sua ambiência e nos seus
valores históricos, simbólicos e afetivos.
Aliando-se instrumentos como o Tombamento4 e a Transferência do Direito de
Construir (TDC)5 à proteção dos Conjuntos Urbanos6, é possível garantir, nem que
minimamente, as ambiências e modos de vida singulares de áreas urbanas. Porém, não
existe um plano diretrizes que contemple o desenvolvimento sustentável. Faz-se
necessário, portanto, elaboração e implementação de políticas que promovam a gestão
integrada e contínua dessa áreas.

3

Segundo Lees, Slater e Wyly (2008), o termo cunhado pela socióloga Ruth Glass em 1964, denominava
a transformação de áreas vazias ou áreas onde residia a classe operária, dentro do perímetro urbano, em
residenciais direcionados para classe média ou para fins comerciais.

4

O tombamento consiste num “instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais
conhecido, e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal.” (INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2018).
5
A Transferência do Direito de Construir está prevista no Artigo 35 da Lei Federal Nº 10.257/01
(Estatuto da Cidade), como instrumento que permite a venda do potencial construtivo de um imóvel
tombado.
6
Os Conjuntos Urbanos são definidos como “áreas polarizadoras, onde são percebidas ambiências,
edificações ou mesmo um conjunto de edificações que apresentam expressivo significado histórico e
cultural.” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2018).
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

276

A perspectiva estadunidense
Allison e Peters (2011) afirmam que a preservação histórica nos Estados Unidos surgiu
com a intenção de salvaguardar os valores históricos e culturais da nação frente às
constantes imigrações. Assim, a proteção de edificações estava associada aos méritos
arquitetônicos em detrimento dos valores sociais.
A atuação do mercado imobiliário é o fator que regula a preservação histórica. O
paradigma dessa prática foi provavelmente a demolição da Penn Station7 (Figura 2) em
Nova York iniciada em 1963. Frente a isso, em 1865, a New York City Landmarks Law
(Lei de marcos de Nova York), foi promulgada com intuito de proteger marcos e bairros
históricos, evitando-se alterações fundamentais em seu caráter. A lei estabeleceu uma
comissão 8 que analisa e aprova (ou não) edifícios e áreas como marcos históricos da
cidade pelo seu mérito histórico ou arquitetônico. Até então, a lei determinava apenas a
preservação das fachadas dos edifícios protegidos. Todavia, emendas constitucionais em
1973 abarcaram a designação de marcos interiores e cênicos; desde então, foram
protegidas mais de 36.000 propriedades em142 distritos históricos, 1.412 marcos
individuais, 120 marcos interiores e 11 pontos de referência cênicos (LANDMARKS
PRESERVATION COMMISSION, 2018).

Figura 2 - Interior da Pennsylvania Station, Nova York.
Fonte: ABBOTT, 1935.

No ano seguinte, a promulgação do National Historic Preservation Act9- lei federal
destinada a preservar sítios históricos e arqueológicos - criou o Registro Nacional de
Lugares Históricos, a Lista de Marcos Históricos Nacionais e os escritórios de
7

A Pennsylvania Station, localizada no quarteirão formado pelas Sétima e Oitava Avenidas e entre as
ruas 31 e 33, na cidade de Nova York. O prédio foi demolido em 1963 para dar lugar ao Madison Square
Garden, um complexo de esportes e entretenimento. A Penn Station como era conhecida, ainda funciona
embaixo do complexo, abaixo do nível da rua. (CURBED NEW YORK, 2018).
8
A Landmarks Preservation Commission (Comissão de Preservação de marcos) é a maior agência de
preservação municipal dos estados Unidos.
9
Lei de Preservação Histórica Nacional.
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preservação histórica. Entretanto, a pressão do mercado imobiliário é, até os dias atuais,
imperativo - não apenas ao que se refere à edifícios mas também às áreas urbanas.
Max Page (2016) observa que, o tombamento é fruto, principalmente, de esforços
individuais e uma associação de legislações e agências municipais, estaduais e federais.
O autor ressalta que, não obstante toda a burocracia que envolve a salvaguarda,
especialmente de imóveis, não impede a demolição do edifício. Todavia, a salvaguarda
de edifícios nos Estados Unidos é realizada de maneira espontânea, por proprietários de
imóveis tanto residenciais (possivelmente por orgulho) quanto comerciais (talvez pelo
apelo histórico ou do estilo arquitetônico).
Em todo caso, somente áreas designadas como “distritos históricos locais” (em inglês
local historic district), possuem restrições no que se refere à mudança das fachadas;
salvo este mecanismo, a proteção feita por instâncias municipais e estaduais não possui
qualquer eficácia. Page (2016) destaca a demolição de um bloco de edifícios na
Maxwell Street em Chicago (Figura 3), um dos lugares mais vibrantes da criação
cultural dos Estados Unidos como mais uma vítima das renovações urbanas.

Figura 3: Maxwell Street, Chicago.
Fonte: CUSHMAN, 1958.

Page (2016) acrescenta que, à vista do vasto incentivo ao desenvolvimento econômico
nos Estados Unidos, as políticas de preservação têm buscado estimular o investimento
para áreas históricas que, além de auxiliar a manutenção do comércio tradicional é
também um modo de atrair o turismo. Em contrapartida, sempre há o risco de
gentrificação já que a preservação fundamentada no desenvolvimento econômico
contempla única e exclusivamente o crescimento econômico em detrimento da equidade
e justiça econômica. Tanto para Page (2016), quanto para Allison e Peters (2011), a
preservação de distritos históricos deveria promover outras formas de apropriação do
patrimônio como, por exemplo, uso para habitações de interesse social.
O movimento preservacionista estadunidense tem demonstrado sobre como ações de
salvaguarda tanto de edifícios como de distritos históricos podem ser vantajosas.
Existem ainda grandes embates, principalmente pela cultura desenvolvimentista que
envolve o crescimento (e renovação) das cidades. Todavia, o mercado é capaz de
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comprometer-se com a preservação, por meio de incentivos mas com as devidas
regulamentações, em prol do desenvolvimento socialmente justo e economicamente
igualitário (PAGE, 2016).
Alguns programas se destacam como o Main Street Program (Programa da Rua
Central) que desde 1977 promove a transformação estratégicas através da revitalização
ou fortalecimento da economia local, pelo envolvimento da comunidade. Fundamentado
em estratégias de transformação, o programa compreende quatro tópicos gerais:
vitalidade econômica, design, promoção e organização. Dessa maneira, a revitalização
da economia é feita utilizando os recursos sociais locais preservando-se os edifícios
históricos e, consequentemente a ambiência que ancora o senso de pertencimento.
Todavia, como bem conclui Castriota (2009, p.241), existem críticas sobre o programa
referentes à “tendência de misturar preservação com cenografia”; dilema ainda presente
na realidade estadunidense.
Por que conservar?
A conservação de conjuntos urbanos é primordial não somente como meio de ancorar
processos da memória coletiva como base para o desenvolvimento sustentável. Em
1975, promulgada durante o Congresso sobre o Patrimônio Arquitetônico Europeu, a
Declaração de Amsterdã foi provavelmente um divisor de águas que, como destaca
Zancheti e Lapa (2012, p.20), “influenciada pelo sucesso na recuperação de áreas
históricas degradadas em Bolonha”, designou os conjuntos urbanos como patrimônio de
importância essencial para desenvolvimento socioeconômico.
A Carta de Amsterdã (1975) abarca as premissas da Conservação Integrada que, além
de destacar o patrimônio como uma riqueza social, indica que sua manutenção deve ser
de responsabilidade tanto das autoridades quanto da população. “Uma política de
conservação também significa a integração do patrimônio cultural na vida social” –
além disto, o documento aponta que deve-se considerar “a continuidade das realidades
sociais e físicas existentes nas comunidades”, ou seja, não se pretende que os distritos
históricos sejam museificados (CONGRESSO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
EUROPEU, 1975).
Essa perspectiva reforça a afirmação de que a morfologia da cidade está conectada à
vida da comunidade e à praxis coletiva; práticas sociais, culturais e econômicas
singulares estão intrinsicamente conectadas a certos espaços (BOSI, 1994). Da mesma
maneira Brandão (2012) relaciona o vínculo de uma sociedade a um determinado
território criando uma identidade territorial - “o que, a princípio, era simples expressão
geográfica se converte em vizinhança, isto é, uma localidade com sentimento, tradições
e uma história sua” (BRANDÃO, 2012, p.89).
Entretanto, deve-se considerar a complexa dinâmica das cidades e a constante
reestruturação do tecido urbano que, apesar de paradoxal, permite a coexistência
perfeitamente compatível entre o tecido histórico e novos desenvolvimentos como
ressalta Bandarin (2012). A política de conservação desses espaços deve ser
determinada, segundo o autor, pela dinâmica da cidade como um todo, garantindo seus
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aspectos físicos e seus valores. Bandarin (2012) acrescenta ainda que as políticas
definidas devem proteger a integridade do tecido urbano assim como da paisagem
urbana, e definidas pelas partes interessadas, de maneira sustentável.
Visto que conservação de distritos urbanos históricos consiste em um tema bastante
complexo - seja pela preservação do ambiente construído, contendor de memórias, seja
pela manutenção dos modos de vida singular de seus moradores, a relação e
coexistência desses dois aspectos podem ser mantidos e, acima de tudo, serem
propulsores do desenvolvimento sustentável. A conservação de distritos urbanos
históricos se respalda, geralmente, na proteção de seu ambiente construído, enfatizando
o turismo em massa e/ou a especulação imobiliária, essa dinâmica leva, frequentemente,
à gentrificação.
Sendo assim, a salvaguarda de distritos históricos urbanos pode ser alinhada às políticas
de patrimônio que incentivem o desenvolvimento econômico e social. Pontual (2012),
aponta a conservação integrada como modelo que relaciona “os fundamentos do
planejamento estratégico à teoria do desenvolvimento sustentável e da conservação do
patrimônio” (PONTUAL, 2012, p.94). Segundo a autora, a conservação integrada tem
por objetivo a preservação das características originais do patrimônio, levando-se em
conta suas questões econômicas e sociais. Castriota (2010) também indica a
conservação integrada como “a integração entre a preservação do patrimônio e o
planejamento urbano” (CASTRIOTA, 2010, p.58).
A conservação integrada é apontada por Zancheti e Lapa (2012) como suporte para o
planejamento urbano já que utiliza análises morfológicas e tipológicas – possibilitando
uma leitura em escala territorial.
O território é visto de uma perspectiva antropológica, segundo um método
arqueológico, no qual a ação humana, até meados do século XIX, se deu mais
pela superposição e justaposição dos resultados da sua ação do que pelo
cancelamento da herança do passado. Em termos do planejamento do
território, a grande questão que se coloca é como manter um processo de
transformação do território que não cancele essa herança e que inclua o novo
em uma relação de ‘harmonia’ do ponto de vista da cultura, do ambiente, das
tradições construtivas e da forma (ZANCHETI; LAPA, 2012, p.27-28).

A perspectiva de que o patrimônio esteja vinculado muito mais ao tempo vivo do
presente do que submetido à chancela histórica do passado, ratifica a salvaguarda
integral que abrange sua materialidade como suporte para os modos de vida
característicos, tradições e memória dos distritos urbanos históricos. A relevâncias
dessas áreas é destacada por Henri Lefebvre (2001) como base das relações sociais e
culturais (modos de vida). Entretanto, o autor revela que a maioria desses locais
transformam-se em “centros de consumo” – conservam suas propriedades estéticas em
razão de serem lugares de consumo e pelo consumo desses lugares.
À vista disso, a participação popular coletiva, valendo-se da premissa de que a cidade
deve (ou pelo menos deveria) ser ambiente democrático, contribui tanto para o
planejamento quanto para a gestão dessas áreas, tendo em vista que são estes atores os
diretamente afetados pelas diretrizes propostas. Em Morte e vida de grandes cidades
(1961), Jane Jacobs aborda a importância da participação popular, por ela denominada
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de “rede de relações de bairro”, salientando ainda que “essas redes são o capital social
urbano insubstituível” (JACOBS, 2001, p.151).
Aberturas10
A partir do conceito de conservação integrada, pode-se inferir que suas premissas estão
ainda distantes no que se refere à proteção de distritos urbanos históricos. Se, por um
lado, o Brasil dispõe de instrumentos eficientes como o Tombamento, a Transferência
do Direito de Construir (TDC), entre outros, nos Estados Unidos impera a lei do
mercado imobiliário, salvo alguns programas estadunidenses que, aparentemente,
buscam a participação da população; entretanto esses programas usam, aparentemente,
dissimulações, como elementos pseudo-históricos para atingir seus objetivos.
Sob essa perspectiva, a análise e o intercâmbio de instrumentos e políticas que
contemplam modelos democráticos e participativos de conservação e gestão de distritos
urbanos históricos como forma de incentivar o desenvolvimento sustentável a nível
local são extremamente relevantes a fim de estabelecer o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a manutenção das especificidades dessas áreas evitando-se, ou pelo menos minimizando as perdas socioculturais.
Referências
ABBOTT, Berenice. Interior of Pennsylvania Station. New York City. Disponível
em: <https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4f15-a3d9-e040e00a18064a99>. Acesso em: 6 out. 2018.
ALLISON, Eric; PETERS, Lauren. Historic preservation and livable cities. New
Jersey: John Wiley &Sons, 2011.
ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Uma estratégia fatal: a cultura nas novas gestões
urbanas. In: ARANTES, Otília Beatriz Fiori; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia.
A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 3ªed. Petópolis: Vozes, 2002.
BANDARIN, Francesco. OERS, Ron van. The historic urban landscape: managing
heritage in an urban century. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
BAUMGRATZ, Deise. O estado, a nação e o estado-nação. Revista Alamedas,
Cascavel, vol. 5, n. 2, p.28-40, 2017.
BRANDÃO, Pedro Ivo Martins. Territorialidade e sociabilidade no espaço urbano.
In: ANDRADE, Luciana Teixeira de; ARROYO, Michele Abreu. (Org.). Bairros
pericentrais de Belo Horizonte: patrimônio, territórios e modo de vida. Belo Horizonte:
Editora PUC Minas, 2012.
10

O último capítulo de Produção do espaço (1974) de Henri Lefebvre é denominado Ouvertures et
conclusions (Aberturas e conclusões); assim, como o presente artigo compreende somente cerne de um
pensamento inicial para o desenvolvimento de uma tese, tomei a liberdade de utilizá-lo.
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

281

BOSI, Ecléa. Sociedade e memória: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994.
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio cultural: conceitos, políticas,
instrumentos. São Paulo: Annablume, 2009.
CASTRIOTA, Leonardo Barci. Conservação urbana: tombamento e áreas de
conservação. In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. (Orgs.). Revisitando o
instituto do tombamento. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 4ª ed. São Paulo: Estação Liberdade;
Unesp, 2006.
CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MODERNA. Carta de
Atenas, 1933. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.
pdf>. Acesso em: 2 set. 2018.
CURBED NEW YORK. The birth, life, and death of old Penn Station. Disponível
em: <https://ny.curbed.com/2017/11/7/16616314/old-penn-station-history-photosmckim>. Acesso em: 1 out. 2018.
CUSHMAN, Charles W. Sunday on Maxwell St. Chicago circa 1958. Disponível em:
<https://www.flickr.com/photos/imlsdcc/4110730926/in/photolist-7gfz69-3R2Gr4zPAd-4zPzy-4zPzs-4zPzJ-6JbdyG-4zPzY-nRmBEJ-o8QMrn-schRX-schPG-ekS3yhZdnNt-6Jr7M1-9FT7Ey-o8QHV4-6JNpYa-6Jb2Cz-6J73Dt-ekSes-6Jb9tb-ekUhn6J77YZ-6J7aYH-ekW99-ekVEx-ekSsU-ekRsW-ekVUD-ekUx7-ekVZ6-ekSH6-ekV4fekV8U-ekRAv-ekTRx-ekTCR-ekVvj-ekSNi-ekSSz-ekRGc-ekQsW-ekVho-ekSo8ekTKx-ekS99-ekT3y-ekSWG-ekUUX/>. Acesso em: 6 de out. 2018.
DE LA MORA, Luis. Modelos de planejamento local. In: LACERDA, Norma;
ZANCHETI, Sílvio Mendes. (Orgs.). Plano de gestão da conservação urbana: conceitos
e métodos. Olinda: CECI, 2012.
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.
Disponível em:< http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>. Acesso em: 3 out.
2018.
JACOBS, Jane. Morte e vida das grandes cidades. 3ª ed. São Paulo: WMF, 2011.
LANDMARKS PRESERVATION COMMISSION. Disponível em: <
https://www1.nyc.gov/site/lpc/about/about-lpc.page>. Acesso em: 30 set. 2018.
LEES, Loretta; SLATER, Tom; WYLY, Elvin. Gentrification. New York: Routledge,
2008.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5ª ed. São Paulo: Centauro, 2001.
NOBRE, Eduardo A.C. Intervenções urbanas em Salvador: turismo e" gentrificação" no
processo de renovação urbana do Pelourinho. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO
URBANO REGIONAL, 10., 2003, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte:
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

282

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urano Regional,
2003, p.1-11.
PAGE, Max. Why preservation matters. New Haven: Yale University Press, 2016.
PONTUAL, Virgínia. Plano de gestão da conservação integrada. In: LACERDA,
Norma; ZANCHETI, Sílvio Mendes. (Orgs.). Plano de gestão da conservação urbana:
conceitos e métodos. Olinda: CECI, 2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Disponível em:<
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-decultura/patrimonio/politicadeprotecao>. Acesso em: 3 out. 2018.
UNESCO. Recommendation on the Historic Urban Landscape. Disponível em: <
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.html>.
UREL, André. Vista do largo do Pelourinho em Salvador. Disponível em:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Largo_do_Pelourinho_-_Salvador.JPG>.
Acesso em: 5 de out. 2018.
VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de. Intervenção em
centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados. In: VARGAS, Heliana Comin;
CASTILHO, Ana Luisa Howard de. (Orgs). Intervenção em centros urbanos: objetivos,
estratégias e resultados. 3ª ed. Barueri: Manole, 2015.
VASCONCELLOS, Lélia Mendes de; MELLO, Maria Cristina Fernandes de. RE:
atrás de, depois de. In: VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard
de. (Orgs). Intervenção em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados. 3ª ed.
Barueri: Manole, 2015.
ZANCHETI, Sílvio Mendes; LAPA, Tomás. Conservação integrada: evolução
conceitual. In: LACERDA, Norma; ZANCHETI, Sílvio Mendes. (Orgs.). Plano de
gestão da conservação urbana: conceitos e métodos. Olinda: CECI, 2012.

283
Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

Patrimônio imaterial: possibilidades e desafios da permanência – um estudo de
caso da Renda Turca de Bicos de Sabará; Immaterial heritage: possibilities and
challenges of permanence – a case study of the Renda Turca de Bicos de Sabará;
Patrimonio inmaterial: possibilidades y desafios de la permanência – um estúdio
de caso de la Renda Turca de Bicos de Sabará.
Helga Maria Costa Freitas Pompeu – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: O presente artigo é uma abordagem conceitual sobre a permanência e
importância de bens intangíveis, particularmente saberes relacionados às atividades
artesanais de confecção de rendas e que estão profundamente associados aos seus
sujeitos e lugares. Para situar e realizar ligações entre conceitos, estabeleceu-se como
estudo de caso uma cooperativa em Sabará-MG que atua produzindo uma renda manual
peculiar denominada Renda Turca de Bicos. A atividade, reconhecida e registrada no
município, foi apresentada em suas possibilidades e desafios, ressaltando-se entre esses
a dificuldade de ser transmitida às novas gerações e que é condição para sua
sustentabilidade no tempo.
Palavras-chave: artesanato, Renda Turca de bicos, bens intangíveis, sustentabilidade.
Abstract: The present article is a conceptual approach on the permanence and
importance of intangible heritage, particularly the knowledge related to handicraft
activities of making lace and that are deeply associated with their subjects and places. In
order to situate and make connections between concepts, a cooperative in Sabará-MG
has been established as a case study, which works by producing a peculiar manual lace
called the “Renda Turca de Bicos”. The activity, recognized and registered in the
municipality, was presented in its possibilities and challenges highlighting among them
the difficulty of being transmitted to the new generations and that is condition for its
sustainability in time.
Keywords: handicraft, Renda Turca de Bicos, intangible heritage, sustainability.
Resumen: El presente artículo es un enfoque conceptual sobre la permanencia e
importancia de bienes intangibles, particularmente los saberes relacionados con las
actividades artesanales de confección de randas y que están profundamente asociados a
sus sujetos y lugares. Para situar y realizar vínculos entre conceptos se estableció como
estudio de caso una cooperativa en Sabará-MG que actúa produciendo una randa
manual peculiar denominada Renta Turca de Boquillas. La actividad, reconocida y
registrada en el municipio, fue presentada en sus posibilidades y desafíos resaltando
entre ellos la dificultad de ser transmitida a las nuevas generaciones y que es condición
para su sostenibilidad en el tiempo.
Palabras clave: artesanía, Renda Turca de Bicos, bienes intangibles, sostenibilidad.

Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

284

Introdução
Os bens culturais intangíveis estão elencados na Constituição brasileira de 1988 e fazem
parte do patrimônio cultural brasileiro. Estão descritos no Título VIII, que trata da
ordem social e que “tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar
e a justiça sociais”. Em seu Capítulo III, na Seção II dedicada à Cultura, o artigo 215
anota que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.” Logo, do ponto de vista normativo, estariam assegurados os
direitos culturais o que pode ser compreendido como uma base essencial em direção à
efetivação desses direitos. Ainda nessa Seção o artigo 216 delimita o que constitui o
patrimônio cultural brasileiro: “os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988).
Amparados pela Constituição na forma de lei os bens elencados refletem a cultura
brasileira, não homogênea e formada por uma hibridização. Assim estão anotados:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL,
1988).

Os bens imateriais, assim compreendidos como aqueles que refletem os saberes acima
citados, são manifestações culturais pertencentes a certas comunidades que os detém e
estão comumente relacionados a objetos e lugares. Portanto materialidade e
imaterialidade se complementam pela ação dos sujeitos.
As atividades artesanais, como patrimônio cultural presente na cultura nacional, ao
serem pesquisadas revelaram que são em grande parte informais e à margem dos
processos tecnológicos e industriais. Foi o que se constatou na Pesquisa de Informações
Básicas Municipais - Perfil dos Municípios Brasileiros de 2012, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): “por conta disso, apesar de constituírem
um segmento importante, e em muitos casos sustentador de uma estratégia de
sobrevivência familiar ou comunitária, enfrentam as dificuldades da economia baseada
nos princípios do mercado” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2013). Avaliar os princípios desse mercado e repensar conceitos põe-se
como desafio, uma vez que requer uma mudança comportamental da sociedade. Outro
dado importante a se destacar é que ao confrontar dados de 2005 e 2012, o instituto
constatou duas tendências: na primeira há um declínio de atividades importantes como o
artesanato de madeira, barro, fios e fibras, tapeçaria, couro, renda, tecelagem, pedras e
metal; na segunda tendência, na direção contrária, tem-se o aumento da proporção de
atividades nos municípios como culinária típica e material reciclável. Assim, é válido
buscar referências que atestem a importância dos saberes relacionados à essas
atividades.
Para compreender alternativas possíveis de lidar com um mercado consumidor, cuja
demanda situa-se em patamares relacionados à forma de se consumir, o volume de
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consumo, o valor comercial das mercadorias e as relações de trabalho, optou-se por
reconhecer o trabalho artesanal realizado por cooperativas como forma de atuação que
merece ser investigada. A cooperativa de artesãs que tecem rendas em Sabará é um
exemplo de gestão que muito pode contribuir para essas reflexões.
A Renda Turca de Bicos em Sabará e técnicas semelhantes
O saber da “Renda Turca de Bicos” é registrado como bem imaterial no município de
Sabará/MG. Segundo as artesãs detentoras desse saber, ele é uma apropriação da técnica
da renda turca circular. Seu desenho retilíneo e em bicos difere esse tipo de renda de sua
matriz circular fundadora (Figuras 1 e 2). Quanto à sua materialidade, o fio mais
indicado para a execução dessa renda é o fio de algodão. Isso se dá porque a técnica
exige que se façam nós que vão constituir os quadrados que compõem a malha de redes.
Outros tipos de fios não seriam utilizados por não proporcionarem a firmeza que o
algodão fornece (POMPEU, 2016).

Figura1 - Renda Turca circular.
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2014.

Figura 2 - Reinterpretação da renda circular que gerou os “bicos” da Renda Turca de Bicos.
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2015.

O material prévio consultado para essa investigação consiste em documentos oficiais:
registro no município (decreto Municipal nº 410/2002); registro do Modo de Fazer
Artesanal da Renda Turca de Bicos de Sabará e dossiê de complementação do registro
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(documentos encaminhados pela Secretaria de Cultura de Sabará); dissertação de
mestrado intitulada “Narrativas e o Lugar: sobre o artesanato tradicional da Renda
Turca de Bicos de Sabará”. Como indicado em todos esses documentos, trata-se de
saber que requer um plano de salvaguarda o que instiga pesquisas e ações que possam
promover a continuidade do bem com atenção aos atores e suas demandas num contexto
que privilegie ações locais e o intercâmbio acadêmico.
A pesquisa documental evidenciou a existência de um saber semelhante de confecção de
rendas em localidades brasileiras, a saber: Alvorada de Minas (MG), Bauru (SP),
Jaguapitã (PR), Maceió e Marechal Deodoro (AL). Além dessas localidades foram
citados Tucumán (Argentina), Latrônico (Itália) e Hvar (Croácia). É interessante notar
que em maior ou menor grau há interesse das rendeiras destes lugares pela presença e
manutenção do saber em suas comunidades.
Em Alvorada de Minas a continuidade do saber está mais comprometida, pois faltam
artesãs interessadas no ofício. Entretanto, a rendeira Lindaura que produziu uma das
peças (Figura 3) apresentada na dissertação citada o fez com fio de algodão plantado,
cardado e fiado em roca. Um dos exemplares mais belos e cujo sentido liga-se
intrinsecamente ao lugar como propõe Michel de Certeau ao pensar o lugar praticado.
Como a ideia de espaço não comporta toda a complexidade das relações humanas o
autor propõe que o espaço é um lugar praticado. “Assim a rua geometricamente definida
por um urbanismo é transformada pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o
espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos – um
escrito” (CERTEAU, 1998, p.202). O quintal da casa onde se planta o algodão, a sala
onde se fia são lugares relacionais em que o sujeito cria conexões com seu espaço. É a
imaterialidade do saber unida ao lugar e às ferramentas para fiar e tecer.

Figura 3 - Renda Circular confeccionada em fio de algodão artesanal. Diâmetro: 25cm. Artesã: Lindaura
Amaral.
Fonte: Acervo da pesquisadora, março, 2016.

A sensibilidade é aguçada pelo artesanato da renda, a ligação com o lugar e com as
pessoas. Há sentido no fazer a renda, pois ela não é pura atividade mecânica. Como
anota Richard Sennet, “em seus patamares mais elevados, a técnica deixa de ser uma
atividade mecânica; as pessoas são capazes de sentir plenamente e pensar
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profundamente o que estão fazendo quando o fazem bem” (SENNETT, 2013, p.30).
Logo, os sentidos do corpo se unem na produção artesanal e os sujeitos estabelecem
uma coesão pela ação conjunta.
Em Bauru, a artesã Solange Oliveira se empenha em produzir material que possa
divulgar o trabalho da Renda Turca (Figura 4). Embora não tenha constituído uma
cooperativa, ela se dedica à pesquisa documental, à divulgação em revistas nacionais e
internacionais de forma independente e busca apoio institucional como de universidades
federais. Foi o trabalho incansável da artesã e suas pesquisas nos meios digitais que
propiciaram dados significativos à dissertação, pois em seu contato com a pesquisadora
– a partir da leitura de uma publicação em anais de congresso sobre a renda de Sabará –
ela revelou descobertas abrangentes que já vinha pesquisando. Essa atuação de
colecionar e sistematizar o conhecimento sobre a renda, fora do âmbito acadêmico,
revela o profundo sentido do fazer artesanal para a rendeira de Bauru. Ela também pôde
constatar que em Jaguapitã não há pessoas que deram continuidade ao fazer da Renda
Turca, informação que vale ser verificada, mas que em princípio já denota a importância
da mediação do aprendizado do artesanato pelos detentores do saber às gerações que
sucedem.

Figura 4 - Renda Turca Circular – rendeira: Solange Oliveira.
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016.

O cenário em Maceió e Marechal Deodoro já revela uma atuação acadêmica de apoio à
produção da renda Singeleza (Figura 5), técnica semelhante à de Sabará. O apoio
institucional somado ao intercâmbio com pesquisadoras italianas vem gerando ações de
difusão do saber em cursos livres junto às comunidades. Essas ações incluem o
ensino/aprendizagem não só a meninas como também a meninos, pois a atividade de
tecer não se restringe a um gênero específico, ela conecta indivíduos indistintamente de
gênero, raça, faixa etária ou condição socioeconômica. Ainda no âmbito institucional há
um processo de registro do bem imaterial junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN).
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Figura 5 - Amostras de renda Singeleza confeccionadas com linha de pipa enviadas por Sônia Lucena.
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016.

Fora do Brasil, na Argentina, na província de Tucumán, encontra-se a renda de
Tucumán (Figura 6) que se realiza pela ação de comunidades detentoras do saber e o
apoio governamental e de universidades. O trabalho sistemático de catalogação e
incentivo à difusão do saber tem possibilitado o aumento do número de pessoas que
atuam com a técnica, criando novas conexões e maneiras criativas de trabalhar os
padrões. Na Itália é em Latrônico que se encontra o modelo de renda que mais se
assemelha à Renda Turca de Bicos de Sabará, o puntino ad ago (Figura 7). Nessa
localidade há grande incentivo institucional e acadêmico dentre os quais o intercâmbio
com a universidade de Alagoas. E é na Croácia em Hvar (pronuncia-se “shmar”) que se
encontra um tipo de renda circular (Figura 8) feito com folhas de agave e produzidas em
conventos. O bem está inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial
Intangível da Humanidade pela UNESCO como uma das três tradições de produção de
renda vigentes.
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Figura 6 - Renda Tucumán sendo tecida.
Fonte: MI TUCUMÁN, 2011.

Figura 7 - Renda em Puntino ad Ago em processo de confecção.
Fonte: IL TASSELLO..., 2015(?).

Figura 8 - Renda Circular com fio de aloe da Croácia.
Fonte: UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION,
2009.

Tais exemplos investigados no Brasil e no mundo revelam particularidades relacionadas
à gestão do bem imaterial tanto pelos detentores do saber, como também por
instituições governamentais e acadêmicas. E é no âmbito acadêmico que se propõe que
o saber guarda um potencial de desenvolvimento sustentável, pois engloba valores
essenciais ao promover a coesão, responsabilidade social e sentido do lugar
estabelecendo relações econômicas viáveis e ambientalmente corretas. Algumas
iniciativas voltadas à economia criativa tem gerado debates para aplicação de novos
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modelos para a produção e permanência de bens intangíveis. A Rede de Cidades
Criativas da UNESCO é uma iniciativa que propõe demonstrar a potencialidade da
criatividade e da cultura para se estabelecerem como propulsores do desenvolvimento
social, urbano e econômico de modo sustentável e que possibilita a redução das
desigualdades no mundo (UNESCO, 2018).
Gestão participativa e coesão social na cooperativa em Sabará
A existência de práticas sustentáveis na gestão de uma organização comunitária está
fundamentalmente ligada a uma atuação participativa dos detentores do saber, mas
também estreitamente relacionada a uma interação com as oportunidades oferecidas no
âmbito de políticas públicas. A pesquisa evidencia o reconhecimento das práticas
tradicionais nas suas possibilidades de continuidade, coesão social e consolidação
identitárias. A experiência revela ser possível tornar-se referência para outros grupos
comunitários e gestores de políticas públicas.
A pesquisa em campo revelou que os encontros das rendeiras de Sabará se dão numa
rotina muito bem estruturada. As oficinas ocorrem toda segunda e quarta-feira das 14h
às 17h. Segundo D. Nilza, artesã mestre, houve tempo os encontros eram mais
frequentes, mas as oficinas foram adaptadas para que os dois dias de encontro fossem de
dedicação às encomendas. Há férias da oficina e elas ocorrem uma semana antes do
Natal sendo que as atividades recomeçam na segunda quinzena de janeiro. D. Nilza
esclarece que: “No Conselho de Arte tem uma equipe trabalhando (às terças-feiras com
a bainha aberta e a Renda Turca de Bicos) e outra aqui”. Portanto há relação entre os
grupos que atuam de forma mais independente, como o grupo Requifife que se abriga
junto à artesã mestre, e o Conselho de Arte, ligado mais diretamente às ações
institucionais da prefeitura de Sabará.
As rendeiras se revezam entre serviços domésticos, cuidados da família e o trabalho de
fazer a renda. Aquelas que não podem comparecer à oficina trabalham em casa e levam
a renda pronta para ser avaliada, muitas vezes isso ocorre por estarem assistindo algum
familiar doente, ou que precise de cuidados especiais. A oficina é o local de socialização
onde ocorrem os encontros e as trocas num ambiente comum.
O espaço de confecção da renda tem o caráter de oficina onde as relações interpessoais
acontecem, se troca conselhos entre uma laçada e outra, se prepara e se bebe um bom
café. Teve-se a percepção de que não há tutorial, esquema ou desenho que substitua o
aprendizado presencial. Ele poderia ser um começo, um primeiro contato com a técnica,
mas o agenciamento, a aprendizagem presencial, a observação do gesto do outro, a
atenção que o mestre dedica a seu aprendiz e suas intervenções, fazem do aprendizado
uma criação relacional em que as experiências individuais se entrelaçam. Contribuem
para essas experiências a permanência de rituais na oficina (POMPEU, 2016, p.113).
No grupo Requifife o lanche coletivo é um importante ritual, como o horário de início e
término, a chegada e a partida quando se coloca em ordem o ambiente, tarefas
realizadas pelas rendeiras. A partilha do alimento (Figura 9) é um momento em que se
são descobertos sabores, comenta-se onde se encontram na cidade os melhores produtos
a serem incorporados na culinária, e se socializam as melhores receitas.
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Figura 9 - Broa compartilhada no lanche das rendeiras.
Fonte: Acervo da pesquisadora, 2015.

Considerações: desafios e prognóstico para o compartilhamento de saberes
O estudo realizado nessa pesquisa se beneficiou de uma estreita aproximação com um
grupo de artesãs que acolheu a pesquisadora de tal forma, que as relações entre sujeitos
puderam ser vivenciadas e interpretadas. De dentro do grupo, as percepções se revelam
de outra maneira. O referencial se torna outro e novas perguntas vão se formulando.
Foi realizado um trabalho etnográfico com uma metodologia adaptada às circunstâncias,
pois os encontros presenciais se deram basicamente no momento das oficinas. O
material que se produziu, com a permissão das rendeiras, foram registros em áudio,
vídeos, fotografias e um diário escrito depois das oficinas, no qual se registrou as
percepções da pesquisadora e suas memórias. Foram feitas transcrições dos áudios,
consentido pelas rendeiras, que permitiram a construção do pensamento sobre as
situações. Entende-se ser relevante e aconselhável que o pesquisador seja quem
pesquisa e transcreva para que se obtenham novas percepções. Além disso, influencia a
questão do tempo que precisa de um período de assimilação para que o processo seja
compreendido.
As rendeiras de Sabará se organizam em torno da atividade com seus códigos próprios
do fazer. São estabelecidas regras aceitas pelo grupo e elas desempenham suas
atividades dentro de rotinas próprias, com vínculos bem estabelecidos. A questão da
autoridade na oficina é referencial e essa autoridade se incorpora nas artesãs mestres,
pois sentem-se honradas e respeitadas dentro do grupo.
A artesã mestre, D Nilza, sempre se preocupou com a transmissão do saber fazer. Sua
fala sinaliza que é possível a cidade abrigar muitos núcleos de renda e nisso está
implícito a preocupação da sustentabilidade ao longo do tempo. Um desafio que foi
salientado é a transmissão às gerações mais novas de forma que adquira sentido, assim
como o é para o grupo de rendeiras. Assim está explícito na fala:
As meninas de hoje não tem paciência nem persistência para fazer a renda.
Nosso trabalho exige muita atenção, pois é tudo muito pequeno e delicado.
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As adolescentes que vem aqui começam bem, empolgadas, mas param o
tempo todo pra atender celular, isso desvia a atenção e atrapalha o trabalho. E
basta ter qualquer programa mais interessante, que elas deixam de vir. Nunca
ficam aqui muito tempo. Isso é uma pena, pois a gente precisa que as
gerações mais novas aprendam nossa arte para que ela não desapareça nunca.
(SABARÁ, 2014, p.39).

Um fator de estabilidade das atividades do artesanato é o agenciamento e gestão das
encomendas, bem como a representação da Associação de Artesãos junto à
municipalidade. Há um espaço cedido pela prefeitura para a exposição e vendas no
centro histórico, e além disso uma subvenção para manutenção das atividades do grupo.
Isso só vem reforçar que a gestão participativa contribui para a permanência desse
saber, patrimônio intangível de Sabará.
O trabalho artesanal pode contribuir para compreender o ser estar no mundo além do
campo institucional, pois tem significado intrínseco na vida das rendeiras. As relações
de trabalho cooperativo aguçam a sensibilidade para o lugar habitado e compartilhado.
Portanto, como patrimônio, a atividade artesanal nutre o ser humano em sua totalidade e
favorece sua coesão social.
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Conservação Preventiva e Gestão de Riscos para Sítios Históricos; Preventive
Conservation and Risk management at heritage sites; Conservación preventiva y
gestión de riesgos en sitios patrimoniales.
Rodrigo Figueiredo Reis – Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: Este artigo tem como objetivo fornecer subsídios para a adequação da
metodologia de gestão de riscos para sítios históricos, através do estudo das ferramentas
para atribuição de valor e monitoramento de bens culturais e sua adequação ao contexto
brasileiro, mais especificamente nas cidades de Minas Gerais. Para isto tomamos como
base a hipótese de que a preservação efetiva, baseada em uma filosofia preventiva
calcada no gerenciamento de riscos, só é possível a partir de um processo consistente de
definição do valor dos bens culturais que se pretende preservar, associado ao
estabelecimento de estratégias de monitoramento. Será realizada uma contextualização
das teorias relacionadas à conservação preventiva e o gerenciamento de riscos no
cenário contemporâneo.
Palavras-chave: conservação preventiva; gestão de riscos; sítios históricos; patrimônio
cultural; sustentabilidade do patrimônio.
Abstract: This article aims to provide support for the adequacy of risk management
methodology for historical sites, through the study of tools for value attribution and
monitoring of cultural assets and their suitability to the Brazilian context , more
specifically in the cities of Minas Gerais. To this end, we hypothesize that effective
preservation, based on a preventive philosophy based on risk management, is only
possible based on a consistent process of defining the value of cultural assets to be
preserved, associated to the establishment of strategies of monitoring. A
contextualisation of theories related to preventive conservation and risk management in
the contemporary scenario will be carried out.
Keywords: preventive conservation; risk management; heritage sites; cultural heritage;
sustainability of heritage.
Resumen: Este artículo tiene como objetivo proporcionar subsidios para la adecuación
de la metodología de gestión de riesgos para sitios históricos, a través del estudio de las
herramientas para atribución de valor y monitoreo de bienes culturales y su adecuación
al contexto brasileño, más específicamente en las ciudades de Minas Gerais.. Para ello
tomamos como base la hipótesis de que la preservación efectiva, basada en una filosofía
preventiva calcada en la gestión de riesgos, sólo es posible a partir de un proceso
consistente de definición del valor de los bienes culturales que se pretende preservar,
asociado al establecimiento de estrategias de seguimiento. Se realizará una
contextualización de las teorías relacionadas con la conservación preventiva y la gestión
de riesgos en el escenario contemporáneo.
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Palabras clave: conservación preventiva; gestión de riesgos; sitios patrimoniales
patrimonio cultural; sostenibilidad del patrimonio.
Introdução
O conceito de prevenção em relação aos processos de deterioração que impactam sobre
o patrimônio cultural está presente desde os primeiros documentos internacionais que
discutem a questão da preservação. A Carta de Restauro de Atenas (elaborada em 1931
como resultado do First International Congress of Architects and Technicians of
Historic Monuments promovido pela Liga das Nações) relata que em diversos países se
observava, no momento de sua elaboração, uma tendência à substituição das
reconstituições integrais pela manutenção regular e permanente, “apropriada para
assegurar a conservação dos edifícios” (IPHAN, 2000, p.13).
Neste artigo faremos uma abordagem epistemológica do estado da arte sobre as
metodologias para aplicação da conservação preventiva para sítios históricos.
Tomaremos como ponto de partida os conceitos aplicados à preservação do patrimônio
cultural, será realizada uma contextualização das teorias relacionadas à conservação
preventiva e o gerenciamento de riscos no cenário contemporâneo. Serão estudados os
principais teóricos e documentos internacionais que têm contribuído para o debate sobre
a atribuição de valor ao patrimônio cultural. Essa etapa prevê ainda o levantamento e
análise de referências sobre o conceito de risco, sobre a metodologia de gerenciamento
de riscos e sua adaptação para o patrimônio cultural.
Desta forma, o trabalho proposto deseja contribuir para o debate sobre a importância do
processo de atribuição de valor dos bens culturais como ferramenta para subsidiar as
ações de preservação.
Contextualização
Na referencial Teoria da Restauração, originalmente publicada em 1963, Cesare Brandi
defende a restauração preventiva – entendida como a tutela, remoção de perigos e
asseguramento das condições favoráveis – como uma ação “mais imperativa, se não
mais necessária, do que aquela de extrema urgência, porque é voltada, de fato, a impedir
essa última, que dificilmente poderá ser realizada com uma salvatagem completa da
obra de arte” (BRANDI, 2004, p.102). Para o autor, a restauração preventiva englobaria
a garantia das condições necessárias para a fruição do bem cultural como imagem e
como fato histórico; a conservação da matéria da obra de arte; e as condições ambientais
em que se encontram esses bens.
A Carta de Veneza (resultado do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de
Monumentos Históricos realizado em 1964) consolidou os princípios defendidos pelo
restauro crítico e é considerada, ainda hoje, um dos principais documentos
internacionais relativos à preservação do patrimônio cultural. Na Carta é destacada a
importância da manutenção permanente para a conservação dos monumentos (IPHAN,
2000).

Anais do Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, nov. 2018.

296

A Carta della Conservazione e del Restauro de 1987, elaborada na Itália em substituição
à Carta del Restauro de 1972, buscou trazer novas perspectivas para algumas questões
que revelaram-se inadequadas pela prática1. A partir de uma visão de patrimônio
bastante abrangente – que incluía a arquitetura, elementos urbanos, ambientes naturais,
paisagens construídas, instrumentos técnicos e científicos, livros, documentos e objetos
de arte – a carta indicava as ações preventivas como prioritárias para qualquer tipo de
objeto.
Foi apenas na década de 1990, entretanto, que o termo conservação preventiva, tal como
entendido contemporaneamente, passou a ser utilizado. Gäel de Guichen, engenheiro
químico e pesquisador do ICCROM – International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property, escreveu alguns importantes textos
sobre a influência dos fatores climáticos sobre a preservação de acervos móveis já na
década de 1980, e foi um dos principais responsáveis pela difusão dos debates sobre a
conservação preventiva. Em seu texto referencial Preventive conservation: a mere fad
or far-reaching change? definiu a conservação preventiva como o conjunto de ações
destinadas a proteger o patrimônio – em deterioração ativa ou não – contra todo tipo de
agressão natural ou humana (GUICHEN, 1999).
Em 2000 a conservação preventiva foi declarada – a partir do European preventive
conservation strategy project – a pedra angular de todas as políticas europeias de
preservação do patrimônio. Esse projeto envolveu diversos países europeus e culminou
com uma reunião em Vantaa, Finlândia, onde foram definidas linhas estratégicas de
atuação (ICCROM et al., 2000).
O IPHAN e o Programa Monumenta lançaram, também em 2000, o Manual de
Conservação Preventiva para edifícios históricos, destinado principalmente aos
proprietários de edifícios. A frase inicial da publicação denunciava: “As práticas de
conservação preventiva e de manutenção permanente do bem edificado não são da nossa
tradição” (Klüppel; Santana, 2000, p.1). No manual, a conservação preventiva é
definida como o conjunto de medidas que devem ser tomadas para prevenir o
aparecimento de danos em uma edificação, evitando trabalhos radicais de restauração.
A partir da primeira década dos anos 2000 observamos um crescente investimento das
instituições que atuam na preservação de bens culturais em pesquisas relacionadas à
conservação preventiva, principalmente em relação aos acervos móveis.
O ICOM (International Council of Museums) criou um grupo de trabalho sobre
conservação preventiva ligado ao Comitê de Conservação (CC) responsável pelo
desenvolvimento de vários tipos de atividades, como cursos e seminários. Em sua 15 ª
Conferência Trienal, realizada em 2008 em Nova Delhi, o ICOM-CC aprovou uma
resolução sobre terminologias para facilitar a comunicação entre os profissionais que
atuam na área. Na ocasião, conservação preventiva foi definida como.
todas as medidas e ações destinadas a evitar e minimizar a deterioração ou
perda futuras. Elas são realizadas dentro do contexto ou nas imediações de um
1

Adotada pelo Ministério da Instrução Pública do Governo da Itália. A Carta de 1972 condenava, por exemplo, a
limpeza e a remoção da pátina, entendida como uma camada protetora dos materiais que constituíam os bens
culturais. A Carta de 1987 apresenta conceitos mais flexíveis para o tratamento dessas questões.
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item, mas mais frequentemente um grupo de itens, independentemente da sua
idade e condições. Essas ações são indiretas - elas não interferem com os
materiais e estruturas dos itens. Elas não modificam sua aparência (ICOM-CC,
2008, p.1).

Em 2009 a UNESCO criou uma cátreda sobre conservação preventiva, manutenção e
monitoramento dos monumentos e sítios, denominada UNESCO PRECOM³OS Chair2.
Com essa iniciativa, a instituição visa identificar atividades de pesquisa e educação na
área da conservação preventiva, manutenção e monitoramento dos monumentos e sítios,
de modo a contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas
apropriadas para melhorar as estratégias de conservação preventiva e para o
desenvolvimento de marcos legais, políticas e aplicações de campo exemplares,
considerando a variedade de contextos culturais e sociais.
Como ação preparatória para a criação da cátedra foram realizados dois seminários
SPRECOMAH (Seminars on PREventive COnservation and Monitoring of the
Architectural Heritage). Profissionais de arquitetura, arqueologia, engenharia estrutural,
engenharia química, antropologia e gestão do património foram convidados para debater
o papel das atividades de conservação preventiva na preservação de bens culturais
imóveis. Um dos documentos resultantes desses seminários define que a conservação
preventiva “engloba todas as medidas que buscam retardar a perda da autenticidade
material e em última análise sua integridade, o que pode ser alcançado através da
documentação, inspeção, monitoramento e ações preventivas e corretivas de
manutenção com intervenções mínimas” (Lipovec, 2008, p.4).
Uma das questões colocadas pela conservação preventiva diz respeito à ampliação do
horizonte de análise, tendo em vista que ela se baseia na elaboração de diagnósticos que
buscam identificar de maneira holística as causas dos processos de deterioração. Para
tanto, é necessário estabelecer as relações entre os edifícios e o sítio onde eles estão
implantados; e entre os sítios e a região onde estão localizados. Devido à complexidade
desse tipo de análise, o gerenciamento de riscos vem sendo adotado como uma
importante ferramenta da conservação preventiva, pois tem como objetivo garantir uma
visão integrada dos riscos e danos a que estão sujeitos os bens culturais. A partir de uma
visão abrangente e detalhada, ela fornece subsídios para a otimização da tomada de
decisões, estabelecendo prioridades de ação e alocação de recursos para mitigar os
diversos tipos de risco identificados (PEDERSOLI, 2010).
O desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de riscos tem origem da década
de 1960, na área de seguros. Desde então vem sendo utilizada em diversos setores,
como negócios, meio ambiente e saúde. A aplicação do gerenciamento de riscos para a
conservação preventiva teve início na década de 1990, a partir do desenvolvimento de
algumas ferramentas conceituais específicas por cientistas de duas instituições

2

A cátedra foi estabelecida no Raymond Lemaire International Centre for Conservation (KU Leuven), em
colaboração com Monumentenwacht Vlaanderen (MWVl) e Universidade de Cuenca (Equador).
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canadenses - Canadian Conservation Institute (CCI) e Canadian Museum of Nature
(CMN)3.
O ICCROM, em parceria com o CCI e o ICN (Instituut Collectie Nederland) vem
trabalhando desde 2005 no aprimoramento e disseminação da metodologia de
gerenciamento de riscos para o patrimônio cultural. Baseada na norma australiana e
neozelandesa de gerenciamento de riscos (AS/NZ 4360:20044), essa metodologia é
composta de cinco etapas sequenciais: estabelecimento do contexto, identificação,
análise, avaliação e tratamento dos riscos. Complementam o processo ainda duas ações
contínuas - monitoramento e comunicação (ICCROM; UNESCO, 2009).

O Gerenciamento de riscos para sítios históricos
Apenas recentemente a metodologia de gerenciamento de riscos proposta pelo
ICCROM – CCI – ICN começou a ser adaptada para a gestão de sítios históricos. Em
2012 a UNESCO publicou Risk management at heritage sites: a case study of the Petra
world heritage site5, resultado do Projeto de Mapeamento de Riscos em Petra6,
realizado “em resposta aos crescentes riscos de perda de valores no sítio e a necessidade
de sua avaliação e proposição de respostas para reduzir seu impacto” (UNESCO, 2012,
p.5). A metodologia proposta leva em consideração os riscos naturais e antropogênicos
que atuam em diferentes escalas de tempo, desde os processos lentos e cumulativos até
os acontecimentos súbitos e catastróficos. Os autores ressaltam a importância da etapa
de definição de valor dos diferentes elementos que fazem parte do sítio histórico e de
seu estado de conservação. De acordo com a abordagem proposta, o sucesso da análise e
avaliação dos riscos baseia-se na capacidade de entendimento e reconhecimento tanto
dos valores quanto da real condição física do sitio e dos elementos que o compõem.
No Brasil, algumas experiências de adoção da metodologia de gerenciamento de riscos
para o patrimônio cultural começam a ser realizadas, especialmente por instituições
responsáveis pela gestão de acervos móveis e bens edificados. É o caso da Fundação
Biblioteca Nacional, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Fundação Oswaldo Cruz e
do Instituto Brasileiro de Museus.
O CECI – Centro de Conservação Integrada Urbana e Territorial tem utilizado algumas
ferramentas da gestão de risco para aplicação em estudos de caso. Um exemplo foi o

3

A partir da experiência acumulada nas instituições canadenses, os cientistas Stephan Michalski e Robert Waller
elaboraram uma metodologia de identificação dos riscos para o patrimônio cultural baseada nos "10 Agentes de
deterioração"(MICHALSKI, 1990 e WALLER, 1994).
4

Em 2009 a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS lançou a NBR ISO 31000 - Gestão
de riscos - Princípios e diretrizes, baseada na norma australiana.
5
Reconhecido como Património da Humanidade desde 1985, Petra é o sítio arqueológico mais visitado da Jordânia.
Devido aos impactos negativos observados no sítio, ele já foi incluído quatro vezes na lista do World Monuments
Fund dos locais mais ameaçados do mundo.
6

O trabalho em questão é um projeto do Escritório da UNESCO em Amman em parceria com o Raymond Lemaire
International Centre for Conservation (RLICC) na Katholieke Universiteit (KU) Leuven na Bélgica.
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trabalho desenvolvido para a cidade de Olinda e publicado em Plano de gestão do risco
para a conservação do sitio histórico de Olinda (FREITAS et al., 2002).
Durante o trabalho realizado pela UNESCO em Petra a equipe responsável pelo projeto
de gerenciamento de riscos constatou que, apesar do sítio em questão já ter sido objeto
de extensivas pesquisas, e de ter sido inscrito como Patrimônio da Humanidade, ainda
se fazia necessária a elaboração de um estudo detalhado sobre o valor do sítio e seus
elementos. Para orientar esse trabalho a equipe adotou a metodologia utilizada pelo GCI
em Jerash, um dos objetos de estudo da pesquisa anteriormente citada, baseada em seis
categorias de valor: natural, científico, histórico, estético, espiritual e econômico
(MYERS; NICOLE SMITH; SHAER, 2010). Durante o desenvolvimento do trabalho,
entretanto, a equipe sentiu a necessidade da definição de subcategorias para cada uma
das categorias pré-estabelecidas. Para tanto, optou pela utilização das subcategorias
propostas pelo Documento de Nara – forma e desenho, materiais e substância, uso e
função, tradições e técnicas, localização e espaço, espírito e sentimento (UNESCO,
2012).
A experiência citada evidencia a necessidade de maior investimento em pesquisas
relacionadas a metodologias para identificação e definição do valor dos bens culturais,
adequadas à realidade de cada país. Esse tipo de ferramenta é fundamental para o
processo de gestão de riscos, pois juntamente com a definição do impacto dos riscos,
deve orientar a definição das prioridades de ação, considerando-se as limitações de
recursos financeiros e humanos.
A questão da definição de prioridades de ação em relação ao patrimônio cultural revelase cada vez mais importante, tendo em vista a ampliação crescente do número de bens a
serem preservados e a quantidade restrita de recursos disponíveis. No Brasil, para
implantação do Programa Monumenta7, por exemplo, foi criado um grupo de trabalho
para definição de uma lista de prioridades de intervenção em relação aos sítios
históricos e conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN. Essa lista deveria definir as
prioridades para investimento de recursos tanto do próprio Programa quanto de outras
ações do Ministério da Cultura. Para sua elaboração foi adotada a metodologia AHP
(Processo de Análise Hierárquica), que tem como objetivo auxiliar o processo de
tomada de decisão. Foi criada pelo grupo uma matriz com seis critérios de priorização
com pesos distintos: pluralidade; descentralização; homogeneidade/diversidade;
singularidade; vazio cronológico; e risco. Para cada um dos sítios/conjuntos históricos
analisados foram levantadas informações sobre esses critérios. A análise comparativa
orientada pelo uso da matriz resultou em uma lista de prioridades composta por 101
áreas distribuídas pelo país. (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. PROGRAMA
MONUMENTA, 2005). Pelos critérios adotados é possível concluir que a definição de
prioridades tomou como base tanto o valor das áreas em questão quanto sua
vulnerabilidade em relação aos riscos identificados.
7

O Programa Monumenta, criado em 2000 pelo Ministério da Cultura, tem como objetivo principal implementar
ações conjuntas de preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento econômico e social em sítios e conjuntos
históricos tombados pelo IPHAN. Conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e
apoio da UNESCO.
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Considerações
O processo de gerenciamento de riscos torna possível prevenir mudanças – ou ao menos
reduzir a velocidade de seu impacto – que possam afetar a significância e integridade
dos bens culturais.
De acordo com a UNESCO (2012), a gestão de riscos para sítios históricos pode ser
definida como o processo de identificação, análise e avaliação dos danos possíveis e
esperados, e o desenvolvimento de estratégias de mitigação para reduzir a possibilidade
de esses danos ocorrerem. Ela envolve a gestão de perdas e impactos (em relação ao
valor do sítio histórico analisado) com o objetivo de minimizá-las.
O gerenciamento de riscos tem se revelado uma ferramenta ainda mais importante no
contexto contemporâneo devido ao aumento da vulnerabilidade dos sítios históricos
frente aos efeitos relacionados às mudanças climáticas. Desde 2005 a UNESCO tem
desenvolvido estudos específicos sobre esses impactos para o Patrimônio da
Humanidade. De acordo com a instituição, as principais ameaças estão relacionadas à
deterioração de sítios arqueológicos causada pela alteração da composição química e da
temperatura dos solos; danos a sítios localizados em zonas litorâneas causados pelo
aumento do nível do mar; problemas estruturais causados pelo aumento da incidência de
tempestades e rajadas de vento; e aumento da biodeterioração8. A instituição recomenda
aos estados membro a adoção de estratégias de gerenciamento de riscos para minimizar
os impactos que esses tipos de ameaças podem representar para o patrimônio cultural e
natural em todo o mundo (RAO, 2007).
A metodologia de gerenciamento de riscos tem como objetivo gerenciar as mudanças
materiais – alterações nos objetos causadas pelos processos de deterioração e
intervenções feitas pelo homem – e as alterações em relação ao valor desses bens
culturais – que podem apresentar diferentes significados ao longo do tempo e para os
diferentes atores envolvidos.
Por se tratar de um processo extremamente dinâmico, a gestão de riscos deve se basear
em ferramentas consistentes de monitoramento que forneçam subsídios para o
acompanhamento das mudanças observadas nos bens culturais – tanto em relação ao seu
valor quanto às suas características materiais.
Tradicionalmente, a pesquisa no campo da conservação de bens culturais tem sido
direcionada para os aspectos relacionados às características físicas dos objetos e
respectivas técnicas de conservação e restauração. Tanto a questão da atribuição de
valor como as estratégias de monitoramento apresentam-se como lacunas a serem
preenchidas quando se trata da metodologia para gestão de riscos para sítios históricos.
A presente pesquisa busca contribuir para a adequação dessa metodologia ao contexto

8

Os riscos e impactos potenciais das mudanças climáticas sobre o patrimônio cultural e natural foram sistematizados
na publicação Climate Change and World Heritage. Reporting on Predicting and Managing the Impacts of Climate
Change on World Heritage and Strategy to Assist States Parties to Implement Appropriate Management Responses,
produzido pela UNESCO World Heritage (RAO, 2007).
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brasileiro, fortalecendo a conservação preventiva como estratégia de ação para o
patrimônio cultural.
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Análise da aplicabilidade da nova proposta de método para a avaliação da
eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas; Analysis of
the new method proposal applicability for the evaluation of the energy efficiency of
commercial, services and public buildings; Análisis de la aplicabilidad de la nueva
propuesta de método para la evaluación de la eficiencia energética de edificaciones
comerciales, de servicios y públicas
Géssica Mara Rodrigues - Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Com o crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil, ações de
incentivo à eficiência energética são fundamentais. Em 2009, foi instituído o
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), no âmbito do Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) que tem por objetivo a avaliação da eficiência energética das
edificações. Porém, seu método ainda requer avanços, e uma nova versão está sendo
estudada. Com isso, o objetivo deste artigo é fazer uma revisão bibliográfica da atual
metodologia adotada pelo RTQ-C e apresentar a proposta de aperfeiçoamento do
método. É esperado que o novo método aproxime os resultados da avaliação do
consumo real das edificações.
Palavras-chave: Eficiência energética, Etiquetagem, Edificações.
Abstract: With the accelerated electric energy consumption growth in Brazil, the search
for energy efficiency is fundamental. In 2009, the Technical Requirement on Quality of
the Level of Energy Efficiency of Commercial, Services and Public Buildings (RTQ-C)
was published, within the scope of the Brazilian Labeling Program (PBE), whose
objective is to evaluate the energy efficiency of buildings. However, its method still
requires improvement, and a new version is being studied. Therefore, the objective of
this article is to make a literature review of the current methodology adopted by the
RTQ-C and to present a proposal for the method progress. It is expected that the new
method will approximate even more the results of the evaluation of the real buildings
consumption.
Keywords: Energy efficiency, Labeling, Buildings.
Resumen: Con el crecimiento acelerado del consumo de energía eléctrica en Brasil, la
búsqueda de eficiencia energética es fundamental. En 2009, se instituyeron el
Regulamento Técnico de la Calidad para el Nivel de Eficiencia Energética de Edificios
Comerciales, de Servicios y Públicos (RTQ-C), en el marco del Programa Brasileño de
etiquetado (PBE) que tiene por objetivo la evaluación de la eficiencia energética de los
edificios. Sin embargo, su método todavía requiere mejoras, y una nueva versión está
siendo estudiada. Con eso, el objetivo de este artículo es hacer una revisión
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bibliográfica de la actual metodología adoptada por el RTQ-C y presentar la propuesta
de perfeccionamiento del método. Se espera que el nuevo método se acerque aún más a
los resultados de la evaluación del consumo real de las edificaciones.
Palabras clave: Eficiencia energética, Etiquetado, Edificaciones.
Introdução
O aumento do consumo energético é um indicador de melhoria da qualidade de vida e
de desenvolvimento econômico das sociedades, no entanto, traz consigo questões tais
como aumento de gastos com geração de energia, impactos ambientais advindos desse
processo e esgotamento de fontes utilizadas. Uma das soluções possíveis para essa
situação é o uso racional da energia de uma forma mais eficiente (OLIVEIRA, 2013).
De acordo com Geller (2003), com a melhoria da eficiência energética, haverá uma
redução no incremento do consumo de energia e, consequentemente, poderá se obter
uma redução da demanda de investimentos em novas fontes de geração.
O Brasil possui uma matriz energética onde cerca de 40% (quarenta por cento) da sua
geração é proveniente de fontes renováveis, principalmente pela geração hidráulica. A
energia elétrica, segunda maior fonte energética consumida no Brasil, atrás somente das
fontes derivadas do petróleo, teve um consumo relativo no ano de 2016 de 17,5%
(dezessete vírgula cinco por cento), comparado com as demais fontes (BRASIL, 2017).
No entanto, devido às mudanças no modo de vida da população e ao surgimento de
novas tecnologias, o cenário no Brasil é de crescimento acelerado do consumo de
energia elétrica, fazendo com que a busca por eficiência se torne cada vez mais
necessária. Segundo o Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2017), as edificações
consomem 47,6% (quarenta e sete vírgula seis por cento) da energia elétrica gerada no
país. Neste contexto, a conservação de energia em edifícios é de grande relevância. A
inclusão de regulamentos de maior eficiência aplicados à indústria da construção pode
contribuir para um desenvolvimento mais sustentável (LOPES et al., 2016).
Em vigor desde 2009, o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) tem por objetivo a
avaliação da eficiência energética das edificações. Tal regulamento passa por
aperfeiçoamento a fim de introduzir parâmetros e sistemas para trazer mais informações
e aproximar ainda mais os resultados do consumo real da edificação.
Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica da atual metodologia de avaliação de
eficiência energética em edificações brasileiras, onde pode-se observar limitações e
pontos a serem aprimorados. Em seguida é apresentado um breve panorama da
certificação de eficiência energética nos Estados Unidos e em Portugal para
conhecimento de como o tema é abordado no contexto internacional. Por fim, tem-se a
proposta de aperfeiçoamento do método utilizado no Brasil, que está em fase de estudo.
Sua compreensão e análise são fundamentais para o desenvolvimento de políticas
públicas de eficiência em edificações.
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A política brasileira de regulamentação de eficiência energética em edificações
Com o racionamento de energia elétrica ocorrido no Brasil em 2001, intensificaram-se
os estudos sobre eficiência energética, dando origem à Lei nº 10.295 (BRASIL, 2001),
que trata da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Referida lei
foi regulamentada pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que estabeleceu a
necessidade de criação de níveis mínimos e procedimentos para a avaliação de
eficiência energética em edificações. Nota-se, no entanto, que a implantação de normas
neste setor ocorreu em período relativamente tardio no Brasil, comparando com outros
países como Estados Unidos e Portugal (LOPES et al., 2016).
Nesse mesmo contexto, em 2009, foi instituído o Regulamento Técnico da Qualidade
para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos
(RTQ-C), no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Atualmente
encontra-se em vigor a Portaria Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010 (BRASIL,
2010), complementada pela Portaria Inmetro nº 17, de 16 de janeiro de 2012 e Portaria
Inmetro nº 299 de 19 de junho de 2013 (BRASIL, 2013). Sua aplicação foi inicialmente
voluntária, tornando-se obrigatória nos projetos e respectivas edificações públicas
federais novas ou que recebam retrofit conforme Instrução Normativa MPOG/SLTI nº
02, de 04 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). No entanto, sua aplicabilidade foi baixa ao
longo dos seus primeiros anos de atuação.
O consumo energético dá-se em função de variáveis que utilizam diretamente a energia,
como os sistemas de iluminação artificial, de condicionamento de ar e equipamentos, e
também, de variáveis indiretas, ou seja, outros elementos que interferem nestes
sistemas, como a envoltória da edificação (CARLO, 2008). O RTQ-C tem por objetivo
a concessão de uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que analisa
o desempenho da envoltória, da iluminação e do condicionamento de ar. Cada um dos
sistemas é classificado isoladamente e, quando reunidos, os resultados geram a etiqueta
total que classifica a eficiência energética da edificação. A atual versão da ENCE não
apresenta diretamente o consumo energético da edificação, mas apresenta um indicador
adimensional que está relacionado ao consumo. Este indicador varia de 1 (um) a 5
(cinco) e, conforme a pontuação obtida pelo edifício, o mesmo é inserido em uma das
classes de eficiência, que variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Além dos
pontos obtidos pelas características básicas exigidas pelos regulamentos, pode-se
adicionar até um ponto, na pontuação final, procedente de possíveis bonificações, como
o uso racional de água, uso de sistemas renováveis de energia, dentre outras, desde que
comprovada sua eficiência. A avaliação do desempenho energético do edifício pode ser
feita por dois métodos: o prescritivo e de simulação, sendo que o primeiro é feito
através de equações e o segundo por meio de simulação computacional (BRASIL,
2010).
O método prescritivo adota poucos dados de entrada e seu desenvolvimento conta com
suposições quanto ao clima, padrões de uso e tipo de construções. Seus resultados são
representados por um Indicador de Consumo, não representando o consumo aproximado
da edificação em análise. Apesar de ser uma ferramenta rápida e de fácil utilização para
a avaliação do desempenho da edificação, seus resultados contam com uma
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considerável incerteza que compromete o processo de certificação dos edifícios
(MELO, 2012).
É importante frisar que o método prescritivo foi estabelecido como um
conjunto de regras gerais para identificar a eficiência do edifício e aplica-se à
grande maioria de tipologias construídas atualmente no país. No entanto, ela
não abrange todas as soluções possíveis de existir em um edifício, e muitos
casos só poderão ser avaliados pela simulação. Esta, por sua vez, pode incluir
soluções que promovem a eficiência energética e que não foram incluídas no
método prescritivo, como aproveitamento da luz natural ou uso de tubos
enterrados para climatização artificial (CARLO; LAMBERTS, 2010, p.10).

A simulação computacional pode ser aplicada em qualquer tipo de edifício, porém exige
uma demanda considerável de tempo e recursos, e requer um nível de conhecimento
muito amplo e complexo quando comparado com os métodos simplificados.
Recomenda-se a simulação quando a simplicidade do método prescritivo não descreve
apropriadamente as características do edifício que participam da eficiência energética.
Este é o caso, por exemplo, da ventilação natural que está presente nas parcelas de
condicionamento de ar e da envoltória sob a forma de um equivalente numérico
(EqNumV) que só é obtido através de simulação (CARLO; LAMBERTS, 2010).
Ainda segundo Carlo e Lamberts (2010), além da ventilação natural, indica-se o uso de
simulação para proteções solares projetadas para algum caso específico, grandes áreas
com vidros de alto desempenho, sistemas de condicionamento não previstos como pisos
radiantes e especificidades do projeto de condicionamento de ar.
Conforme apresentado por Melo (2012), as simplificações que o método prescritivo
viabiliza apresentam limitações como: a necessidade de simular a ventilação natural; em
relação à volumetria do edifício e do parâmetro transmitância térmica das paredes
(presente ainda na fase de desenvolvimento do modelo); diferentes níveis de eficiência
de edificações com avaliações feitas por meio de método prescritivo e pelo método de
simulação; e pequena precisão de vidros de elevado desempenho em grandes aberturas
envidraçadas.
O método estatístico adotado para o desenvolvimento do modelo simplificado presente
no RTQ-C (regressão linear múltipla) se baseia em um universo amostrado. “Como uma
regressão matemática, ela permite que qualquer número seja inserido; como uma
equação estatística que descreve uma realidade, ela possui limitações” (CARLO;
LAMBERTS, 2010, p.21) para representar a relação entre as edificações adotadas e suas
características com os seus respectivos consumos de energia.
Política internacional de certificação energética em edificações
Segundo Bavaresco e Ghisi (2016), em países onde as normas são mais antigas, as
etiquetas de certificação mostram o consumo energético anual por unidade de área. Em
alguns casos, a etiqueta apresenta a energia final, em outros, a energia primária, como
mostra a Figura 1. A apresentação da energia primária na etiqueta de eficiência
energética do edifício facilita a compreensão além de possibilitar a estimativa do
impacto ambiental gerado pelo consumo. Nesse sentido, há uma premissa de que as
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normas e regulamentos de eficiência energética sejam aprimorados a fim de
considerarem o uso de energia primária na certificação.

Figura 1 – Divisão dos países que consideram energia primária e energia final nas normas de
etiquetagem.
Fonte: BAVARESCO; GHISI, 2016.

A experiência internacional permite concluir que apresentar o nível de consumo final
torna a etiquetagem mais compreensível para o consumidor. Além disso, mostrar os
limites para cada nível e apresentar o valor obtido permite avaliar quão distante da
classe imediatamente inferior ou superior à edificação analisada está.
Padrões de eficiência energética têm sido aplicados nos Estado Unidos há mais de 30
anos. Durante os anos 90, o Environmental Protection Agency (EPA) desenvolveu o
programa Green Lights, a fim de aplicar sistemas de iluminação mais eficientes para
fins comerciais e edifícios industriais. Alguns anos depois, o Green Lights fundiu com o
programa Energy Foundation Building, cujo uso é voluntário (LOPES et al., 2016).
O Programa de Quociente Energético para Edificações (bEQ), desenvolvido pela
Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar
Condicionado (ASHRAE) e baseado na experiência europeia foi lançado nos Estados
Unidos em 2011. São fornecidos certificado, relatório de avaliação e uma placa para
exibição pública com a etiqueta, contendo informações detalhadas sobre o desempenho
energético do edifício e sugestões de melhorias. A pontuação é dividida em sete
categorias, de A+ (net-zero energy) a F (insatisfatório). Este programa promove uma
melhor diferenciação do desempenho de edifícios se comparado com o Energy Star,
uma vez que enfatiza os edifícios net-zero energy enquanto o Energy Star concentra-se
no uso de energia dos edifícios comparados com seus semelhantes (LOPES et al.,
2016).
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Embora um dos primeiros padrões de eficiência energética na Europa remete aos anos
60, o primeiro instrumento legal de Portugal relacionado com a conservação de energia
em edifícios foi estabelecido na década de 90. O Regulamento das Características do
Comportamento Térmico dos Edifícios foi publicado em 1991 e atualizado em 2006.
Neste mesmo ano também foi estabelecido o Sistema Nacional de Energia Certificação
da Qualidade do Ar Interno (SCE). Em 2010, foi instituído que todos os novos edifícios
precisam atender a um alto desempenho e devem ser abastecidos por energia renovável
gerada no local ou nas proximidades com prazo de aplicação até 2020 (LOPES et al.,
2016).
A etiquetagem foi adotada em estágios. Em 2007, primeiro estágio, esta foi introduzida
para todos os edifícios residenciais e não residenciais com uma área de piso maior de
1000 m². Em 2008, foi iniciado o segundo estágio que incluiu todas as novas
construções. E o estágio final foi introduzido em 2009 englobando todas as construções
em situação de venda ou aluguel. A etiqueta apresenta uma classificação de A (alta
eficiência energética) a G (baixa eficiência energética), sendo que todos os novos
edifícios devem estar entre A e B (LOPES et al., 2016).
A certificação energética, além de constituir uma ferramenta de avaliação dos consumos
de energia nos edifícios na União Europeia, informa aos potenciais compradores ou
inquilinos acerca da eficiência energética dos edifícios, sendo esta considerada nas
decisões de investimento ou de arrendamento. As diferentes classificações permitem um
modelo de comparação, quer ao nível da valorização atual dos edifícios, mas também ao
considerar as necessidades de investimento no futuro. Pois, espera-se que os edifícios
menos eficientes tenham maiores necessidades de investimento para se adequarem às
exigências do mercado (FLORINDO, 2014).
Proposta de aperfeiçoamento do RTQ-C
Desde 2014, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em Edificações
(PROCEL Edifica), junto com o Centro Brasileiro de Eficiência Energética em
Edificações (CB3E), vêm desenvolvendo ações para o avanço do atual método de
avaliação do nível de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e
públicas, bem como de edificações residenciais, no âmbito do convênio ECV DTP 0012012, intitulado “Desenvolvimento de Ações Integrantes do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica – PROCEL”, firmado entre a Eletrobrás e a
Universidade Federal de Santa Catarina. Com isso, frente à tendência mundial, o CB3E
apresentou um novo método para a avaliação da eficiência energética de edificações
comerciais, de serviços e públicas.
Ainda em estudo, a proposta baseia-se no consumo de energia primária, comparando as
características de uma edificação real com condições de referência que equivalem à
classe energética D. Os sistemas avaliados (envoltória, condicionamento de ar,
iluminação e aquecimento de água) resultam em consumos de energia elétrica ou
energia térmica, buscando aproximação com o consumo real da edificação analisada. As
diferentes fontes de energia são convertidas para energia primária, a fim de que possam
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ser somadas e avaliadas em conjunto. A proposta considera, ainda, o consumo estimado
de equipamentos, o uso racional de água, a geração local de energia renovável e as
emissões de dióxido de carbono (CO2) (CB3E, 2016a).
Frente às limitações encontradas no atual método estático adotado na avaliação de
desempenho das edificações (regressão linear múltipla), buscou-se encontrar um novo
método para melhor representar a correlação entre os dados de entrada e saída visando
mais precisão na estimativa do consumo de energia dos edifícios: redes neurais
artificiais. Em comparações realizadas entre os métodos foi observado que o primeiro
não representou a influência dos dados de entrada no dado de saída. Já a aplicação do
método estático de redes neurais reduziu o erro médio calculado entre o consumo
simulado e equacionado, garantindo mais precisão ao modelo simplificado (MELO,
2012).
Conforme apresentado por Melo (2012) em sua tese, houve a ampliação da base de
dados adotada anteriormente considerando um total de 16 (dezesseis) tipologias com
diferentes características relacionadas à área. Limites mínimo e máximo de diferentes
dados de entrada foram determinados para melhor representar as diferentes
combinações de características construtivas encontradas nas edificações comerciais do
Brasil. Através do método Hipercubo Latino foram realizadas combinações entre as
diversas tipologias adotadas e suas características. Para a simulação computacional
também se adotou o método de modelagem estatística de redes neurais artificiais para o
desenvolvimento do novo modelo simplificado. As principais limitações referentes ao
RTQ-C em vigor e as mudanças sugeridas na proposta de aperfeiçoamento podem ser
observadas no quadro 1, a seguir.
RTQ-C

INI-C

Portaria Inmetro nº 372/2010

Proposta de aperfeiçoamento – 2018

Limitação

Aperfeiçoamento

1. Não diferencia área envidraçada e
proteções solares por orientação
2. Limitação na representação por
volumetria da edificação
3. Não responde bem à aplicação de vidros
de controle solar
4. Uso de parâmetros ponderados para
toda edificação
5. Necessidade de levantamento de dados
não significativos na avaliação
6. Considera apenas um tipo de sistema
HVAC (Split)
7. Não considera influências do entorno
edificado
8. Os pré-requisitos de paredes e
coberturas podem penalizar uma

1. Permite a entrada de dados diferenciada
por fachada
2. Permite a modelagem de diferentes
formas geométricas
3. Considera o uso de vidros de controle
solar
4. Permite a entrada de dados de cada zona
térmica da edificação
5. Simplifica a entrada de dados por
significância no resultado
6. Possibilita a avaliação de qualquer
sistema de HVAC
7. Considera o ângulo de obstrução vizinha
8. Permite a entrada das características
térmicas de paredes e cobertura,
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edificação onde estes itens não são
representativos
9. Impossibilidade das equações
descreveram diversas variações
volumétricas
10. Uso de apenas um padrão de carga
térmica interna e padrão de uso e
ocupação
11. Não considera a influência da
limitação natural e ventilação natural
12. Utiliza índices de consumo sem
relação direta com o consumo de energia
da edificação

independente de pré-requisitos
9. Permite a modelagem de diferentes
formas geométricas
10. Permite a especificação do tipo de uso
da edificação
11. Permite a avaliação da iluminação
natural e ventilação natural
12. Adota o consumo de energia da
edificação como parâmetro de avaliação

Quadro 1 – Comparativo entre metodologia de avaliação de eficiência energética em edificações
comerciais, de serviços e públicas em vigor e a nova proposta.
Fonte: COSTA, 20181.

Em comparação com o método de avaliação anterior, espera-se que a nova proposta seja
mais minuciosa, deixando-se de trabalhar com o indicador de consumo e adotando-se o
consumo de energia (kWh/ano), o que demonstrará melhor a realidade do edifício. As
bonificações (consumo de água; uso de energias renováveis; cogeração ou inovações
tecnológicas; fração solar para coletores; eficiência dos elevadores) foram excluídas.
Nessa nova proposta, o uso racional da água passou a ter caráter informativo e a energia
gerada a partir de fontes alternativas foi subtraída do consumo total. Os pesos de
representatividade dados aos subsistemas foram retirados (envoltória 30%; sistema de
iluminação 30%; sistema de condicionamento de ar 40%), evitando o caráter
generalizado de consumo e exprimindo o que acontece em cada caso. Além disso, o
consumo energético com aquecimento de água passou a ser contabilizado na equação
final juntamente com o consumo dos sistemas de iluminação e de condicionamento de
ar e dos equipamentos presentes na edificação. Com isso, a classificação final dos
edifícios deverá ser alterada para um nível inferior.
Metodologia proposta para determinação da eficiência
A proposta de aperfeiçoamento apresenta, assim como a metodologia do regulamento
em vigor, dois métodos para a determinação da eficiência: método prescritivo e método
de simulação. O método da simulação compara o desempenho do edifício em análise
com condições de referência, sendo, assim, necessário construir para a avaliação um
modelo representando a edificação real e um modelo de referência. Neste caso, o nível
de eficiência energética final será determinado em conformidade com a porcentagem de
1

COSTA, Pedro Henrique Pereira. Consulta Pública - Regulamento Técnico da Qualidade para a Classe
de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - PBE Edifica. Mensagem
recebida por < conforto-ambiental@googlegroups.com> em 12 de julho de 2018.
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redução de consumo de energia do projeto em análise com relação ao consumo de
energia do modelo de referência (CB3E, 2016a).
Para a utilização do método prescritivo é necessário realizar a verificação da viabilidade
de sua aplicação, uma vez que este se aplica apenas para parâmetros construtivos com
valores compreendidos entre os intervalos utilizados na proposição do método. Os
sistemas avaliados são envoltória, condicionamento de ar, iluminação e aquecimento de
água.
Na envoltória, a obtenção de dados se dá através do projeto arquitetônico, sendo dados
de entradas as informações arquitetônicas das zonas térmicas e dados de saída carga
térmica integrada anual (kWh/ano) para aquecimento e resfriamento. Em se tratando do
sistema de iluminação, utilizam-se os dados do projeto luminotécnico para obter a
potência instalada de iluminação (kWh) (condição real e condição de referência limites). Já no sistema de condicionamento de ar, a obtenção dos dados é através do
projeto de condicionamento de ar a fim de se chegar ao coeficiente de
performance/valor integrado de parte-carga (COP/IPLV) ponderado (kWh/ano) . Uma
diferenciação é feita entre sistemas etiquetados pelo INMETRO e os sistemas não
etiquetados. A avaliação da geração de energia renovável é feita a partir do percentual
de energia consumida, ou seja, a energia gerada por fontes renováveis ao longo do ano
dividido pelo consumo total de energia ao longo do ano. Para a determinação da
eficiência energética da edificação a partir de seu consumo em energia primária, o
cálculo considera o consumo total de energia elétrica e térmica da edificação tanto para
a edificação real quanto para a de referência. A determinação da energia primária é dada
pelo somatório do consumo de energia elétrica e/ou térmica com o fator de conversão
em energia primária. Desta parcela é retirado o valor obtido através da geração de
energia renovável, conforme a Equação 1, apresentada a seguir:
CEP = Ʃ(CTEE x fcE) - Geração local de energia renovável + Ʃ (CTET x fcT)
Onde:
CEP - Consumo de Energia Primária da edificação avaliada (kWh/m².ano)
CTEE - Consumo Total de Energia Elétrica da edificação avaliada (kWh/m².ano)
CTET - Consumo Total de Energia Térmica da edificação avaliada (kWh/m².ano)
fc – Fator de conversão de energia elétrica (fcE) ou térmica (fcT) em energia primária
correspondente ao tipo de energia utilizada, conforme apresentado na Tabela 1.
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Fonte de energia

Fator de conversão

Energia elétrica

fcE

1,6

Energia térmica – Gás Natural (GN)

fcT

1,1

Energia térmica – Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP)

fcT

1,1

Tabela 1 – Fator de conversão de energia elétrica e térmica em energia primária.
Fonte: CB3E (2016).

Com os valores dos consumos em energia primária, é calculado o percentual de
economia da edificação em relação ao nível D, e também é feita a determinação da
escala global de eficiência energética da edificação. Para caráter informativo são
calculadas a economia de água potável por meio de dados dos equipamentos
economizadores e sistemas de uso racional de água, e a emissão de CO2 total na
edificação em t.CO2/ano.
Considerações
O atual método de avaliação da eficiência energética das edificações comerciais, de
serviços e públicas apresenta limitações e requer mudanças para que possa retratar com
mais precisão a realidade do edifício.
Ao analisar a nova proposta de método para a avaliação da eficiência energética com
base em energia primária de edificações comerciais, de serviços e públicas é esperado
que a etiqueta ENCE se torne mais compreensível para o consumidor, já que indicará o
consumo de energia (kWh/ano) da edificação e permitirá a avaliação do distanciamento
das demais classes de eficiência energética. Sendo a etiqueta mais elucidativa e intuitiva
para o consumidor, é esperado que esse (o consumidor) busque um mercado mais
eficiente, o que consequentemente levará ao aumento da aplicabilidade da etiquetagem
de eficiência energética.
Para a solidificação do novo método é necessário avaliar suas mudanças e seus
impactos. Vale ressaltar que o entorno não foi considerado novamente, podendo ser
estudado para aprimoramento da metodologia, bem como aplicação da simulação em
mais cidades, assim será possível colaborar para o desenvolvimento do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) com percepção de falhas e corroboração das
potencialidades.
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Interface entre mudanças climáticas, consumo energético de edificações e
Epidemiologia Energética: entendendo a transversalidade dos temas – Uma
revisão bibliográfica; Interface between climate change, buildings energy
consumption and Energy Epidemiology: understanding the themes transversalityA bibliographic review; Interfaz entre cambio climático, consumo energético de
edificaciones y Epidemiología Energética: entendiendo la transversalidad de los
temas - Una revisión bibliográfica
Larissa Assunção Oliveira Santos – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: As mudanças climáticas trazem consigo transformações até então pouco
conhecidas e desafios a serem enfrentados em diversos setores da economia mundial,
portanto adequações são necessárias para enfrentar os impactos causados pelo
aquecimento global, consequência do aumento de emissões de gases de efeito estufa. O
setor de edificações sofrerá cada vez mais impactos relativos ao aumento da temperatura
média global, que impactará diretamente em seu consumo energético. A Epidemiologia
Energética procura entender a demanda de energia para melhorar a compreensão da
variação e das causas da diferença entre a população que a consome. Esse artigo tem
como objetivo entender a transversalidade entre os temas por meio de revisão
bibliográfica
Palavras-chave: mudanças climáticas, edificações, consumo energético, epidemiologia
energética, eficiência energética
Abstract: Climate change brings with it little known transformations and challenges to
be faced in various sectors of the world economy, so adjustments are necessary to
address the impacts caused by global warming, caused by increased greenhouse gas
emissions. The buildings sector will suffer more and more impacts related to the
increase of global average temperature, which will directly impact on its energy
consumption. Energy Epidemiology seeks to understand the energy demand to improve
understanding of the variation and causes of the difference between the population that
consumes it. This article aims to understand the transversality between the themes
through a bibliographic review.
Keywords: climate change, buildings, energy consumption, energy epidemiology,
energy efficiency
Resumen: Los cambios climáticos traen consigo transformaciones hasta entonces poco
conocidas y desafíos a ser enfrentados en diversos sectores de la economía mundial,
siendo así adaptaciones son necesarias para enfrentar los impactos causados por el
calentamiento global, causado por el aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero. El sector de edificaciones sufrirá cada vez más impactos relativos al
aumento de la temperatura media global, que vendrá a causar impacto directamente en
su consumo energético. La Epidemiología Energética busca entender la demanda de
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energía para mejorar la comprensión de la variación y de las causas de la diferencia
entre la población que la consume. Este artículo tiene como objetivo entender la
transversalidad entre los temas por medio de revisión bibliográfica.
Palabras clave: cambios climáticos, edificaciones, consumo energético, epidemiología
energética, eficiencia energética
Introdução
O uso global de eletricidade em edifícios cresceu em média 2,5% por ano, desde 2010, e
em países não membros da Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) aumentou em quase 6% ao ano; Esse crescimento é significativamente mais
rápido do que a média anual de 0,5% na melhoria da intensidade global de CO2 por
quilowatt hora de eletricidade, desde 2010 (IEA, 2017a).
A eletricidade é a força mundialmente crescente entre as utilizações finais de energia,
representando 40% de aumento do consumo final para 2040, a mesma parcela de
crescimento que o petróleo levou para os últimos vinte e cinco anos (IEA, 2017b).
Segundo a IEA (2017b), o mundo ganha em média, 45 milhões de novos consumidores
de eletricidade por ano, portanto o crescimento populacional, aliado ao aumento de
consumo energético e alterações climáticas pode trazer impactos no uso da energia em
vários setores, inclusive em edificações.
De acordo com o Balanço Energético Nacional (EPE, 2017), o consumo energético nos
setores residencial, comercial e público experimenta um crescimento linear há alguns
anos, porém, em 2017 houve uma pequena queda de 0,9% no consumo energético
residencial. Os setores comercial e público seguiram a tendência de aumento do
consumo, avançando 1,4%.
O Plano Nacional de Energia (PNE) – 2050 (EPE, 2016), afirma que em um horizonte
de longo prazo, estima-se um ganho de participação do setor comercial no Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, contribuindo para o crescimento de demanda de energia
deste setor, com a taxa de 4,3% ao ano entre 2013 e 2050. O PNE 2050 também indica
um cenário que estima a inclusão de 30 milhões de habitantes e 35 milhões de
domicílios e de que haverá um crescimento de renda per capita da população brasileira,
portanto de fato haverá um aumento no consumo energético. Além disso, o documento
também indica a evolução prevista para o consumo de cimento no longo prazo, ou seja,
um aumento de ambientes construídos devido ao crescimento populacional.
Visto o cenário de crescimento no setor construtivo, populacional e energético, medidas
e ações para a redução de gases de efeito estufa relacionadas à eficiência energética,
construções bioclimáticas e mudanças no padrão de consumo das pessoas são
necessárias para que as emissões não acompanhem o crescimento desses setores,
aumentando consequentemente os impactos causados pelas mudanças climáticas. O uso,
por exemplo, de estratégias bioclimáticas proporciona redução significativa no consumo
de energia da edificação bioclimática, frente à edificação comum, de acordo com
estudos de Bilésimo, Rampinelli, e Marcelino. (2018).
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As ações antropogênicas, principalmente a partir da 2º Revolução Industrial, devido à
utilização em grande escala de combustíveis fósseis, têm contribuído para o aumento da
temperatura média global do mundo e consequentemente, com as mudanças climáticas.
As mudanças climáticas irão alterar as funções do ecossistema afetado pelas mudanças
na temperatura e no regime de precipitação, evaporação, umidade, nível de umidade do
solo, taxas de crescimento da vegetação (e níveis de alérgenos), níveis dos aquíferos e
lençóis freáticos, e qualidade do ar. (REVI. et al, 2014)
Essas alterações climáticas, causadas pelo aumento de emissões de gases de efeito
estufa podem impactar negativamente o meio ambiente e àqueles que o habitam. Sabese que as emissões são de caráter global, porém os riscos e impactos sentidos devido às
mudanças climáticas são locais e cada cidade sofre de maneiras diferentes dependendo
de sua vulnerabilidade. Portanto, tornar as cidades mais resilientes é mandatório para
que estas não sofram as desastrosas consequências que estão por vir.
A pobreza, as más condições de educação e saúde, além de outros aspectos da
população humana em desenvolvimento elevam o nível de exposição,
consequentemente, aumentando a vulnerabilidade e risco (MAL et al, 2018), já que a
capacidade de adaptação está ligada à fatores como renda per capita e boa infraestrutura.
No intuito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e consequentemente o
aquecimento global, foi estabelecido Acordo de Paris durante a 21º Conferência das
Partes (COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima,
realizado em Paris, em 2015. Portanto, a fim de manter a elevação da temperatura média
global abaixo de 2º Celsius em relação aos níveis pré-industriais, 195 países se
comprometeram a buscar esforços para combater às mudanças climáticas.
O Acordo de Paris prevê as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) de cada
país signatário para a resposta global à mudança do clima (UNFCCC, 2015). A
contribuição do Brasil para mitigação será reduzir as emissões de gases de efeito estufa
em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa
subsequente de reduzir emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030
(BRASIL, 2018). Para adaptação, serão implementadas políticas e medidas para “a
construção de resiliência de populações, ecossistemas, infraestrutura e sistemas de
produção, ao reduzir vulnerabilidades ou promover serviços sistêmicos” (BRASIL,
2018).
Para o setor elétrico, entre as ações previstas na NDC estão atingir o uso de energias
renováveis (incluindo energia hidrelétrica) na composição de sua matriz energética em
45% em 2030, além de alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico
(BRASIL, 2017). Ainda que haja a definição das metas, pouco é dito sobre as melhores
formas de contribuição para alcançá-las, principalmente no que tange a eficiência
energética.
O crescimento das emissões pode ser explicado pelo crescimento populacional, pelo
crescimento da renda per capita, pela evolução da intensidade energética (por exemplo,
expressa em GJ/$ do PIB) e pela evolução da intensidade das emissões por unidade de
energia (por exemplo, CO2/GJ). (WALTER, 2007)
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Sustentabilidade e energia
Os impactos causados pelo desenvolvimento a todo custo foram e são provocados tanto
no ambiente natural causando danos à natureza, quanto no ambiente urbano,
interferindo negativamente na qualidade de vida humana. Os impactos sobre o ambiente
natural são relativos ao uso de recursos naturais, renováveis e não renováveis, e devido
à poluição atmosférica, da água e solos, causados pela queima de combustíveis fósseis e
produção de lixo.
A sociedade moderna defende, por necessidade, a ideia de utilização racional de
recursos naturais, preservando-os para as futuras gerações, surgindo assim a chamada
“economia ecológica”, que segundo Joan Martinéz Alier:
[...é uma economia que usa os recursos renováveis (água, lenha e madeira,
produção agrícola) com um ritmo que não exceda sua taxa de renovação, e
que usa os recursos não renováveis (petróleo, por exemplo) com um ritmo
não superior ao de sua substituição por recursos renováveis (energia
fotovoltaica, por exemplo] (ALIER, 1992 apud CERVI, 2007, p. 119)

Quando pensamos na interação entre meio ambiente e ambiente construído, temos a
produção do objeto, o usuário e os agentes sociais envolvidos nesses processos. De
acordo com Afonso (2018), o desenvolvimento sustentável não é somente um modismo.
Existe um processo de conscientização crescente sobre a sustentabilidade, que pode ser
resumida a três conceitos: preservação de recursos naturais, conservação do patrimônio
construído e eficiência energética.
Ao se tratar de construções sustentáveis, a eficiência energética é um aspecto
importante, porém não é o único. Lamberts (2018) se refere aos edifícios como
responsáveis por 40% do consumo de energia mundial, 16% da água potável e 25% da
madeira das florestas. Além disso, as construções são responsáveis por 50% das
emissões de gases de efeito estufa.
As oportunidades trazidas pelas mudanças climáticas
As mudanças climáticas trazem consigo transformações até então pouco conhecidas e
desafios a serem enfrentados em diversos setores da economia mundial, portanto
adequações são necessárias para enfrentar os impactos causados pelo aquecimento
global, devido ao aumento de emissões de gases de efeito estufa.
O setor de edificação, assim como outros setores da economia, sofrerá com o
aquecimento global e o aumento da temperatura média do planeta e essa questão
influenciará linearmente no consumo energético das edificações, já que para que o
conforto ambiental seja mantido independente da temperatura ambiente, é necessário
que haja consumo de energia para climatização, seja para resfriamento ou aquecimento.
Segundo Deschênes e Greenstone (2007), as demandas por ar condicionado e por
edificações cujo design melhore as condições de conforto térmico deverão aumentar
num possível cenário de aquecimento global.
Há um grande potencial para a redução do consumo energético das edificações e
consequentemente da emissão de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo com as
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metas assumidas no Acordo de Paris pelos países signatários, identificadas como
contribuições nacionalmente determinadas (NDC).
Segunda a IEA (2017), desde 2010 as emissões globais de CO2 relativas às edificações
crescem cerca de 1% por ano.
A NDC brasileira não cita o setor de edificações enfaticamente, contudo este é um
setor-chave com grande potencial de contribuir tanto com ações de mitigação, visando
a redução do consumo energético, quanto em ações de adaptação, por meio de uma
infraestrutura mais resiliente, já que “o consumo energético no setor de edificações é
correlato ao crescimento populacional” (IEA, 2014). Além disso, segundo Alves
(2017), há evidências crescentes de que os grandes edifícios comerciais estão se
tornando mais intensos em energia.
A grande questão é de que, segundo UNEP [200-], o setor de edificações apresenta uma
das maiores oportunidades de potencial de redução de CO2. Porém o conhecimento para
alcançar essas reduções é limitado e apresenta lacunas em vários níveis (HAMILTON et
al, 2013).
Apesar de em todos os estágios de ciclo de vida de uma edificação haver emissão de
gases de efeito estufa, inclusive na construção e demolição, a principal responsável pelo
grande número de emissões – entre 80 e 90% - é devido à fase operacional, ou seja,
devido ao uso de energia para climatização, iluminação e equipamentos. Os outros 1020% são relativos à matéria-prima, fabricação de produtos, construção e demolição.
(UNITED ..., 200-)
Visto que grande parte das emissões de gases de efeito estufa em uma edificação é
relativa ao uso da energia durante sua fase de operação e que atualmente ações para
redução de gases de efeito estufa são necessárias em todos os setores para mitigar os
impactos relativos às mudanças climáticas, o setor de edificações surge como
oportunidade em diversos aspectos.
Sabe-se que estudos referentes ao consumo energético do setor de edificações e
emissões de gases de efeito estufa em sua grande maioria são produzidos a partir de
dados de países que não possuem potencial energético de energias renováveis e que por
isso, utilizam energia fóssil para subsidiar sua demanda por energia.
A matriz elétrica brasileira é predominantemente renovável, com destaque para a
geração hidráulica, que responde por 68% da oferta interna. As fontes renováveis
representam 81,7% da oferta total. (EPE, 2017). Porém sabe-se que as mudanças
climáticas já estão alterando os regimes pluviométricos e que a oferta de energia pode
ser prejudicada com maior frequência, já que de acordo com Lucena (2010), os sistemas
energéticos estão sujeitos a impactos advindos de alterações no clima, tanto na produção
de energia, em suas diversas formas, quanto no seu consumo.
O Brasil é um país que se diferencia devido à sua matriz energética, com grande parte
de sua geração advinda da fonte hídrica, portanto entende-se que estudos internacionais
que indicam as emissões de gases de efeito estufa em edificações não representam a
realidade brasileira. Porém, devido à redução do regime pluviométrico, que causa
influência no nível de armazenamento de água dos reservatórios, e ao aumento do
consumo de energia elétrica no Brasil, faz-se necessário o uso de usinas térmicas para
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suprir a demanda eminente, acarretando em um aumento na conta de energia elétrica do
consumidor, já que seu custo é maior, assim como nas emissões de gases de efeito
estufa.
Visto a tendência de aumento populacional e do consumo energético, entende-se que o
Brasil deve se preparar para que não alcance futuramente o patamar de emissões dos
países que hoje já utilizam na geração de eletricidade, combustíveis fósseis. Portanto,
ações que possam reduzir a demanda por energia em uma edificação e
consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa podem ser apresentadas com
relação à eficiência energética, construções bioclimáticas, retrofits e até mesmo por
meio da mudança de hábitos do habitante.
O consumo energético em uma edificação brasileira é basicamente devido à utilização
de ar condicionado e iluminação, portanto é importante que o projeto arquitetônico
utilize o máximo de ventilação e iluminação natural. Segundo Garrocho e Amorim
(2004), a luz natural oferece enormes vantagens e sua utilização pode ser extremamente
eficiente. Entretanto, deve-se ponderar o uso da luz solar em um edifício, diante dos
ganhos de calor não desejados para sua otimização.
Quando abordada, a eficiência energética é apresentada sempre em termos da redução
do consumo energético, porém como se pode observar através da Figura 1, os benefícios
trazidos por meio de ações de eficiência energética são múltiplos e vão além de questões
energéticas e de redução de emissões de gases de efeito estufa. De acordo com
OECD/IEA (2014), a eficiência energética apresenta cada vez mais uma grande gama
de resultados benéficos para apoiar objetivos, como por exemplo, a melhora da saúde e
economia.

Figura 1 – Os múltiplos benefícios da melhoria da eficiência energética
Fonte: OECD/IEA, 2014
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De acordo com Yeang (2000, apud PEREIRA, 2004, p.24), geralmente, o projeto
bioclimático é o que busca utilizar estratégias passivas de baixo consumo, que faz uso
das energias do ambiente e do clima da localidade, para criar condições de conforto aos
usuários do edifício. A forma bioclimática constituiu um novo gênero, pois fornece uma
alternativa aos edifícios existentes.
De acordo com Araújo (2018), o conceito de moderna construção sustentável baseia-se
no desenvolvimento de um modelo que enfrente e proponha soluções aos principais
problemas ambientais de sua época, sem renunciar à moderna tecnologia e à criação de
edificações que atendam as necessidades de seus usuários. Quanto mais sustentável uma
obra, mais responsável ela será por tudo o que consome, gera, processa e descarta. Sua
característica mais marcante deve ser a capacidade de planejar e prever todos os
impactos que pode provocar, antes, durante e depois do fim de sua vida útil. As
diretrizes gerais para edificações sustentáveis podem ser resumidas em: planejamento
sustentável da obra, aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiência energética,
gestão e economia da água, gestão dos resíduos na edificação, qualidade do ar e do
ambiente interior, conforto termoacústico, uso racional de materiais e uso de produtos e
tecnologias ambientalmente amigáveis. Em resumo, segundo Afonso (2018), existem
diversos aspectos que devem ser considerados para garantir uma construção sustentável,
como energia, topografia, sombreamento, pavimentos, condições climáticas e aspectos
arquitetônicos. Assim como o desenvolvimento sustentável é um caminho sem volta, às
construções sustentáveis seguem lentamente este caminho, já que devido à escassez de
recursos, é necessário avaliar e evitar o desperdício.
Com relação à mudança de hábitos, o Procel (2006) indica que é esperado um potencial
de economia de energia somente devido à mudança de hábitos e padrões de utilização,
sendo de 15% a 30% de redução de consumo, somente alterando hábitos relativos à
energia.
A mudança para um ambiente construído de baixo carbono exigirá uma mudança radical
no desempenho energético dos edifícios, juntamente com a prestação mais eficiente de
serviços de energia, e uma descarbonização agressiva da energia utilizada. No entanto,
os dados pré-requisitos dos estoques de construção necessários para apoiar essa
mudança essencial no desempenho energético dos edifícios não estão necessariamente
disponíveis ou são inacessíveis ou incompletos. (HAMILTON et al, 2017)
Além disso, a relação entre o consumo energético das edificações com as mudanças
climáticas ainda não são bem definidos. Há também outros fatores que podem impactar
ou ainda alterar o uso final de energia, como o crescimento econômico e acesso
tecnológico.
Epidemiologia Energética
Um estudo dos fatores e influências que podem alterar o uso final de energia baseadas
no conceito de epidemiologia energética pode trazer resultados expressivos e pouco
conhecidos que podem subsidiar políticas públicas ou até mesmo alterar os padrões
construtivos atuais.
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A epidemiologia energética para o setor de edificações é o estudo da demanda de
energia para melhorar a compreensão da variação e das causas da diferença entre a
população que consome energia. Consideram-se as complexas interações entre os
processos físicos e sistemas, as condições socioeconômicas e ambientais e as interações
e práticas individuais dos ocupantes. (HAMILTON et al, 2017)
As técnicas de avaliação devem considerar o conforto ou a prestação de serviço na
edificação como um fator em seu desempenho energético. (BORGSTEIN,
LAMBERTS, HENSEN, 2016)
Pensa-se muito no consumo energético em termos de tecnologia, mas a energia é
consumida por indivíduos que trazem uma série de especificidades pouco ligadas a
questões tecnológicas, como cultura, poder de compra e hábitos. Desta forma, a
Epidemiologia Energética procura entender a demanda de energia para melhorar a
compreensão da variação e das causas da diferença entre a população que a consome,
além disso, as questões climáticas também afetarão o modo de consumir energia. Em
regiões de clima tropical como o Brasil, já existem projeções do aumento de consumo.
O desenvolvimento e aplicação de uma abordagem epidemiológica para investigar a
demanda de energia pode promover a compreensão dos fatores inter-relacionados para
orientação e avaliação de políticas e fornecer insights sobre os mecanismos que
influenciam a demanda de energia. (HAMILTON et al, 2017)
Não há estudos de corte longitudinais de edifícios ou ocupantes baseados na
população que forneçam distribuições de demanda, temperatura interna ou
padrões de operação do sistema de aquecimento/resfriamento - todos
determinantes dinâmicos importantes da demanda de energia em
moradias. Nas ciências da saúde, essa situação seria semelhante a abordar
a epidemia da obesidade e seus efeitos sobre as doenças crônicas sem
conhecer a heterogeneidade e as tendências das principais métricas, como a
distribuição do peso ou da circunferência da cintura dos subgrupos
populacionais. (HAMILTON et al, 2017)

O estudo da interferência das mudanças climáticas por meio de uma abordagem da
epidemiologia energética ajudará na compreensão de como a demanda energética
evoluirá devido às adversidades climáticas, entendo a especificidade do individuo a
consome, assim como o ambiente construído habitado.
Pesquisas sobre o impacto das mudanças climáticas sobre edifícios têm um histórico
relativamente recente, considerando-se que foram intensificadas aproximadamente a
partir de 2000 (DE WILDE; TIAN, 2011).
Segundo, Casagrande e Alvarez (2013), a criação de modelos climáticos regionais é de
extrema importância, já que estes fornecerão as informações necessárias à formatação
de arquivos climáticos de entrada em softwares de simulação termoenergética de
edificações. Ainda segundo os autores, seria o primeiro entrave a ser solucionado para o
desenvolvimento desse campo do conhecimento no Brasil, elevando o nível das
pesquisas e reduzindo impactos e riscos trazidos pelas mudanças climáticas.
Triana, Lamberts e Sassi (2016) afirmam que é ainda é necessário maior pesquisa sobre
as interações entre mudanças climáticas e edificações e que o grande problema futuro
será adaptar o ambiente construído ao aumento de temperatura.
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O risco de não conseguir sobreviver em um tipo particular de edificação e região
dependerá, em grande parte, da natureza da edificação e de quanto o clima mudar
(HOAF.; CRICHTON; NICOL, 2009).
O aumento contínuo da temperatura no futuro não necessariamente aumenta as cargas
de resfriamento das edificações de zonas climáticas com o verão quente e inverno frio e
com verão quente e inverno mais aquecido, a tendência de umidade no futuro precisa
ser considerada para prever o consumo energético devido ao resfriamento. (MINGCAI,
et al, 2018), portanto um estudo criterioso é necessário para identificar as tendências de
consumo de equipamentos para garantir o conforto térmico, devido ao aumento da
temperatura média global.
Considerações finais
Pode-se concluir que a interação entre o impacto das mudanças climáticas no consumo
energético e no conforto térmico é complexa e que estudos que destrinchem as questões,
inclusive antropológicas que permeiam os temas, são necessários.
Segundo Hamilton et al. (2015), a área de estudo que une energia e edificações enfrenta
um grande desafio, já que deve ser capaz de associar de forma conjunta percepções das
condições existentes, assim como de tecnologias aplicadas, devido à ausência ou acesso
limitado aos dados relativos à população, edificação e energia.
Mesmo entendendo o nível de dificuldade de realizar estudos que permeiem esses temas
e que ainda tenham interface com mudanças climáticas, esse tipo de análise é de
extrema importância para entender e orientar, por exemplo, como as políticas públicas
podem atuar futuramente ou ainda, como o setor produtivo pode se preparar para certas
condições.
As mudanças climáticas podem interferir até mesmo na migração de pessoas, devido
aos climas extremos, portanto as edificações devem ser construídas pensando em climas
futuros e aproveitando ao máximo do potencial de cada local. Entende-se também que
alteração no clima resultará num aumento do consumo energético, juntamente com
diversos fatores sociais, econômicos e culturais.
Para entender as interações entre mudanças climáticas levando em conta as
especificidades de cada região, assim como hábitos de cada população, é necessário um
estudo para entender todas as particularidades, as limitações e os desafios da realidade
brasileira. Muitos estudos já fizeram esse tipo de análise, mas a autora deste artigo
pretende entender essas especificidades com relação aos hábitos da população, e com o
como, porque e de que forma a energia é utilizada, objetivando a previsão de da
demanda energética devido ao aumento da temperatura média global.
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O estudo da produção do espaço construído rural-quilombola: proposição e
discussão de temas iniciais a partir da vivência em duas comunidades de Minas
Gerais; The study of the production of rural-quilombola built space: proposition
and discussion of initial themes from the experience in two communities of Minas
Gerais; El estudio de la producción del espacio construido rural-quilombola:
proposición y discusión de temas iniciales a partir de la vivencia en dos
comunidades de Minas Gerais;
Érico de Oliveira e Silva – Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: O artigo tem como objetivo geral investigar a produção do espaço construído
de comunidades rurais quilombolas. Discutem-se os saberes construtivos tradicionais,
em que medida estão se perdendo e o quanto influenciam o modo de habitar. Assim,
parte-se do princípio de que a formação e a manutenção do habitat se dá através de
influência da cultura ancestral, de apropriações culturais e também pela resistência aos
conflitos. A partir disso, expõem-se temas com o objetivo de subsidiar estudos futuros
para compreender como se deu/dá a produção do espaço construído destas
comunidades.
Palavras-chave: Produção do espaço construído, Saberes construtivos, Arquitetura
vernácula, Tecnologia, Arquitetura popular, Arquitetura caipira.
Abstract: The article has as general objective to investigate the production of the built
space of quilombola rural communities. Traditional constructive knowledges are
discussed, to what extent they are being lost, and how much they influence the way of
living. Thus, it is assumed that the formation and maintenance of habitat occurs through
the influence of ancestral culture, cultural appropriations and also resistance to conflicts.
From this, themes are presented with the objective of subsidizing future studies to
understand how the constructed space of these communities was produced / given. As a
methodology, the author's perceptions are presented - based on experiences in two
communities of Minas Gerais - followed by discussions based on bibliographical
references.
Keywords: Production of built space, Constructive knowledge, Vernacular architecture,
Technology, Folk architecture, Caipira architecture.
Resumen: El artículo tiene como objetivo general investigar la producción del espacio
construido de comunidades rurales quilombolas. Se discuten los saberes constructivos
tradicionales, en qué medida se están perdiendo y cuán influyen en el modo de habitar.
Así, se parte del principio de que la formación y el mantenimiento del hábitat se da a
través de la influencia de la cultura ancestral, de las apropiaciones culturales y también
de la resistencia a los conflictos. A partir de eso, se exponen temas con el objetivo de
subsidiar estudios futuros para comprender cómo se dio / da la producción del espacio
construido de estas comunidades. Como metodología, se presentan percepciones del
autor - a partir de experiencias en dos comunidades de Minas Gerais - seguidas de
discusiones fundamentadas en referencias bibliográficas.
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Palabras clave: Producción del espacio construido, Saberes constructivos,
Arquitectura vernácula, Tecnología, Arquitectura popular, Arquitectura caipira.
Introdução
Em 2011 e 2012, a Comunidade Quilombola Saco Barreiro, localizada na zona rural do
município de Pompéu recebeu a visita dos alunos do projeto de extensão Lições da
Terra da PUC Minas. As visitas tinham objetivo de promover a troca de saberes entre
estudantes de graduação e moradores de comunidades tradicionais. O interesse do autor
enquanto estudante de Arquitetura e Urbanismo era o de compreender o modo de viver
e habitar daquela comunidade tradicional e catalogar suas tecnologias construtivas. Saco
Barreiro é uma comunidade tradicional rural composta por aproximadamente 17
famílias. Trata-se de uma Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) que desde
2008 possui a Certificação de Autodefinição reconhecida pela Fundação Palmaresi. De
acordo com esta Fundação, “Quilombolas são descendentes de africanos escravizados
que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos”
(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2018), são, portanto, “grupos sociais cuja
identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira; sua identidade é base
para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política” (COSTAFILHO, 2011, p.1).
A comunidade tem sido objeto de estudo pela comunidade acadêmica principalmente
devido à sua conflituosa relação com os proprietários de monoculturas de cana-deaçúcar que cercam toda a área ocupada pela comunidade e os expõe à graves
contaminações por agrotóxicos.
O conflito socioambiental pode ser definido como uma disputa por recurso(s)
natural(ais) que envolve(m) a escassez e os interesses diversos acerca dos
mesmos. Além disso, esse embate material, bem como os interesses
antagônicos dos atores sociais envolvidos estão indubitavelmente
relacionados aos modos de vida e valores distintos de cada um deles (ROSA
e SOTO, 2015, p. 608).

Nas visitas a campo foi possível constatar que a técnica tradicional de construção, o
pau-a-pique, encontrava-se em declínio, consequência, entre outras causas, do baixo
interesse pelos moradores em construir utilizando-se da técnica. Ainda que a terra crua
componha cerca de 1/3 das habitações da humanidade, infelizmente, é um material
frequentemente associado às construções “pobres” e “precárias” (MINKE, 2015) e neste
contexto, o uso da terra como material construtivo também passa pela mesma
associação. Esta realidade pôde ser evidenciada tanto pelo relato deles quanto pelo
baixo estado de conservação de algumas edificações. A maioria dos moradores
almejavam casas de alvenaria e alguns já haviam conseguido “evoluir”, abandonando a
casa tradicional de terra. Outros, com menor condição financeira, optaram por construir
adotando um sistema de placas pré-fabricadas de concreto, originalmente concebido
para construção de muros; e - caracterizado pelo baixo conforto térmico quando
utilizado como elemento de vedação externa de edificações.
Ao tentar compreender o declínio do uso da técnica do pau-a-piqueii, foi possível
elencar três motivos: o abandono da vida no campo devido à escassez de recursos,
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principalmente escassez de terras para cultivo de subsistência e também devido ao
conflito socioambiental; a influência das técnicas construtivas do contexto urbano, onde
o sistema construtivo em alvenaria, ou seja, estrutura de concreto com lajes, fechamento
em tijolo cerâmico furado e telhas sobre engradamento de madeira, reboco e pintura, é
hegemônico; e, finalmente, a incompatibilidade entre a legislação ambiental e a técnica
construtiva e que, tradicionalmente, requer a retirada de madeira nativa para a
composição da trama estrutural que receberá o barro para vedar as paredes.
Em outras palavras, este costume, ao longo do tempo, passou a ser inviável devido à
legislação ambiental. Ademais, os conflitos socioambientais agravam o problema.
Segundo relato dos quilombolas, os fazendeiros e monocultores vizinhos, conhecedores
dos costumes quilombolas de construção, utilizariam a denúncia de crime ambiental
como estratégia para dificultar a permanência da comunidade ali.
Diante da exposição dessa realidade, neste artigo pretende-se elencar e discutir temas
que compreende-se necessários para compor uma estrutura de pesquisa, tais como: as
consequências da baixa produção acadêmica relacionada ao habitat quilombola; as
políticas públicas habitacionais e os rebatimentos da aplicação delas nesta cultura
tradicional; o lento processo de Titulação de Terras que expõe os quilombolas à
expropriação de suas terras e a consequente perda dos saberes tradicionais. Por sua vez,
estes temas objetivam dar subsídios para o aprofundamento do estudo e das percepções
sobre como se dá/deu a produção do espaço construído desta comunidade quilombola.
A baixa produção acadêmica: uma lacuna acerca do habitat quilombola
As técnicas construtivas em terra crua são amplamente discutidas, descritas, testadas e
aplicadas em contextos como conservação e manutenção do patrimônio histórico ou
como material construtivo e técnica inovadora de baixo custo e ambientalmente
responsável, seja para habitação ou para abrigo temporário (NEVES, 2001, p. 233). No
entanto, a partir de uma pesquisa bibliográfica preliminar pude constatar que são poucas
as pesquisas que buscam compreender os impactos da aplicação de novas técnicas
construtivas em comunidades quilombolas. Com efeito, são escassas as pesquisas que
objetivam compreender as particularidades deste habitat, ou seja, direcionadas a
compreender o modo de habitar como fruto das condicionantes culturais, políticas,
econômicas e socioambientais. Dessa forma, toda e qualquer ação para atender a estes
grupos sociais, como a criação e implantação de políticas públicas direcionadas para a
questão, também será prejudicada pela falta de maiores fundamentações e reflexões que
sirvam de referência para uma intervenção responsável nestes contextos.
É provável que, assim como acontece na produção historiográfica oficial, a falta de
pesquisa nesta área seja reflexo de uma sociedade e de uma ciência que frequentemente
se dedicam, sobretudo, a compreender camadas sociais com maior representatividade,
mais do que isso, [o]s saberes científicos (...) [p]ossuem também especial dificuldade
em incorporar a história sob o ponto de vista de categorias sociais excluídas da
construção hegemônica do conhecimento(...)” (IPEA, 2012, p. 29). Esta proposta busca,
portanto, contribuir para ampliação da produção bibliográfica nestes contextos pouco
explorados.
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Para alcançar os objetivos desta pesquisa entende-se como fundamental a compreensão
do que é a arquitetura popular/vernácula brasileira, com efeito, as contribuições das
culturas étnicas para a formação da cultura construtiva rural desenvolvida nos
quilombos antigos e nas comunidades remanescentes destes. Nesse contexto, Gunter
Weimer (2005) contribui de forma abrangente sobre as características populares de
nossa cultura construtiva1, já que seu enfoque é a cultura não erudita. A abordagem pelo
viés da cultura popular é muito significativa, pois, como já mencionado,
tradicionalmente a historiografia exclui os cidadãos menos privilegiados dos seus
registros, sendo difícil encontrar referências que se dedicam a essa arquitetura.
As contribuições de Weimer nesta obra vão desde a conceituação dos termos mais
fundamentais - como é a opção pelo termo “popular” no lugar de “vernácula”- até a
descrição das mais diversas técnicas construtivas levantadas em todo território
brasileiro. Além disso, as técnicas são analisadas a partir da leitura e compreensão da
composição étnica a qual nossa cultura foi criada. Neste contexto, o autor apresenta as
três principais contribuições para a formação da nossa cultura: a dos índios, dos povos
ibéricos e dos negros, evidenciando que:
A convivência de trezentos anos dessas três vertentes culturais sob condições
históricas muito peculiares levou a uma profunda hibridação étnica que se
constituiu num substrato ao qual vieram se juntar, a partir da Abertura dos
Portos, novas correntes imigratórias, inicialmente europeias e depois, em
períodos mais recentes, as orientais (WEIMER, 2005. p. 39).

A compreensão de arquitetura popular proporcionada por Weimer é ponto de partida
para um maior e mais aprofundado entendimento da cultura construtiva das
comunidades quilombolas.
Por meio da dissertação de Juliana Prestes Ribeiro de Faria, “Influência Africana na
Arquitetura de Terra de Minas Gerais”, UFMG, 2011, entende-se que será possível
complementar Weimer (2005), já que o trabalho da autora aprofunda nas influências
proporcionadas pelas matrizes africanas na arquitetura de terra. A autora se propõe a
analisar outros momentos e contextos em que os escravos mineiros concebem suas
habitações e se apropriam dos espaços, seja nas fazendas e nas minerações enquanto
cativos, seja na formação dos quilombos ou enquanto homens livres. Ademais, a
referência trata das impressões que os viajantes do século XIX registravam enquanto
percorriam o território de Minas Gerais. Estes testemunhos são peças-chave para
compreensão da sociedade daquela época. Por fim, considera-se este trabalho uma boa
fonte para o entendimento do contexto histórico brasileiro e africano no período que
antecedeu a abolição da escravatura.
Para além das questões técnicas, considera-se também fundamental localizar as
comunidades quilombolas enquanto atores sociais e políticos que produzem sua própria
cultura no contexto contemporâneo... Em “Colonização, Quilombos: Modos e
Significados” de 2015, Antônio Bispo dos Santos, desenvolve que os quilombos são
comunidades contracolonizadoras, pois desde que se formaram, opuseram-se aos
1

Weimer é o autor com a maior produção em arquitetura vernácula Brasileira, outros autores pesquisaram
a temática da arquitetura Vernácula, seja aplicada ao contexto brasileiro ou mundial, direta ou
indiretamente: Paul Oliver, Amos Rapoport, Hassan Fathy, Carlos Lemos, Milton Vargas.
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“processos etnocêntricos de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de
substituição de uma cultura pela outra, independente do território físico geográfico em
que essa cultura se encontra” (SANTOS, 2015, p. 47). Assim, compreende-se nesta
pesquisa que povos contracolonizadores são aqueles que promovem processos de
resistência e de luta em defesa de seus símbolos, significações e os modos de vida
praticados nos seus territórios.
Os rumos das políticas públicas habitacionais voltadas às CRQ
Em 2010, em uma visita à comunidade quilombola Brejo dos Crioulos (São João da
Ponte/MG) dos extensionistas mesmo projeto, pode-se observar a reação dos moradores
à aplicação de uma política pública habitacional que tinha como objetivo a construção
de casas padronizadas de alvenaria (Figura 1). Havia muita agitação na comunidade
pois, para acessar o benefício da nova habitação, doada pelo Estado, o morador deveria,
antes de tudo, permitir que sua casa fosse demolida. Entende-se que o ato de demolir a
habitação extingue a memória e todo o legado de um saber popular, já que muitos
moradores haviam herdado as edificações de seus pais e avós e o agrupamento daquelas
casas fazia parte da identidade deles.
A ancestralidade é uma das principais características da cultura quilombola, conforme
definição do INCRA (2018), “comunidades quilombolas são aquelas que se auto
definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as
tradições e práticas culturais próprias”. Da mesma maneira, conforme indica o artigo 2º
do Decreto 4.887 de 2003:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição,
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003)

Logo quando as primeiras edificações de alvenaria começaram a ser construídas,
algumas questões foram levantadas pelos moradores, principalmente as relacionadas às
dimensões reduzidas dos cômodos e a presença de uma área de serviço. Por meio de
relatos, percebeu-se que os moradores desconfiavam que seus móveis não caberiam
naquela diminuta edificação e não compreendiam o motivo de existir área de serviço
numa realidade rural onde, culturalmente, lavam-se as roupas no quintal ou mesmo em
córregos. A desconfiança da comunidade demonstra que as edificações propostas pelo
Governo, atendem a um público genérico e, predominantemente, urbano, que não se
enquadram àquela distinta comunidade, que possui características rurais singulares.
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Figura 1- No primeiro plano, casa tradicional quilombola construída com tijolos adobe parcialmente
demolida. No segundo plano, construção de uma edificação padrão onde é possível ver meia parede da
alvenaria de blocos de concreto. A edificação entregue pelo programa habitacional substituirá a
edificação centenária de blocos de adobe.
Fonte: acervo do autor

Exemplo análogo ao apresentado anteriormente, o projeto “Morar no Quilombo, viver
com dignidade” (Figura 2), inserido no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
(uma iniciativa que integra o programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo
Federal) construiu cerca de 40 unidades habitacionais do Quilombo de Palmeirinha, em
Pedras de Maria da Cruz.
Para a pesquisa proposta, considera-se fundamental investigar as bases destas políticas
habitacionais, para compreender o que o proponente compreende por “viver com
dignidade” e sua relação com as características tradicionais das comunidades
quilombolas atendidas.
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Figura 2 – Habitação entregue pelo projeto “Morar no Quilombo, viver com dignidade”
Fonte: PAULO GUEDES, 2018.

Com estes exemplos, fica claro a necessidade de se discutir amplamente as bases
conceituais nas quais as políticas públicas são geradas e suas contradições.
O processo de Titulação de Terras, e a perda de saberes tradicionais
Como mencionado, muitas CRQ’s encontram-se envolvidas em conflitos
socioambientais. Os conflitos ocorrem pela invasão de territórios tradicionais por
vizinhos (fazendeiros, indústrias sucroenergéticas, indústrias de celulose e de papel ou
mineradoras) e até mesmo por ações equivocadas do Estado Brasileiro ou de grupos de
interesse. “[B]oa parte dessas comunidades encontra-se ainda na invisibilidade,
silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos discriminatórios e excluídas
política e socialmente.” (COSTA-FILHO, 2011, p.3). Diante do cenário exposto,
observa-se que a atuação de ONG’s e Instituições de Ensino Superior (por meio de
assessoria técnica, pesquisa, extensão etc.) são importantes por compor uma rede de
apoio, que de alguma maneira, contribui para a legitimação dessas populações e, em
casos mais extremos, afasta a possiblidade do etnocídio desse modo de vida.
A fragilidade das comunidades do ponto de vista social e político pode ser atribuída ao
longo e lento processo burocrático de regularização fundiária ao qual estão submetidas.
A Figura 4, complementada pelos dados da Figura 3, demonstra que apenas 10% das
comunidades que iniciaram o processo de titulação de terras alcançaram a etapa final.
Até que o processo se conclua as comunidades ficam limitadas ao acesso de políticas
públicas, sujeitas à frequente expropriação das suas terras ancestrais e perda de saberes
construtivos populares.
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Mesmo a ancestralidade sendo um aspecto característico da cultura quilombola,
percebe-se a partir do contato com a comunidade que, no tocante às técnicas
construtivas, existe uma grande influência das técnicas hegemônicas (compostas por
produtos industrializados) em detrimento das técnicas populares (materiais locais, terra
crua e madeira, principalmente). Os quilombolas de Saco Barreiro, como já
demonstrado, compreendem as construções de pau-a-pique como algo precário e muitos
desejam substituí-las por casas de alvenaria. Portanto, quando fazem uso do pau-apique, o fazem por falta de recursos para construção em alvenaria ou quando é
necessário construir um rancho ou uma cabana nas proximidades de alguma plantação
distante.

Figura 3 - Terras Quilombolas: tituladas e em processo no INCRA em todo o território nacional
Fonte: Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2016

Este processo, constatado nesta realidade específica, pode apontar para uma condição
maior, e talvez, até mesmo estrutural, a da perda de saberes tradicionais (populares),
possivelmente motivada pela influência do contexto urbano. É imperativo, portanto,
compreender este fenômeno, buscando responder ao seguinte questionamento: no
contexto atual é possível estimular e resgatar o uso das técnicas tradicionais? De que
maneira? Ou seja, entender melhor como a apropriação tecnológica imposta pela cadeia
hegemônica da construção civil influencia neste processo.
Com a possível perda dos saberes tradicionais e a consequente incorporação de outros
materiais e técnicas por uma comunidade fragilizada socioeconomicamente, resta
questionar o quanto isso compromete a autonomia e a liberdade daquele povo, já que:
335
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(...) a produção desses povos e comunidades é marcada por ritmo e lógica
próprios. Muitas vezes queremos imprimir outros ritmos e lógicas aos
processos produtivos de tais comunidades, sem considerar que elas são
estruturadas com base nos princípios de autonomia e liberdade, o que não
combina com a completa subordinação ao mercado ou a qualquer outro
padrão (COORDENADORIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO
SOCIAIS, 2018, p.14).

Figura 4 - Etapas de Titulação
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados de BRASIL, 2018.

Numa análise do processo de titulação de terras, fica claro que a certificação pela
Fundação Cultural Palmares (FCP) é célere, de modo que as comunidades que desejam
iniciar o processo não veem aí um entrave. Contudo, o que se percebe é que a escassez
de bibliografia específica sobre as comunidades e, principalmente, a dificuldade de
operacionalização e a falta de corpo técnico para atender a demanda tornam o processo
de elaboração do RTID muito lento. É necessário, que as pesquisas acadêmicas
contribuam para a construção crítica e ampliação de referências sobre estas
comunidades no tocante às questões da produção do ambiente construído de forma
interdisciplinar e holística. Neste contexto, entende-se que a atuação do arquiteto
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contribuirá para complementar a compreensão do modo de habitar o território
quilombola e suas particularidades, com desdobramento tanto no processo de titulação
de terras quanto no de formatação de políticas públicas.
Considerações Finais
Neste artigo apresentou-se a discussão acerca de duas experiências vividas em CRQ’s
mineiras das quais propõe-se bases, sobre as quais pesquisas futuras poderão ser
empreendidas. Para tanto, foi apresentado e discutido um recorte da realidade
habitacional destas CRQ’s.
Primeiramente apresentou-se uma discussão a respeito do baixo interesse acadêmico
sobre este tema e se elabora a hipótese de que há uma lacuna historiográfica
relacionadas ao tema: habitação tradicional dos povos quilombolas. Por não haver vasta
bibliografia dedicada a este tema, são apresentadas três referências bibliográficas que ao
serem associadas, se tornariam ferramentas valiosas para aprofundar a discussão.
Ademais, identifica-se que a falta de estudos basilares direcionados ao tema da
habitação quilombola gera políticas públicas questionáveis do ponto de vista do
atendimento às características culturais daquela população. Por fim apresenta-se e
discute-se o processo de Titulação das Terras Quilombolas no qual se evidencia que a
demora para a sua efetivação tem graves rebatimentos sociais e políticos. Este processo,
associado aos conflitos ambientais e à dificuldade de acesso à políticas públicas, leva ao
abandono do campo e à consequente perda de saberes tradicionais.
i

A Lei n° 7.668, de 22.08.88 autoriza a constituição da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao
Ministério da Cultura, “com a finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e
econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira”. Dentre suas atribuições
estão a proteção e promoção da cultura negra em todo território nacional e, neste contexto, o Art. 2º inciso
III, prevê: “realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao
reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a
correspondente titulação”
ii
A Lei n° 7.668, de 22.08.88 autoriza a constituição da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao
Ministério da Cultura, “com a finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e
econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira”. Dentre suas atribuições
estão a proteção e promoção da cultura negra em todo território nacional e, neste contexto, o Art. 2º inciso
III, prevê: “realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao
reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a
correspondente titulação”
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A influência da vegetação no microclima urbano em função das interações solo –
vegetação – atmosfera: uma proposta de metodologia; The influence of vegetation
on urban microclimate as a function of soil - vegetation - atmosphere interactions:
a methodology proposal; La influencia de la vegetación en el microclima urbano en
función de las interacciones suelo - vegetación – atmósfera: una propuesta de
metodología
Marina Soares Silva - Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: A dificuldade de desenvolvimento sustentável para as cidades brasileiras tem
uma de suas causas no crescimento urbano acelerado que, além de promover alterações
no uso do solo através da redução das áreas vegetadas, impacta diretamente no balanço
de energia local e, consequentemente nas condições do clima local e global. Apesar dos
recentes avanços científicos no conhecimento sobre a influência da vegetação no
microclima urbano, pouco se sabe sobre o comportamento das diferentes espécies
arbóreas e da influências delas do ponto de vista climático nas cidades. Este trabalho
encontra-se em fase inicial e seu objetivo é delinear as prováveis linhas de
desenvolvimento da pesquisa para a verificação de interações micrometeorológicas de
diferentes espécies arbóreas encontradas em Belo Horizonte – MG através de modelo de
simulação no ENVI-Met.
Palavras-chave: vegetação urbana, modelos microclimáticos, ENVI-Met.
Abstract: The difficulty of sustainable development for Brazilian cities has one of its
causes in accelerated urban growth that, besides promoting changes in land use through
the reduction of vegetated areas, has a direct impact on the local energy balance and,
consequently, on local and global climate conditions. Despite the recent scientific
advances regarding the knowledge of the influence of vegetation on the urban
microclimate, little is known about the behavior of the different tree species and their
climatic influences in the cities. The work is in its initial phase and its objective is to
outline the probable lines of research development for the verification of
micrometeorological interactions of different tree species found in Belo Horizonte –
MG through simulation model in ENVI-Met.
Keywords: urban vegetation, microclimatic models, ENVI-Met.
Resumen: La dificultad de desarrollo sostenible para las ciudades brasileñas tiene una
de sus causas en el crecimiento urbano acelerado que, además de promover cambios en
el uso del suelo a través de la reducción de las áreas vegetadas, impacta directamente en
el balance de energía local y, consecuentemente en las condiciones del clima local y
global. Apesar de los recientes avances científicos del conocimento sobre la influencia
de la vegetación en el microclima urbano, poco se sabe sobre el comportamiento de las
diferentes especies arbóreas y sus influencias desde el punto de vista climático en las
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ciudades. El trabajo está en fase inicial y su objetivo fue delinear las probables líneas de
desarrollo de la investigación para la verificación de interacciones micrometeorológicas
de diferentes especies arbóreas encontradas en Belo Horizonte – MG através de modelo
de simulación en el ENVI-Met.
Palabras clave: vegetación urbana, modelos microclimáticos, ENVI-Met.
Introdução
Nas últimas décadas, questões ambientais tornaram-se, não somente, tema de grande
relevância, mas também, tornaram-se motivo de uma advertência da comunidade
científica à sociedade sobre possíveis alterações climáticas, em dimensões globais,
resultantes da ação antrópica.
Embora a primeira possibilidade de mudança do clima tenha sido identificada na década
de 1960, somente a partir de 1970 os problemas de grande escala na atmosfera passaram
a ser considerados motivos de alerta à sociedade, dentre eles a chuva ácida, a
diminuição da camada de ozônio e possível escassez do petróleo (ROAF et al., 2009).
Então, pela primeira vez na história, em 1972, na cidade de Estocolmo,
foram apresentados os primeiros modelos em larga escala das condições globais do
meio ambiente, que apontaram para a possibilidade de uma modificação inesperada no
clima. Desde então, cientistas e governantes vêm atuando através de uma rede global de
monitoramento de dados referente às mudanças climáticas e promovendo encontros
intergovernamentais para o estabelecimento de acordos e estratégias para lidar com os
problemas ambientais.
Dentre estes mencionados encontros destacam-se: o Protocolo de Montreal, em 1987,
no qual discutiu-se a redução de emissão dos CFCs; o Protocolo de Quioto, em 1997, no
qual debateu-se a redução nas emissões dos gases de efeito estufa; e o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) criado para preparar, com base
em informações científicas, técnicas e socioeconômicas, avaliações sobre os aspectos
das mudanças climáticas, visando estratégias de ação realistas.
No que diz respeito às estratégias para controle das ações antropogênicas no meio
ambiente, é relevante enfatizar três marcos: o último relatório (AR5) IPCC (2014) que
dedica um capítulo especialmente às cidades, trazendo uma avaliação do papel delas
sobre as mudanças do clima, além de discutir a necessidade de adaptação do ambiente
urbano a riscos climáticos; o último relatório do Painel Brasileiro de Mudanças
Climáticas (PBMC, 2013) que sugere que sejam incorporados aos processos adequação
das cidades, estratégias de mitigação e adaptação; e, sobretudo, a Conferência das
Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (HABITAT III),
realizada em Quito no ano de 2016, a qual, através de uma Nova Agenda Urbana, teve
como objetivo tornar as cidades e assentamentos urbanos inclusivos, seguros,
sustentáveis e resilientes1, através da implementação de políticas e plano de
desenvolvimento territorial integrado.
1

Segundo a Nova Agenda Urbana (HABITAT III, 2016), a resiliência urbana visa a redução do risco de
desastres, mitigação e adaptação às alterações climáticas
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No cenário brasileiro, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), constitui um instrumento
de política urbana criado para estabelecer normas de ordem pública e interesse social
que, não somente, regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo e do
equilíbrio ambiental, como também estimulam a elaboração de planos diretores e ações
públicas municipais que, dentre outras diretrizes, devem ter como princípio a gestão e o
desenvolvimento sustentável.
Embora as Leis Federais vigentes proponham diretrizes para políticas municipais,
Lombardo (1985) e Santamouris (2001) associam a dificuldade de desenvolvimento
sustentável para as cidades brasileiras ao crescimento urbano acelerado, que, não só
promove alterações no uso do solo, mas também à redução das áreas vegetadas e,
consequentemente, à modificação das condições do clima local.
Segundo Oke (1973, 1981), o clima das cidades é produto de um fenômeno de
transformação de energia a partir da interação do ar atmosférico e do ambiente urbano
construído, no qual as principais variáveis envolvidas no balanço de energia local são as
propriedades térmicas dos materiais utilizados nas construções, a poluição da atmosfera,
a proporção entre as áreas construídas e as áreas verdes, etc.
De fato, apesar de tratar-se de uma temática recente, pesquisas publicadas sobre a
influência da vegetação no microclima urbano demonstram a contribuição dos
indivíduos arbóreos no balanço de energia local e no conforto térmico (ASSIS et al.,
2013; LEUZINGER et al, 2010; SHINZATO E DUARTE, 2011). Grande parte destes
estudos levam em consideração medições de parâmetros ambientais como radiação
solar, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, entre outros.
Além das análises sobre esses fenômenos ambientais, Shinzato e Duarte (2011)
destacam a influência da densidade da copa das árvores em relação às temperaturas
superficiais do solo e debaixo da copa, e, ainda, Abreu e Labaki (2008) concluem que
espécies arbóreas com maior atenuação da radiação e maiores taxas de
evapotranspiração são aquelas que têm maior capacidade de redução da temperatura do
ar no microclima urbano.
Sendo assim, se a vegetação pode ser parte do problema e da solução em interferências
nos fenômenos climáticos, é importante salientar neste caso que, essas interações podem
ser extensivamente controladas pelas atividades de planejamento e projetos em
diferentes escalas urbanas, através das legislações e código de obras municipais. Nesse
sentido Katzschner (2005) enfatiza, através da experiência alemã, a importância das
interações entre o clima e o uso dos espaços, inclusive, o estudo do clima urbano para
definição de recomendações de planejamento visando a preservação das características
que constituem o “clima urbano ideal”, cujos principais atributos - qualidade do ar e
conforto térmico - estão diretamente relacionados à habitabilidade do ambiente
construído.
Portanto, diante dos recentes avanços tecnológicos dos estudos em relação aos impactos
da vegetação no microclima urbano e das próprias contradições ambientais que se
manifestam localmente e globalmente, algumas metodologias, conceitos e técnicas de
percepção e representação do espaço também foram aprimoradas, colocando em um
patamar superior de importância a realização de investigações e estudos.
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É diante deste contexto e da possibilidade de construção do conhecimento sobre os
impactos da vegetação no clima urbano que este trabalho pretende delinear uma
metodologia para verificação das possíveis interações micrometeorológicas de
diferentes espécies arbóreas encontradas no ambiente urbano. Como auxílio a esta
verificação, utilizar-se-á de simulação numérica em modelo computacional no programa
ENVI-Met©. Para aplicação e avaliação da metodologia proposta, a cidade de Belo
Horizonte será tomada como estudo de caso, por justificativas apresentadas mais a
diante.
A vegetação e a modelagem microclimática
Apesar do impacto da vegetação no ambiente construído ser uma temática recente,
alguns estudos produzidos já demonstraram eficácia no objetivo de detectar a melhoria
proporcionada pela inserção arbórea no microclima das cidades. A presença desses
indivíduos no meio urbano já se mostrou eficaz no aumento do conforto térmico (DE
PAULA E LABAKI, 2005; ABREU E LABAKI, 2009; ASSIS et al., 2013;
BARBOSA, AMO E LABAKI, 2010), na diminuição de poluição do ar (CAPOTORTI,
2017), na promoção de saúde humana através do arrefecimento da temperatura
(BOWLER et al., 2010) e no aumento da umidade relativa do ar (ABREU, 2008).
Em contrapartida, embora seja reconhecido o papel da vegetação como elemento de
estratégia bioclimática, pouco são os estudos em território nacional que tratam a
elaboração de modelagem microclimática tridimensional descritiva para elaboração de
estudos preditivos. Sabe-se que o desenvolvimento da capacidade preditiva na
climatologia urbana é fundamental para o planejamento das cidades e, sob esta
perspectiva, Echenique (1975) demonstra a importância do processo de elaboração de
modelos para um planejamento urbano mais consequente das ações humanas sobre a
realidade, conforme ilustra a Figura 1. Do ponto de vista metodológico, o autor
classifica os modelos como descritivos, preditivos, exploratórios e de planejamento, que
se encontram interligados num processo temporal para se atingir metas de melhorias à
realidade apresentada.
Com a atual variedade de técnicas e formas de representação digital, tornou-se cada vez
mais factível representar o espaço através de mapeamento tridimensional, seus
elementos, materiais e, inclusive, características microclimáticas da área de estudo.
Sobre esta questão, Ali Toudert (2005) destaca dentre os programas disponíveis o
ENVI-Met©, programa de modelagem microclimática tridimensional, criado para
simular interações entre a atmosfera e a superfície, incluindo elementos construídos e
vegetação. Baseado nas leis fundamentais da dinâmica dos fluidos e termodinâmica,
este programa computacional utiliza modelos numéricos para simulação de fluxos de
radiação e de ar, de turbulências, estratificação da temperatura e umidade do ar, trocas
de calor e umidade do solo. No que tange às interações entre a vegetação, a atmosfera e
o solo, o ENVI-Met© constitui, até então, um dos poucos programas computacionais
que permite a inserção da vegetação na modelagem do tecido urbano e utiliza-se de
modelos de cálculos específicos de transpiração, evaporação e fluxos de calor sensível
de áreas vegetadas, abertura estomáticas, densidade da copa, etc. (BRUSE, 1998).
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Figura 1 - Processo de elaboração de modelos em relação à realidade
(ECHENIQUE, 1975).

Do ponto de vista da utilização da modelagem microclimática tridimensional no
programa ENVI-Met©, cabe reforçar que, no contexto científico, ele representa uma
ferramenta promissora que tem se mostrado de extrema eficiência e despertado interesse
de diversos pesquisadores e usuários. Contudo, trata-se de um software alemão
elaborado para regiões temperadas que traz em sua biblioteca um banco de dados
específicos de vegetação e solo. Portanto, é principalmente nestas lacunas de
conhecimento sobre a vegetação e parametrização dos estudos de simulação no software
para regiões tropicais que se pretende avançar.
O contexto urbano
Em relação ao contexto urbano, cabe destacar que o impacto do processo de
urbanização e a supressão da camada vegetal nas cidades são fatores de suma
importância para as modificação do clima local, que consequentemente, podem
ocasionar alterações climáticas em dimensões globais. No Brasil, segundo o IBGE
(1970 a 2010), as regiões metropolitanas que mais sofreram com o processo de
urbanização foram respectivamente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O
desenvolvimento desta pesquisa terá como foco de estudo um recorte urbano na cidade
de Belo Horizonte, -19° 56' latitude e -43° 55' longitude, localizada na região sudeste do
Brasil, tomando algumas premissas que tornam a capital mineira relevante para esse
tema.
Primeiramente devido a pouca produção de trabalhos referentes ao impacto da
vegetação no clima urbano sobre esta cidade (ASSIS, 2010). Além disso, ainda segundo
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Assis (2010), tanto o ponto de vista climatológico quanto ambiental, o território belohorizontino possui feição geográfica que contribui para a exacerbação da formação das
ilhas de calor, desconforto térmico e concentração de poluentes. Entretanto, mesmo nas
localidades as quais se observa uma amenidade térmica e qualidade ambiental,
proporcionada pela altitude e boa circulação de ventos, essa condição vem sendo
prejudicada pelos processos de verticalização e impermeabilização do solo.
Em relação a vegetação, apesar de tratar-se de uma temática recente, Abreu e Labaki
(2011) demonstram que espécies arbóreas podem influenciar de maneira distinta o
microclima urbano. Assim, em função do posicionamento geográfico e da sua
distribuição arbórea, que encontra-se na faixa de transição entre a floresta tropical e o
cerrado, a capital mineira pode se tornar um diferencial ao objeto de estudo por
propiciar a investigação de faixa de familias arbóreas pertencentes a biomas diferentes.
Acredita-se portanto que, através da identificação deste recorte urbano, o
desenvolvimento desta pesquisa se dará em um ambiente variado propício à elaboração
de estudos cujos objetivos estejam em consonância com o momento delicado vivido
pelo município.
Desenvolvimento metodológico
Diante dos avanços científicos expostos, da lacuna do conhecimento identificada e do
recorte urbano que se pretende investigar, a metodologia identificada para a
investigação sobre o tema deverá ser construída conforme a seguir.
Inicialmente, destaca-se a importância da construção de um embasado arcabouço
teórico e científico sobre a influência da vegetação no meio urbano e simulações já
realizadas através de modelos numéricos. Concomitante a essa sistematização
bibliográfica,faz-se necessário um estudo direcionado ao modelo ENVI-Met©, proposto
por Bruse (1998), bem como o estudo de possível calibragem do programa para
simulações em condições tropicais, uma vez que a plataforma foi criada para regiões
temperadas.
Finalizada esta primeira etapa, propõe-se o levantamento de dados em relação à
vegetação existente no município de Belo Horizonte. Nesta fase, buscar-se-á a obtenção
de informações sobre quantidade, perfis e predominância de espécies, através do banco
de dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e, principalmente, da Companhia
Energética de Minas Gerais (CEMIG), co-responsável pelo manejo da vegetação na
capital mineira.
Em seguida, deverá ser realizado o estudo da fisiologia das espécies vegetais
selecionadas. Nessa etapa, de caráter interdisciplinar, será necessário o levantamento de
dados específicos de processos fisiológicos da vegetação na área de biologia, assim
como o levantamento de dados do solo na área da geografia. Vale a pena ressaltar que, a
obtenção desses dados poderá ser realizada através da revisão da literatura das áreas e,
sobretudo, por levantamentos e monitoramento de dados em campo.
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Uma vez finalizada a parte teórica, será definido o recorte na cidade de Belo Horizonte,
que servirá de referência para levantamento de dados climáticos monitorados e, para
comparação de saída da modelagem executada no ENVI-Met©.
Através de uma abordagem quantitativa, o monitoramento climático utilizar-se-á de
duas fases: a primeira por meio do monitoramento microclimático de dados como
temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, radiação, etc, fase esta que, além
da definição da área de estudo, o trabalho contará com a instrumentação, calibração dos
instrumentos e coleta de dados em campo; a segunda fase irá contemplar a configuração
de escalas do ENVI-Met©, modelagem da área de estudo de caso e modelagem das
espécies da vegetação selecionadas para estudos aprofundados, fase esta que visa a
modelagem de diferentes cenários, buscando explorar as implicações das variáveis
climáticas em função de alterações nos perfis arbóreos.
Isto se faz em virtude de ser necessário se definir uma forma de representação de
cidades brasileiras mais condizente com a complexidade não só da sua realidade como
dos elementos nelas inseridos e o estudo sobre Belo Horizonte poderá servir de exemplo
a como proceder para as demais cidades brasileiras.
Considerações
O presente trabalho buscou traçar uma visão geral sobre a pesquisa que se pretende
realizar na dissertação do mestrado. No Brasil, os estudos ainda se mostram incipientes
em relação aos avanços do conhecimento obtidos no cenário internacional que já se
utilizam da ferramenta tecnológica nas investigações sobre o microclima urbano e têm
demonstrado haver um aprofundamento de entendimento do papel da arborização neste
contexto.
Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa tem como objetivo, através da metodologia
proposta neste artigo, contribuir para a evolução no estudo do microclima urbano
através de investigações sobre o comportamento de diferentes tipos de arborização, suas
morfologias e interações entre superfície urbana, vegetação e atmosfera. Por se tratar de
uma temática que visa promover a adaptação da cidade às mudanças climáticas e,
sobretudo, o desenvolvimento de um ambiente urbano sustentável e resiliente, cabe
destacar as abordagens interdisciplinares sobre a observação da realidade. A
complexidade deste tema sugere não só a necessidade de se ter um embasamento
científico na área da arquitetura e urbanismo, como, também, possíveis transferências
de conhecimento das áreas da biologia, geografia e agrometeorologia.
Por se tratar de um estudo dirigido para à ação, a utilização do recurso tecnológico e da
metodologia exploratória têm como meta a simulação de cenários que sirvam para
refletir a realidade da cidade brasileira e sua complexidade na construção de um modelo
numérico considerando seus diversos elementos e particularidades.
Desta forma, espera-se que o encaminhamento desta pesquisa possa contribuir com os
desafios estabelecidos em convenções internacionais para a formulação de estratégias
mais realistas, essenciais ao desenvolvimento de projetos urbanos e, através da
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complementação do banco de dados do software ENVI-Met©, uma possível
generalização do estudo para demais cidades em zona tropical.
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Uma dimensão conceitual para a manutenção edilícia: o caso da Biblioteca Central
da UFMG; A conceptual dimension for the building maintenance: the case of the
Central Library of UFMG; Una dimensión conceptual para el mantenimiento de la
edificación: el caso de la Biblioteca Central de la UFMG

Rafael Vilela Silveira – Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: este artigo busca relacionar a atual situação de uso e ocupação da Biblioteca
Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com as expectativas e
projeções nesse âmbito na época de sua concepção. Parte-se das informações da
memória técnica e acadêmica que traduzem a lógica arquitetônica de construção das
edificações do Campus da UFMG, na Pampulha; até o trabalho técnico preliminar de
avaliação pós ocupação, realizado pelo Departamento de Projetos da UFMG, em 20141.
As conclusões fruto dessa análise caminham para a existência já de um certo
calejamento no que se refere à essência de concepção e funcionalidade da unidade
enquanto biblioteca, reverberando, pois, numa espécie de ostracismo conceitual.
Sugere-se, então, como perspectiva de solvência para tal quadro, uma tratativa
conceitual integrada de gestão, manutenção e requalificação da edificação.
Palavras-chave: biblioteca universitária pública, uso e ocupação, gestão estratégica,
requalificação, ciência e cultura, interdisciplinaridade.

Abstract: this article tries to relate the current situation of use and occupation of the
Central Library of the Federal University of Minas Gerais (UFMG) with the
expectations and projections in this scope at the time of its conception. It is started of
the information of the technical and academic memory that translate the architectural
logic of construction of the buildings of the Campus of UFMG, in Pampulha; until the
preliminary technical work of evaluation post ocupation, realized by the Department of
Projects of the UFMG, in 2014. The conclusions derived from this analysis go to the
existence of a certain detrition with regard to the essence of design and functionality of
the unit as a library, reverberating, therefore, in a kind of conceptual ostracism. It is
suggested, as a solvency perspective for such a panorama, an integrated conceptual
management, maintenance and requalification of the building.
Keywords: public university library, use and occupation, strategic management,
requalification, science and culture, interdisciplinarity.
1

O relatório intitulado de “Relatório Técnico de Análise de Uso e Ocupação, com Abordagem Preliminar
nas Questões de Segurança e Acessibilidade”, 2014, 54p; de autoria própria com o apoio de
colaboradores, pode ser visto na íntegra no acervo técnico do Departamento de Projetos da UFMG.
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Resumen: este artículo busca relacionar la actual situación de uso y ocupación de la
Biblioteca Central de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) con las
expectativas y proyecciones en ese ámbito en la época de su concepción. Se parte de las
informaciones de la memoria técnica y académica que traducen la lógica arquitectónica
de construcción de las edificaciones del Campus de la UFMG, en la Pampulha; hasta el
trabajo técnico preliminar de evaluación post-ocupación, realizado por el Departamento
de Proyectos de la UFMG, en 2014. Las conclusiones fruto de este análisis caminan
hacia la existencia ya de un cierto agotamiento en lo que se refiere a la esencia de
concepción y funcionalidad de la unidad como biblioteca, reverberando, pues, en una
especie de ostracismo conceptual. Se sugiere, entonces, como perspectiva de solvencia
para tal escenario, una tratativa conceptual integrada de gestión, mantenimiento y
recalificación de la edificación.
Palabras clave: biblioteca universitaria pública, uso y ocupación, gestión estratégica,
recalificación, ciencia y cultura, interdisciplinariedad.

O espaço conceptual da Biblioteca Central da UFMG
A Biblioteca Central da UFMG (Figuras 1 e 2), inaugurada em 1981, é fruto conceptual
da segunda geração do Sistema Básico, por sua vez, de cunho crítico ao funcionalismo e
influenciado por teorias que abraçam crescimento e mutação ao longo do tempo
(MACIEL, 2011). O guia processual na concepção edilícia sob tal sistema se alicerçava
numa estrutura portante capaz de absorver as modificações do uso e as variações
funcionais que a evolução do conhecimento impões à organização do espaço”
(MALARD et al., 1975, p. 85)2.
Nesse sentido, ganha relevo o conceito de flexibilidade como condição inerente aos
estabelecimentos universitários. Assim, um ambiente de ensino e pesquisa é, talvez
mais que qualquer outra edificação, uma entidade em perpétuo crescimento e mutação;
sendo esse conceito uma das qualidades mais estimuladas no projeto desses espaços, de
forma a permitir, com facilidade, mudanças e desenvolvimentos (MORALES DE LOS
RIOS, 1952 apud FIALHO, 2012).

2

O texto pode ser visto na íntegra no livro “Territórios da Universidade: permanências e transformações”,
UFMG, 2012, 316p.
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Figura 1 – Vista da Biblioteca Central em fase de
construção.

Figura 2 – O edifício da Biblioteca Central na
atualidade.

Fonte: FIALHO, 2012.

Fonte: Bibliotecas da UFMG:
https://cerrado.bu.ufmg.br/bu/index.php/formulari
os/biblioteca-central.

Por outro lado, a concepção do Sistema Básico também incluiu atributos urbanos no
desenho dos edifícios, por meio da aplicação dos conceitos de metaprograma e
metaprojeto e da implantação de um modelo construtivo baseado em redes modulares.
No caso das unidades da segunda geração trata-se de um módulo quadrado definido por
4 pilares quadrados, 4 vigas periféricas e uma laje do tipo nervurada (MACIEL, 2011).
Sobre esse eixo conceitual, Madard (2012) discorre:
O objeto virtual UFMG, assim construído, seria a Universidade desejada e
viável, simultaneamente. Esse objeto revelaria as exigências da vida
universitária e as interações entre essas exigências. As informações daí
advindas seriam sistematizadas num metaprograma físico-espacial. O
diagrama de representação desse metaprograma, mostrando suas articulações
de proximidade física e seus requisitos de flexibilidade e crescimento, seria
um metaprojeto que pudesse abrir um leque de alternativas projetuais. Um
modelo assim construído nada mais é do que um projeto conceitual do objeto
e tem de ser transposto, ou traduzido, para a linguagem arquitetônica
(MALARD, 2012, p. 140).

Tanto na primeira quanto na segunda geração de edificações do sistema supracitado, é
patente a diferenciação entre os elementos do módulo estrutural, que conformam a
superestrutura e que propiciam a distribuição do conjunto infraestrutural; e os elementos
de vedação e subdivisão interna, que configuram tal infraestrutura a usos específicos
(MACIEL, 2011).
Segundo a equipe do Setor de Planejamento Físico do campus, em 1975, tratava-se de
uma arquitetura norteada pela flexibilidade no posicionamento das vedações e facilidade
no manuseio das instalações prediais; pela abertura para crescimento horizontal e
vertical; e pela possibilidade de execução por etapas. E, apesar de complexa e elaborada
nos seus detalhes técnicos, apresentava-se simples e despretensiosa nos seus
acabamentos e na sua conformação externa (MALARD, 2012).
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Entretanto, racionalidade e flexibilidade encontraram entraves ao longo destes 32 anos,
tendo sido apontadas limitações do sistema ao longo de sua concepção, implantação e
uso; alguns desses apontamentos, colocados pelos seus próprios autores (MACIEL,
2011). Fialho (2012) coloca que:
Essa visão construtivista da arquitetura materializada nas estruturas
modulares de concreto armado foi sendo aos poucos desvinculada das
iniciativas de planejamento e produção do espaço físico do campus, haja vista
a constante reformulação das ideologias, dos conceitos, das equipes de
planejamento e dos objetivos da própria instituição. A partir da década de
1990, os edifícios no campus passam a ser planejados sob novos fundamentos
teóricos, técnicos e estéticos, inaugurando outra fase de implantação do
Campus da Pampulha, como projeto Campus 2000 (FIALHO, 2012, p. 229).

Se por um lado, as experimentações dimensionais do sistema modular não atendiam
inteiramente à produção de arranjos espaciais multiformais, conforme demandavam as
várias espacializações das unidades da universidade; e também as ideias de sistema
modular e construção racionalizada se esbarravam em uma dinâmica artesanal de obra,
num cenário nacional sem coordenação modular de materiais e com mão de obra pouco
qualificada (MALARD, 2012). Por outro, o estudo pós ocupação de 2014, ao qual será
reservado lugar a seguir neste texto, evidenciou a falta de um continuado pensamento
investigativo e metodológico no que se refere à manutenção e absorção técnica das
transformações pelas quais passou e vem passando o interior da Biblioteca Central.
Dessa forma, se no momento de concepção projetual da unidade a racionalidade e as
preocupações quanto às relações do espaço com seus usuários e a mutabilidade delas
proveniente eram o foco, hoje, a apreensão que aqui se externa reside na gestão desses
acontecimentos, de forma a garantir a permanência da essência existencial e identitária
da Biblioteca. Principalmente no atual cenário da sociedade informacional, onde,
segundo Carvalho, Pontelo e Gomes (2018), os usuários passaram a ser mais críticos
quanto à necessidade de ir ou não à biblioteca, uma vez que a evolução dos serviços e
sistemas de informação possibilitou o acesso a conteúdo científico sem a mediação do
bibliotecário.
Afinal, como preconizou Malard (2012), a flexibilidade, para possibilitar as
transformações das estruturas espaciais, conforme previa o modelo de sistema
ambiental, “[...] deve ser entendida como um modo de organização espacial que permita
a variação das interações espaciais, sem prejuízo da identidade de cada tipo espacial”
(GUSMÃO, 1971 apud MALARD, 2012, p. 143). O outro pré-requisito concepcional
característico da arquitetura do campus seria, segundo a autora, o crescimento, que
garantiria, por sua vez, o desenvolvimento quantitativo e qualitativo das atividades de
pesquisa, ensino e extensão, sem prejuízo das interações entre seus diversos níveis.
Aqui, vale acrescentar ou destacar do espectro dessas atividades a dimensão cultural,
não apenas para defender o trazimento do objeto de estudo retratado neste trabalho, mas
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também para reforçar a importância da superação de um modelo tradicional, abordado
por Castello Branco 3 (1973) como um espaço onde:
[...] as atividades sociais, culturais e políticas, consideradas de tempo livre e
alheias à formação universitária, não deve ser integrado numa estrutura única
e compacta. Ao contrário, a dicotomização dos espaços para os dois tipos de
atividades se expressa num zoneamento monofuncional, orientado no sentido
da compartimentação e dissociação dos elementos. Os espaços para as
atividades extracurriculares são dispostos de maneira centrífuga, isto é, em
direção à periferia do campus, tão longe quanto possível de seu núcleo
(CASTELLO BRANCO, 1973, p. 63)4.

Nesse sentido, Cachapuz (2016) defende uma visão humanista de ciência a “guiar a
construção e desenvolvimento da cultura científica nas sociedades modernas que se
querem abertas e democráticas, e acentuar a responsabilidade social da Universidade
nesse processo” (CACHAPUZ, 2016, p. 232). No contexto da UFMG, Castello Branco
(1973), há décadas atrás, já colocava o seguinte:
Enquanto criadora do saber, o grande problema que se coloca para a
universidade contemporânea é unificação das ciências. Não se está
defendendo o retrocesso às generalidades. Quer-se apenas dizer que o melhor
especialista, daqui para adiante, será aquele que for mais capaz de incorporar
conhecimentos de outras áreas do saber para o estudo do assunto de sua
especialidade. O conhecimento interdisciplinar se coloca, portanto, como a
própria fonte de energia para o desenvolvimento da especialização
(CASTELLO BRANCO, 1973, p. 67)5.

Se por um lado o autor já prenunciava a importância da interdisciplinaridade, por outro,
vale o apelo para uma reflexão mais aprofundada e crítica quando a universidade é
colocada como “criadora do saber”. Diante disso, e abordando a discussão levantada por
Cachapuz (2016), cabe questionar se a cultura científica resume-se ao conhecimento
científico, visto que, numa perspectiva de ciência para a cidadania, a “interpretação
dinâmica da ciência e da cultura revelou-se como um fator incontrolável do
conhecimento do século XXI” (NERY, 2016, p. 25 apud CACHAPUZ, 2016).
Por fim, o que se defende aqui, diante da complexidade do cenário discorrido, é a
Biblioteca Central da UFMG como um dos eixos centrais, conceitualmente e
fisicamente, dessas trocas de conhecimento entre áreas científicas distintas – e também
entre os saberes populares –, desenvolvimento da interdisciplinaridade e estímulo à
transdisciplinaridade. Para isso, sugere-se uma proposta de requalificação desafiadora,
por justamente mirar na construção e concretização, dentro de uma biblioteca
universitária brasileira, desse importante remodelamento científico que se faz
necessário; ressignificando, atualizando e fortalecendo o sentido de existência e a
3

Alípio Pires Castello Branco foi arquiteto chefe de Projetos Físicos do Conselho de Planejamento e
Desenvolvimento da UFMG de 1968 a 1973.
4
O texto pode ser visto na íntegra no livro “Territórios da Universidade: permanências e transformações”,
UFMG, 2012, 316p.
5
O texto pode ser visto na íntegra no livro “Territórios da Universidade: permanências e transformações”,
UFMG, 2012, 316p.
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importância da Biblioteca Central enquanto biblioteca, primeiramente, e enquanto
componente identitário e patrimônio cultural da UFMG e dos brasileiros e das
brasileiras.
Trata-se de uma tentativa de transferir também para a gestão e manutenção da
Biblioteca toda uma carga teórica, conceitual, investigativa e eficientemente aplicável,
geralmente atrelada aos campos conceptuais de projeto de arquitetura; até mesmo
quando neles se critica a própria busca por um conceito arquitetônico, como discorre
Martins (2011):
Contemporaneamente, a forma transforma-se em envelope e adquire
autonomia de projeto para viabilizar programas complexos. Sem uma relação
de subordinação pré-estabelecida entre seus elementos, sem a obrigatoriedade
de conceitos para representar, a ideia de arquitetura se abre para a
complexidade da cultura contemporânea, que pressupõe, por sua vez, uma
realidade contemporânea com a qual a arquitetura deve se relacionar
(MARTINS, 2011, p. 66).

A proposta norteia-se, dessa forma, numa gestão estratégica do leiaute interno da
edificação, confluente com visões mais humanistas da biblioteconomia, da
administração e da própria arquitetura e engenharias. O intuito é que novas dinâmicas
possam nascer no dia a dia da instituição, valorizando-a e sustentando-a.

O espaço usado e ocupado da Biblioteca Central
O Relatório Técnico de Análise de Uso e Ocupação, de 20146, contemplou uma área de
14.243,70 m², sendo que a soma das áreas internas do levantamento métrico – as built –
realizado totalizou 13.282,29 m² (Figura 3). Àquela época, mapeou-se as áreas ocupadas
pela Biblioteca Universitária, aquelas usufruídas pela Biblioteca Central e as zonas de
concomitância de tutela entre as duas. Por outro lado, o diagnóstico também revelou a
presença de treze entidades externas e autônomas em relação ao sistema de bibliotecas,
de diversos setores da UFMG (Figura 4). O relatório trouxe também que, ao longo de
sua trajetória, o edifício passou por diversas transformações de uso e ocupação,
consistidas basicamente por intervenções pontuais – e muitas vezes desconectadas físico
e conceitualmente –, para atender a demandas administrativas, acadêmicas e de
extensão da universidade que o comporta.
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A última revisão foi em 2015.
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Figura 3 – Nível 2º pavimento da edificação, como exemplo do material que foi gerado no estudo de
2014.
Fonte: acervo DP_PRA UFMG, 2014.

Figura 4 – Mapeamento das entidades no 1º pavimento da edificação, como exemplo do material que
foi gerado no estudo de 2014: cada cor representa uma entidade; as três primeiras cores referem-se ao
Sistema de Bibliotecas da UFMG; banheiros e circulações também ganharam cores próprias.
Fonte: acervo DP_PRA UFMG, 2014.
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A partir da observação dos diagramas gerados, de mapeamento das entidades abrigadas
na edificação, pôde-se perceber, à primeira análise, uma distribuição aleatória e confusa
desses espaços. O que conflui para um não favorecimento de uma leitura satisfatória
espacial do conjunto como um todo, podendo isso se converter num complicador para
que visitantes, usuários e funcionários nele se localizem; ou até mesmo numa barreira
ao potencial de acessibilidade do mesmo. Além disso, esse arranjo visivelmente
fragmentado pode vir a comprometer a identidade do lugar, ou seja, o reconhecimento
do edifício enquanto biblioteca – mesmo que ressignificada – (Figuras 5 a 7), com
sentimento de pertencimento por seus fruidores (SILVEIRA, 2014)7.

Figura 5 – 4º pavimento: tipo de uso/ocupação projeto original versus atualmente implantado, como
exemplo do material que foi gerado em 2014. As manchas róseas indicam alteração total do tipo de
uso; as amarelas indicam alteração parcial; e as verdes indicam a permanência do tipo de uso ao longo
dos anos da edificação desde a sua concepção.
Fonte: acervo DP_PRA UFMG, 2014.

7

Ver “Relatório Técnico de Análise de Uso e Ocupação, com Abordagem Preliminar nas Questões de
Segurança e Acessibilidade”, Departamento de Projetos da UFMG, 2014, 54p.
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Figuras 6 e 7 – 3º pavimento: um paralelo entre o uso e ocupação previsto no projeto de 1978 e os
implantados em 2014. As manchas róseas indicam alteração total do tipo de uso; as amarelas indicam
alteração parcial; e as verdes indicam a permanência do tipo de uso ao longo dos anos da edificação desde
a sua concepção.
Fonte: FIALHO, 2012.

Fonte: acervo DP_PRA UFMG, 2014.

Vale também colocar que a continuidade de intervenções desprovida de um plano coeso
de ação, e com caráter de afastamento aleatório da concepção original do projeto, pode
levar ao enfraquecimento da legibilidade desse ambiente construído. Nesse sentido,
Martins (2011) traz Somol e Whiting (2002) para falar da importância de se mirar em
alternativas realistas quando se trata “de assuntos internos do discurso arquitetônico
social”, como forma de obter-se um avanço na arquitetura crítica tradicional:
A proposta é iniciar uma arquitetura “projetiva”, um approach, uma
estratégia, ao invés de um produto acabado. Tal arquitetura pressupõe um
foco contínuo no método (the how) e deixa o “o que” (what) e o “por que”
(why) indefinidos (MARTINS, 2011, p. 71).

Por outro lado, verificou-se que a edificação é notadamente dotada de permeabilidade,
possuindo um considerável potencial de vitalidade, conexões e fluxos, uma vez que
oferece andares abertos – inclusive ligados visualmente – e vasta área de circulação.
Porém, nessa análise, vale trazer para a discussão outra constatação do trabalho
realizado: a instalação de alguns dos setores com câmbio de tipo de uso e ocupação,
citados anteriormente, incorreu na produção de corredores mal distribuídos ou de difícil
compreensão, às vezes não acessíveis ou até mesmo residuais; e que tendem a
vulnerabilizar a população usuária em situações de necessidade de rápido escoamento
(SILVEIRA, 2014) (Figura 8)8.

8
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Dentre as novas tipologias de uso abrigadas pelo prédio da Biblioteca Central da
UFMG, uma que chama atenção é a de caráter técnico-administrativa de entidades
externas à mesma, que se proliferou em seu interior ao longo dos anos. O fato releva a
importância de se averiguar em que grau esses novos espaços se relacionam ao
mecanismo de funcionamento, à marcha e também à essência de uma biblioteca
universitária. Isso porque a elevada quantidade deles desafia a capacidade da edificação
de propiciar ambientes com oferta aceitável de iluminação e ventilação naturais, ainda
mais quando se trata de longas jornadas de trabalho. A explicação disso está no fato de
que uma unidade de informação e cultura como uma biblioteca é criada com salas de
grande extensão, refletido uma razão baixa entre área de fachadas e a área construída.
Essa razão resulta numa maior dificuldade em se abrigar nos pavimentos do prédio salas
administrativas e escritórios relativamente pequenos, todos demandantes de aberturas
que os conecte com o exterior. Por outro lado, a construção desses ambientes pode se
traduzir em barreira para a entrada de luz e ventilação adequadas para as próprias áreas
de leitura e acervo no interior dos salões (SILVEIRA, 2014)9.

Figura 8 – Diagrama indicando disparidades na distribuição e concentrações de funcionários no 1º
pavimento da edificação. As cores quentes indicam áreas muito concentradas de funcionários.
Fonte: acervo DP_PRA UFMG, 2014.

Diante desse cenário dinâmico e complexo de mudanças ao longo do tempo, percebeuse que o edifício carecia de diretrizes de planejamento para futuras intervenções, de
forma a orientar e facilitar a tomada de decisões dos seus diretores; e em paralelo com
9
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uma adequação ou revisão de sua infraestrutura, alinhadas, por sua vez, a uma
sensibilidade quanto ao seu importante elo com o desenvolvimento humano e social.
Com isso, vale ressaltar a importância da avaliação do edifício já em uso: embora,
lamentavelmente não seja uma prática comum, tal ação retroalimenta o processo de
projeto por meio de boas soluções adotadas ou detecção dos erros cometidos
(ESTEVES, 2013). Ademais, para além de projeções futuras, o levantamento, reunião e
organização de informações e dados sobre um determinado ambiente construído
demonstram consciência e sobriedade quanto à lida com o lugar, propiciando maior
assertividade e consistência, inclusive, em se pensar estratégias de absorção harmônica
das situações não planejadas já implantadas.
Nesse sentido, e como já manifestado no relatório preliminar de uso e ocupação de
2014, a ideia de um remanejamento espacial com o intuito de melhorar a ocupação da
Biblioteca Central da UFMG não é condicionada necessariamente à eliminação de
qualquer entidade acolhida pela mesma. Mesmo porque, muitos dos novos usos e
ocupações possuem características bastante interessantes para se incorporar e enriquecer
um ambiente cultural, como é o que se espera. Contudo, se faz necessário entender cada
um desses espaços mais a fundo, a fim de se verificar a melhor forma de contribuírem
para a vitalidade da edificação retratada10.
Silva Segundo, Araújo e Lopes (2013, p. 185), numa mirada de biblioteca como
organização, colocam que o improviso nem sempre encontra espaço de atuação, sendo
em alguns momentos, por outro lado, bem-vindo e ponto de partida de boas estratégias;
entretanto “até o ato de ‘improvisar’ tem que estar sob um planejamento atuante e atento
para tirar proveito das súbitas ações”. Nesse sentido, Schleder Junior (2002) levanta a
possibilidade interdisciplinar entre Administração e Arquitetura, trançando um paralelo
entre arquitetura física e arquitetura organizacional por meio de entrevistas com
profissionais das duas áreas. Segundo o autor as arquiteturas não são “apenas teoria,
mas também construção, organização física do ambiente (organization design),
mediação intelectual concreta entre os impulsos individuais e as exigências coletivas”
(SCHLEDER JUNIOR, 2002, p.22).
Um dos entrevistados de Schleder Junior, Profº. Marcelo Falcão (f. 15/12/2011), ao ser
perguntado sobre a influência da arquitetura física no desempenho de um novo projeto
organizacional, respondeu:
Se a arquitetura física não estiver em harmonia com os princípios básicos de
organizar, ela pode ser um elemento impeditivo da eficácia organizacional.
Caso contrário, não. Para mim, o mais importante, no momento, é a
contribuição humanista que a arquitetura física pode oferecer aos Estudos
Organizacionais (SCHLEDER JUNIOR, 2002, p.46).

10
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Por outro lado, Esteves (2013) pesquisou acerca de planejamento e gestão do ambiente
construído em universidades públicas brasileiras, e detectou que os instrumentos de
planejamento dessas instituições não abordam a gestão e práticas do processo de projeto
no ambiente construído:
Dentro da bibliografia analisada, foram encontrados diversos trabalhos
abordando os PDs11, PDIs e Planejamentos Estratégicos de universidades
(ESTRADA, 2000; MARCELINO, 2002; SCHMITT; MAFRA, 2003;
CAMPOS, 2010), além dos planos de várias universidades, mas não foram
identificados trabalhos que apresentassem a influência desses instrumentos
no processo de projeto do ambiente construído (ESTEVES, 2013, p. 5).

No caso da UFMG, no que se refere à gestão do ambiente construído, o Plano Diretor
contemplado na Resolução nº 08/2009, de 16 de junho de 2009, traz no seu Sub-Título
IV Do apoio à Gestão do Espaço Físico do Campus da Pampulha:
Art. 17. A gestão do uso do espaço físico do Campus da Pampulha contará
com um serviço permanente de levantamento e análise da capacidade física
instalada, a ser desenvolvido pela PROPLAN.
Parágrafo único. Esse serviço deve ser capaz de fornecer todos os dados
necessários à implementação de políticas de uso e ocupação dos espaços por
parte das Congregações das Unidades ou por parte do Conselho Universitário
(UFMG, 2009).

Silva Segundo, Araújo e Lopes (2013) citam Ferreira (1983) para conceituar
planejamento. Segundo o autor, planejar trata-se de um processo; e como todo processo,
é ininterrupto. Isto é, para o administrador, não é suficiente apenas agrupar recursos,
delinear metas e ações; é preciso também avaliar sempre que for possível a eficácia dos
planos adotados. Já Estrada e Almeida (2007), ao abordarem o conceito de
planejamento, discorrem sobre a sua evolução e trazem o termo Planejamento
Estratégico, definido como um exame racional das oportunidades fornecidas pelo meio,
dos pontos fortes e daqueles fracos instalados na instituição, e da escolha de um modo
de compatibilização entre esses dois extremos; esta última consistindo-se na estratégia
em si (ANSOFF et al., 1981 apud ESTRADA; ALMEIDA, 2007). No contexto das
bibliotecas, Silva Segundo, Araújo e Lopes (2013) colocam que:
O Arranjo Físico é capaz de indicar quais pontos fortes e fracos estão,
respectivamente, beneficiando e prejudicando a organização. Regularmente,
os responsáveis por diferentes tipos de bibliotecas se deparam com o
problema de gestão do seu espaço físico (SILVA SEGUNDO; ARAÚJO;
LOPES, 2013, p. 186).

Por fim, chega-se, assim, à validade de se pensar a presente proposta de pesquisa como
uma ferramenta de estratégia de setorização, de extrema importância para um edifício
11

PD e PDI, na lista de abreviaturas e siglas no trabalho da autora, significam, respectivamente: Plano
Diretor e Plano de desenvolvimento Institucional.
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como o da Biblioteca Central, onde coabitam diversas gestões (entidades), e, portanto,
variados tipos de uso e ocupação e serviços oferecidos. E aqui, numa mirada de maior
alcance, também é digna de atenção a relevância deste estudo como instrumento de
discussão do balizamento dos objetivos institucionais da biblioteca com os princípios e
diretrizes da administração da universidade à qual se encontra vinculada.

Por um pensamento conceitual de manutenção edilícia: a Biblioteca Central da
UFMG como espaço cultural de interdisciplinaridade científica
As bibliotecas estão historicamente atreladas ao amadurecimento cívico e à civilidade
de um coletivo, acompanhando não somente a evolução da produção escrita e da difusão
de conhecimento, mas também o aprimoramento tecnológico que favorece o processo
de comunicação. Tais contribuições são fundamentais para projetar esses espaços num
patamar específico de interesse social, pautando-se numa mudança qualitativa na
maneira como são percebidos pelo seu público e também nos seus serviços ofertados.
Trata-se, segundo Ranganathan (2009), de um organismo dinâmico, que abarca um
extenso sistema, e que se encontra em constante metamorfose para atender às
especificidades e progresso da sociedade (NUNES; CARVALHO, 2016).
Dessa forma, pretende-se que a pesquisa proposta se faça de enlace entre a reflexão
supracitada e o lugar para o qual caminha a Biblioteca Central da UFMG, numa
perspectiva onde, para se chegar a respostas para a problemática, a análise dos seus
aspectos técnicos, físicos e infraestruturais se dê de forma conjugada com seu papel de
promovedor do crescimento social e cognitivo dos indivíduos (SANTOS, 2012) e
também de catalisador cultural.
Por outro lado, França e Carvalho (2015) discorrem sobre as bibliotecas universitárias
no contexto da “era da informação e do conhecimento”, onde encontram-se extintas as
barreiras espaço-temporais e onde vigora-se a expansão social na utilização de bens e
serviços. Se por um lado, tem-se a adequação dos espaços dessas unidades a um quadro
de dinamismo informacional e nova estrutura cultural; por outro, existe a busca pela
solvência de um dos maiores desafios dessa sociedade pós-industrial: a democratização
do acesso ao conhecimento (FRANÇA; CARVALHO, 2015).
Diante desses desafios da contemporaneidade Carvalho, Pontelo e Gomes (2018) citam
Ribeiro (2012) para elencar algumas mudanças trazidas juntamente com as
transformações oriundas da “expansão tecnológica” e “explosão informacional”, e que
impactam no cotidiano de várias modalidades de biblioteca:
As bibliografias em formato tradicional foram substituída por bases de dados;
os levantamentos bibliográficos feitos através da cópia xerográfica das fichas
catalográficas passaram a ser realizados em poucos minutos em catálogos
digitais; os boletins ou listas de novas aquisições são elaborados com
ferramentas do software (sistema) de gerenciamento da biblioteca e
disponibilizados pelo próprio sistema; a consulta ao catálogo, livros e
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periódicos eletrônicos pode ser feita de qualquer lugar que tenha acesso à
internet, suprimindo assim a distância entre a informação e seu usuário
(CARVALHO; PONTELO; GOMES, 2018, p. 136).

Nesse sentido, “algumas instituições, preocupadas em receber a comunidade usuária e
manter o acervo em papel e as coleções históricas, vêm projetando e reformando prédios
com valor simbólico para suas bibliotecas” (VANZ; FRAGA; WEBER, 2006, p. 216).
Ademais, conhecer os usuários é preciso para que a biblioteca pública persista frente às
demandas da sociedade da informação. “A biblioteca pública perecerá se não se
retroalimentar com seu público” (FEITOSA, 1998, p. 34 apud BERNARDINO;
SUAIDEN, 2011, p. 139), de maneira que se faz necessária a elaboração de estratégias
consistentes no intuito de trazer a população usuária para o interior da biblioteca
(BERNARDINO; SUAIDEN, 2011).
De acordo com Carvalho, Pontelo e Gomes (2018), citando Caetano e Fernandes
(2015), os usuários continuam precisando do acompanhamento e do amparo de
profissionais especializados na organização do conhecimento e da orientação quanto às
fontes de informação. Além disso, se faz urgente um reexame das funções das
bibliotecas universitárias como co-construtoras de conhecimento, uma vez que estudos
evidenciam que:
[...] pesquisadores e estudantes de pós-graduação não conhecem efetivamente
as potencialidades da biblioteca universitária e dos bibliotecários na produção
de conhecimento científico e que suas atividades solitárias de busca e uso de
informação ainda são limitadas (CARVALHO; PONTELO; GOMES, 2018,
p. 136).

Junta-se a esse contexto, e intensificando a relevância de se pensar o espaço da
Biblioteca Central da UFMG, o fato de que, como já colocado, a mesma vem sendo
gradativamente utilizado para outras finalidades, como a ocupação por setores técnicoadministrativos externos; e também o fato da existência das bibliotecas setoriais
alocadas nos prédios da universidade. Todo esse cenário conduz para o início de uma
abordagem mais complexa acerca de se pensar em estratégias para a manutenção da
edificação retratada. Mais complexa porque justamente, como se defende neste artigo,
envolve, como ponto primeiro de desencadeamento de um plano bem-sucedido de
sustentabilidade, o desenvolvimento de uma sensibilidade quanto à importância de uma
abordagem humanista e interdisciplinar para a evolução do ambiente acadêmico. Além
do mais, o próprio conceito de sustentabilidade encerra uma grande quantidade de
elementos ou partes, de forma que, por si só, como objetivo dessa proposta de estudo, já
a conduz para a necessidade de uma quebra paradigmal acerca do pensamento e
condutas referentes à manutenção edilícia. Assim, vale aqui deixar claro que esse
trabalho está longe de encerrar uma discussão; muito pelo contrário, vem com o intuito
de abrir um canal de construção e reflexão.
Segundo Esteves (2013), ao longo dos anos, os debates sobre o espaço físico das
universidades foram influenciadas por diferentes linhas de pensamento. De acordo com
a autora, as intensas discussões acerca da sustentabilidade ambiental, social e
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econômica sugestionam várias intervenções contemporâneas em muitas universidades
brasileiras de relevo e também no mundo, sendo que algumas, inclusive, já possuem
certificação ambiental.
Mais profundamente, aqui se visa, para a requalificação da Biblioteca, a uma mirada
acadêmica mais holística e mais humanamente lida, e no seu centro, a contribuição para
“uma ciência para a cidadania, socialmente comprometida e em que há alterações
profundas nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade numa abordagem
interdisciplinar [...]” (CACHAPUZ, 2016, p. 234). Rattner (1999) colocou a
sustentabilidade sob uma perspectiva humanista:
O mais importante avanço na evolução do conceito de sustentabilidade é
representado pelo consenso crescente que esta requer e implica democracia
política, equidade social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção
e conservação do meio ambiente (RATTNER, 1999, p. 240).

Nesse sentido, tratando-se a Biblioteca Central da UFMG uma biblioteca pública,
coloca-se a necessidade de trazê-la para mais próximo da população, mais participativa
e “ciente de sua importância para a construção de uma cidadania plena” (FEITOSA,
1998, p. 21 apud BERNARDINO; SUAIDEN, 2011, p. 139). Os autores, ao falar da
importância de se repensar o papel da biblioteca pública na revisão de seus conceitos e
no aprimoramento de seus serviços, citam também Milanesi (1986), que diz que chegarse a um conceito de biblioteca pública é justamente a maior dificuldade do processo.
Esse desafio se coloca, agora, para a biblioteca da universidade; mais precisamente, da
UFMG.
Segundo Carvalho, Pontelo e Gomes (2018), no que se refere à realidade brasileira, “as
bibliotecas universitárias se mantêm fiéis, até o presente momento, como centros de
aprendizagem, cultura e educação em benefício da universidade” (CARVALHO;
PONTELO; GOMES, 2018, p. 137). Porém, estes autores observam:
“[...] que é necessária, para além de efetiva evolução dos serviços, uma
transformação na própria concepção de funcionalidade da biblioteca,
assegurando sua continuidade e relevância tanto para promoção da educação
superior quanto da pesquisa científica, sobretudo a que é socialmente
referencial e geradora da emancipação humana” (CARVALHO; PONTELO;
GOMES, 2018, p. 137).

Para além disso, estando a edificação retratada no interior de uma importante
universidade federal brasileira e carregando uma forte carga cultural e informacional, à
medida que replanificada sob o cuidado de uma gestão embasada em conceito,
investigação, técnica e participação – e que reorganizados, consequentemente, os seus
espaços internos –, passa a carregar o necessário potencial de “ ‘civilizar a ciência’ e
‘cientifizar’ a cidadania, como condições para potencializar uma ciência menos
arrogante e uma cidadania mais democrática” (SANTOS, 2005, p. 14 apud
CACHAPUZ, 2016, p. 235). A partir de então, a Biblioteca Central da UFMG deixaria
de ser uma edificação com territórios demarcados, e passaria a fornecer espaços de
superação das barreiras epistemológicas que limitam as reflexões articuladas entre
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ciência, tecnologia e sociedade (CACHAPUZ, 2016). Tal abertura e integração é o que
aqui se acredita que virá a ser alimento, e, ao mesmo tempo, retroalimento do
delineamento de uma boa gestão estratégica, legitimidade organizacional e manutenção
sustentável da edificação enquanto biblioteca.
Trataria-se, portanto, de uma requalificação distinta, sendo, assim: 1) livre de planos
duros e restritos para um objeto remodelado, ou seja, antes de se pensar imediatamente
em mudanças no leiaute interno do prédio para novas utilizações a ali serem inseridas,
pensar-se-ia num modelo estratégico de interação entre os usuários, e deste para o uso e
ocupação; 2) livre de homogeneidade de saberes, ou seja, a abertura ao saber popular, a
interdisciplinaridade científica e a ciência com forjaduras humanistas passariam a ser
eixo do “programa de necessidades”, e também produto do uso e ocupação da
biblioteca; 3) atrelada a um plano diretor edilício como instrumento de planejamento e
acompanhamento de suas transformações futuras e estímulo a pesquisas que explorem a
flexibilidade na edificação e o aprimoramento da gestão da manutenção predial.

O conceito arquitetônico: flexibilidade na usada e ocupada Biblioteca Central da
UFMG
Muito atrelado ainda, num imaginário comum, o conceito arquitetônico está a algo que
se materializa novo ou vinculado a uma esfera, mesmo que não propositalmente,
excessivamente teorizada e acadêmica, de um lado, e profundamente mercantilizada de
outro. Quanto a isto, Segnini Junior (2004) retrata uma angústia e um anseio por
mudanças estruturais da sociedade, não alcançados no início do século XX por meio da
arquitetura como agente reformador; e agravados contemporaneamente, com o domínio
cada vez maior do mercado e sua lógica racionalizadora.
Diante disso, este trabalho tenta trazer a importância das práticas de projeto de
arquitetura quanto ao seu potencial e dever de subverter o desequilíbrio colocado por
Segnini Junior (2004), onde as relações sociais se submetem cada vez mais àquelas
econômicas mercadológicas. Dessa forma, se pensaria conceito também em propostas
de manutenção de edificações, principalmente concretizadas numa confluência
interdisciplinar e humanista, como já colocado.
A partir de seu uso e ocupação, cada edificação passa a ser uma entidade única e
especial, com características e dinâmicas próprias, que pedem plano e gestão também
específicos, entendendo-se e sensibilizando-se pela sua carga histórica, e transferindo
para o lugar de conceito o alinhamento e harmonização dos preceitos técnicos, políticos,
econômicos e socioculturais – e humanistas –, confluindo numa dinâmica
interdisciplinar para a promoção de uma sustentabilidade em largo espectro. Inserindo,
dessa maneira, nas abordagens teóricas e de construção de conhecimento o
acompanhamento e a manutenção de edifícios como uma responsabilidade de um meio
científico reformulado, inclusive o campo da Arquitetura e Urbanismo.
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No campo conceptual da criação dos espaços da Biblioteca Central da UFMG, há 37
anos atrás, a interação entre o usuário e os ambientes do edifício e a crítica ao
funcionalismo que representava o “programa de necessidades” foram guia do traçado
arquitetônico proposto; que, por sua vez, iria permitir as transformações fruto dessa
relação, por entender que o ser humano é inquieto. Dessa forma, para responder a tal
fato, o espaço criado conformaria flexibilidade. Entretanto, a própria flexibilidade
vislumbrada nos projetos das primeiras gerações de edifícios da UFMG dependia de
uma metodologia modular precisa na concepção do espaço – fato que, como já
colocado, encontrou obstáculos –, e estava atrelada a uma lógica de multiplicação dos
módulos arquitetônicos criados; ou seja, à construção de novos edifícios; como coloca
Maciel (2011), ao descrever o projeto das duas primeiras gerações de edificações do
Campus Pampulha:
Dimensionadas para uma altura final de 4 (sic) pavimentos, suas estruturas
previam crescimento vertical e horizontal, através do acoplamento de novos
módulos. Sua concepção pressupunha, portanto, o crescimento, a
transformação no tempo [...] (MACIEL, 2011, p. 8).

Numa outra perspectiva, para enriquecimento do tema, no Brasil, a adoção de
estratégias de flexibilidade do ambiente construído em projetos de arquitetura ganhou
dimensão mais recentemente – há cerca de 20 anos –, e se traduz principalmente nos
estudos que retratam a temática das habitações de interesse social (COSTA;
LOGSDON; FABRICIO, 2018). Os autores ainda trazem diversas referências, de
diferentes épocas [Rabeneck; Sheppard; Town (1974); Galfetti (1997); Schneider; Till
(2005a, 2011); Kronenburg (2007)], a fim de conceituar o termo:
Flexibilidade de projeto em arquitetura tem sua definição associada à
capacidade de adaptação do edifício à mudança, considerando projeto e
tecnologia construtiva, como forma de atender às necessidade do usuário ao
longo do seu ciclo de vida, com otimização dos recursos (COSTA;
LOGSDON; FABRICIO, 2018, p. 145).

Em ambos os casos há, no entanto, de uma aplicação parcial desse conceito, uma vez
que lida essencialmente com o espaço a ainda ser construído, ou seja, numa lógica de já
o fazer nascer dotado dessa capacidade de responder às dinâmicas e transformações de
uso futuras. Entretanto, é fundamental pensar as edificações já consolidadas em um
cenário nacional cultural e de prática profissional onde ainda muito carece, como hábito
na arquitetura, esse outro viés da sustentabilidade: a adaptabilidade do espaço
construído às mudanças políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais, que por
sua vez, moldam constantemente a relação entre o usuário e a obra materializada. Isso
se torna ainda mais relevante quando se trata de edifícios públicos, nos quais se faz
urgente uma melhor gestão da cada vez mais acelerada evolução do uso e ocupação,
pensando-se no contexto da sociedade informacional.
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Nessas circunstâncias, Martins (2011) cita Till (2009) para falar da valorização do
tempo em detrimento da forma ao se analisar a arquitetura contemporânea frente à uma
composição realista de demandas, onde:
[...] a arquitetura como cenário (scenography) para atividades específicas
previamente definidas dá lugar à arquitetura enquanto setting: propiciadora e
facilitadora de atividades. Trata-se de uma diferença sutil: enquanto a
cenografia apresenta-se como um fundo (background) de características
essencialmente visuais, habilidosamente projetado, o setting emprega a
mesma habilidade projetual para armar uma “cena social, onde as
características formais, visuais, dão lugar a um ambiente multissensorial. A
operatividade formal permite o acontecimento arquitetônico, a manifestação
do espaço social, político, em oposição ao hard space12, formalmente
manipulado. Em oposição ao hard space: o slack space13 precisa ser visto no
tempo, aberto à mudança de usos não nos termos de uma flexibilidade literal,
mas nos termos de prover um enquadramento no qual a vida possa se
desdobrar (MARTINS, 2011, p. 68).

Assim, aqui, o ato de reformar em projeto de arquitetura ganharia um novo sentido,
indo além de um pensamento rígido que se encerra no meramente edificado, indo além
da própria Arquitetura e Urbanismo; e passaria a coadjuvar na importante missão de se
pensar sustentabilidade de maneira mais ampla. Flexibilidade, então, deixaria de ser
apenas ferramenta conceitual de concepção do espaço em sua forma, e passaria a ser
ferramenta de gestão e objetivo de pesquisas a visar a manutenção edilícia em todo o
contexto de metamorfose que perfaz a sociedade e seu ambiente. Gestão, por sua vez, se
fundiria com Requalificação, dando a essa um caráter de continuidade ao longo do
tempo, no lugar de uma intervenção pontual.

Considerações finais
A presente pesquisa, para o trazimento de uma abordagem mais aprofundada quanto a
uma intervenção de remodelação interna, visa à manutenção de um ambiente
diversificado, porém funcionalmente otimizado e acordado com ações sustentáveis
cultural e socialmente, ambientalmente e economicamente; de forma a aproveitar as
potencialidades e garantir o fortalecimento e a consolidação identitária da biblioteca
como importante ambiente de democratização da informação. Trata-se de um primeiro
passo para se pensar o espaço construído do setor de forma mais consciente e
consonante com práticas mais atuais e especializadas no campo da biblioteconomia, e
mais humanistas nos campos das engenharias e administração; convergindo, pois, num
pensamento interdisciplinar com a arquitetura e outras ciências sociais aplicadas.
12

Segundo Till (2009), o espaço métrico amplamente utilizado pelos arquitetos com o objetivo de
conseguir eficiência em seu uso (MARTINS, 2011).
13
Numa tradução para o português, corresponderia a espaço folgado, ou seja, que apresenta maior
liberdade de movimento.
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Tudo isso faz demandar um exame mais aprofundado ao se pensar em requalificação.
Nesse aspecto, espera-se que o desenvolvimento deste projeto acadêmico se revele na
composição de um alicerce processual de revisões e intervenções no edifício, onde que
para se chegar e entender os fins, se compreenda os princípios e se coordene os meios.
Por isso, é importante que a pesquisa se desdobre primeiramente num diagnóstico
pormenorizado do representante edilício escolhido – tanto em seus aspectos de uso e
ocupação, quanto na relação dos usuários com os seus ambientes construídos; depois,
num conteúdo que responda às devidas amarrações necessárias entre a situação de
alinhamento com a sua essência funcional nos novos tempos e o seu atual sentido
perante a comunidade – não somente universitária, mas também para o público em
geral; e, por fim, juntamente com uma trama histórica a ser contemplada na
investigação, num fomento da significação da Biblioteca Central da UFMG enquanto
biblioteca, bem como numa possibilidade de se traçar um caminho de desenvolvimento
durável para a mesma.
Além disso, vale colocar que a biblioteca escolhida para o presente estudo aloja-se num
berço muitas vezes, e historicamente, inacessível a grande parte da sociedade, sendo ela
própria, por consequência, amiúde não frequentada e usufruída em seu potencial
educacional e de desenvolvimento humano e da cidadania; seja por simples
desinformação e/ou processos falhos de divulgação e promoção, seja pela falta de
adequação desses espaços à paisagem cultural contemporânea, ou seja por mero
desinteresse em relação a essa unidade informacional.
Fato é que, num movimento duplo, ao mesmo tempo em que a Biblioteca Central da
UFMG sofre de uma espécie de isolamento – em parte, como já falado, por se localizar
dentro do campus –, ela reúne um enorme potencial de consistir-se em polo de atração
popular, manifestação cultural e produção de conhecimento – além da tradicional
distribuição do mesmo. Isso, pelo fato de justamente estar no interior de uma
universidade federal de peso, constituindo-se num importante cruzamento entre a
produção científica – inclusive no desafio de repensar e requalificar a própria biblioteca
– e processos participativos. Estes últimos a muito compartilhar os entendimentos e
convergências da educação patrimonial, num deslocamento de paradigmas que convida
a uma proposta de pensar a Biblioteca Central da UFMG como um potencial bem e
protagonista cultural, ao mesmo tempo. Assim valendo esse raciocínio para qualquer
biblioteca universitária central brasileira.
Ademais, em aprofundamento ao material elaborado em 2014, que abriu a reflexão
quanto ao aprimoramento e atualização sistemáticos das intervenções de uso e
ocupação, esta investigação acadêmica pode ter como resultado para as diretorias, tanto
do Sistema de Bibliotecas da UFMG quanto da Biblioteca Central propriamente dita,
um material que permita um maior respaldo e controle na evolução e mudanças sofridas
na unidade, sempre com acompanhado de profissional técnico especializado, em
conjunto com a própria comunidade.
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Nesse ponto, há uma importante convergência com o mote a que se pretende o estudo de
caso, ou seja, a posta em prática de uma mentalidade mais consciente e contextualizada
do que representa a Biblioteca Central da UFMG; num movimento de requalificá-la
para que atinja o seu potencial sociocultural e até mesmo econômico, que
consequentemente se converta em consolidação de uma gestão pública mais madura,
adequada e eficiente quanto a esse tipo de edificação.
Mais tarde, espera-se que esta iniciativa reverbere em inspiração para políticas públicas
no campo da educação e cultura específicas para este tipo de unidade edilícia; podendo,
inclusive, consistir esse processo, em exemplo para a administração e manutenção de
edifícios públicos em geral, respeitando-se obviamente as suas especificidades.
Finalmente, e para além de tudo isso, almeja-se que o mote aqui trazido sensibilize
quanto à própria compreensão de Arquitetura no Brasil, que muitas vezes, para ser
considerada boa, deve estar atrelada a algo conceptual, ao novo, concreto e imediato.
Porém, como lembra Segnini Junior (2004; 2008), os arquitetos possuem um dever
social e cultural diante do desenvolvimento da sociedade; e sua produção, de caráter
transversal, resulta no ambiente construído que se manifestará como patrimônio do
amanhã, e cuja a realização e existência geram um grande impacto ao meio ambiente.
Nesse sentido, o material produzido ensejaria a noção de responsabilidade quanto se
fala em projeto arquitetônico, entendendo-o também como um produto social e
interdisciplinar.
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Possíveis contribuições da teoria da Cognição Incorporada na análise da paisagem
urbana; Possible contributions of the embodied cognition theory on the analysis of
the urban landscape; Posibles contribuciones de la teoría de la cognición
incorporada en la analice del paisaje urbano
Henrique Vianna Lopes Teixeira – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Este artigo tem como objetivo contextualizar no campo epistemológico a
experiência individual da paisagem urbana contemporânea a partir de autores
tradicionais da área do planejamento. Sob a perspectiva do novo paradigma da cognição
incorporada e da neuropsicologia, pretende-se discutir e apresentar respostas a esse
questionamento acerca da influência que o ambiente construído exerce sobre os
indivíduos nele inseridos e sua percepção e experiência da paisagem urbana.
Palavras-chave: Paisagem Urbana, Planejamento Urbano, Cognição Incorporada,
Ambiente Construído
Abstract: This article aims to contextualize in the epistemological field the individual
experience of the contemporary urban landscape by traditional authors in the field of
urban planning. From the perspective of the new paradigm of embodied cognition and
neuropsychology, it is intended to discuss and present answers to these questions about
the influence that the built environment exerts on the individuals within it and their
perception and experience of the urban landscape.
Keywords: Urban Landscape,
Environment

Urban Planning,

Embodied

Cognition,

Built

Resumen: Este artículo tiene como objetivo contextualizar en el campo epistemológico
la experiencia individual del paisaje urbano contemporáneo a partir de autores
tradicionales del área de la planificación. Bajo la perspectiva del nuevo paradigma de la
cognición incorporada y de la neuropsicología, se pretende discutir y presentar
respuestas a ese cuestionamiento sobre la influencia que el ambiente construido ejerce
sobre los individuos en él insertados y su percepción y experiencia del paisaje urbano.
Palabras clave: Paisaje Urbano, Planificación Urbana, Cognición Incorporada,
Ambiente Construido
Introdução
Já há algum tempo, estudiosos das cidades e do planejamento urbano se preocupam e se
questionam a respeito da qualidade das cidades que construímos e nas quais habitamos.
Diferentes termos e caracterizações são utilizados para dar voz a essas inquietudes. De
acordo com Cullen (1983), paisagem urbana é a arte de tornar visualmente coerente e
organizado o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente
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urbano. Em 1960 Kevin Lynch, em A Imagem da Cidade, nos fala sobre ”legibilidade”
e “imaginabilidade” dos ambientes urbanos, Christopher Alexander (1987) em A new
Theory for Urban Design apresenta o conceito de inteiros, ou “integralidade”. Mais
recentemente, Sarah Goldhagen (2017) em Welcome to Your World: How the Built
Environment Shapes Our Lives aborda a questão da paisagem urbana sob o ponto de
vista do que ela denomina de ambientes enriquecedores e da cognição incorporada.
Todas essas referências apresentam diferentes formas de se ler a paisagem urbana e o
ambiente construído, cada uma com seu foco específico e seu método de análise. No
entanto, o problema de fundo parece ser o mesmo, a construção de cidades melhores.
A pesquisa que este artigo pretende introduzir busca também isto, ou seja, discutir
formas de se construir cidades melhores, mais enriquecedoras, legíveis e inteiras. É
notável que, apesar da extensa literatura existente sobre esse tema, a legislação urbana
contemporânea brasileira não parece se ocupar das qualidades estéticas das nossas
cidades, relegando a paisagem urbana a uma mera consequência de índices e parâmetros
funcionais de planejamento. Também não parece haver avanços significativos nessa
busca na atuação do setor privado e da indústria da construção civil.
Isso pode ser atribuído, segundo Goldhagen (2017) a diversos fatores. O primeiro deles
seria uma noção socialmente construída de que o custo de contratação de profissionais
de design e arquitetura, arquitetura paisagística incluída, é alto demais e não seria
justificado levando em conta o retorno em projeto para o objeto construído. Soma-se a
isso a dificuldade que o setor industrial da construção civil tem de introduzir inovações
construtivas (RESENDE, 2003). Além das razões acima citadas, existiria uma
concepção social coletiva de que segurança e funcionalidade são elementos
indispensáveis ao ambiente construído, porém, a mesma importância não seria atribuída
à estética (PALLASMAA, 2013). No entanto, estudos recentes nos campos da
psicologia e neurociência demonstram que a estética do ambiente construído é
fundamental para a experiência que as pessoas têm nesse ambiente e, portanto, deveria
ser valorizada em igual medida à funcionalidade e segurança (GOLDHAGEN, 2017).
Devem ser destacados, portanto, dois fatores relevantes para revisitarmos esse tema e
empreender novos esforços nessa discussão. O primeiro deles é o crescimento constante
da parcela da população mundial que habita áreas urbanas. Atualmente, pouco mais da
metade da população mundial vive em cidades No entanto, segundo Goldhagen (2017),
estima-se que até 2050, duas em cada três pessoas no mundo estarão vivendo em áreas
urbanas. Traduzidos em termos numéricos, isso significa que 2,4 bilhões de pessoas a
mais viverão em cidades, e precisarão de construções onde morar, trabalhar e
infraestrutura para se locomover. O segundo, que será abordado neste artigo em maior
profundidade, são os avanços recentes nos campos da psicologia ambiental e da
neuropsicologia, nos quais novas descobertas científicas impuseram um novo
paradigma, o da cognição incorporada. Este nos permite abordar o problema em
questão, a saber, a construção de ambientes urbanos melhores sob o ponto de vista da
experiência individual do ser humano.
Este campo científico está se expandindo e suas interfaces com outras áreas do
conhecimento, principalmente com as do design e do projeto arquitetônico e urbano
permitem a consideração de novas teorias e métodos de análise (EBERHARD, 2009;
MALLGRAVE, 2013). Decorrente disso torna-se importante revisitar o tema da análise
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da paisagem à luz desse novo paradigma da cognição incorporada de forma
interdisciplinar. Segundo Sommerman (2005), a interdisciplinaridade surgirá a partir do
diálogo da ciência com os conhecimentos considerados não científicos como as artes,
filosofia e com atores sociais combinado a uma nova modelização para a solução de
problemas e compreensão de fenômenos. Esta é uma premissa do paradigma da
cognição incorporada, uma vez que envolve a participação e troca entre a psicologia,
neurociência, ciências cognitivas, áreas do conhecimento referentes ao projeto e ao
design como urbanismo, arquitetura e engenharia, com o objetivo de se empreender uma
nova forma de análise da experiência individual no ambiente construído.
Análises da paisagem urbana no campo das ciências sociais e sociais aplicadas
Segundo Lynch (1999), uma cidade legível seria aquela cujos bairros, marcos ou vias
fossem facilmente reconhecíveis e agrupados em um modelo geral, coerente. Podemos
perceber a existência de semelhanças entre o que diz Lynch (1999) e Alexander (1987),
quando o último introduz o conceito de wholeness, ou “integralidade”, para descrever a
característica principal das cidades tradicionais. Esta integralidade estaria presente em
todas as escalas, desde a urbana até a escala dos detalhes das edificações, e seria ela a
responsável por um sentimento de organicidade, completude e coerência que essas
cidades transmitem. Segundo ele, é este princípio de integralidade que as cidades
contemporâneas não possuem, e nem poderiam, pois não há, no presente, nenhuma
disciplina ou prática que busque alcançá-la, uma vez que nem a arquitetura, nem o
planejamento urbano ou urbanismo, a tem como objetivo na criação dos ambientes
urbanos.
Essa falta de integralidade, não poderia ser resolvida através de práticas de design por si
só. Seria necessária uma mudança processual pela qual a cidade se desenvolvesse e
expandisse a partir de uma lógica comum (ALEXANDER et al., 1987). Essa lógica
parece ser corroborada por Kevin Lynch em “A Imagem da Cidade”, segundo ele:
Uma cidade altamente imaginável, nesse sentido específico (evidente, legível
ou visível) pareceria bem formada, distinta, digna de nota; convidaria o olho
e o ouvido a uma atenção e participação maiores. O domínio sensorial de tal
espaço não seria apenas simplificado, mas igualmente ampliado e
aprofundado. Uma cidade assim seria apreendida, com o passar do tempo,
como um modelo de alta continuidade com muitas partes distintivas
claramente interligadas. O observador sensível e familiarizado poderia
absorver novos impactos sensoriais sem a ruptura de sua imagem básica, e
cada novo impacto não romperia a ligação com muitos elementos já
existentes (LYNCH, 1999 p. 11).

Um paralelo a esse conceito de integralidade pode ser encontrado nas teorias da Escola
Italiana de Morfologia Urbana, principalmente no conceito de “consciência
espontânea”. Segundo os teóricos da escola, existe um modelo manifestado em cada
cultura e em cada momento de se construir edificações, e o estado de “consciência
espontânea” é o que permite a um construtor, trabalhar em continuidade à herança das
suas experiências culturais (MARZOT, 2001). Dessa forma, a paisagem urbana
resultante desse processo construtivo advindo de “consciência espontânea” possui uma
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certa coerência geográfica e temporal, conferindo harmonia e integralidade ao ambiente
construído.
Poderíamos deduzir então que, a partir do momento em que a consciência espontânea é
suplantada pela necessidade de reflexões técnicas projetuais e de planejamento sobre o
meio urbano e arquitetônico, toda a possibilidade de criação de “integralidade” estaria
impedida. No entanto, Muratori, precursor da escola Italiana de Morfologia Urbana,
alerta que a consciência da perda desses valores culturais e temporais deveria repercutir
em uma prática projetual que reinterpretasse a consciência espontânea. Essa
reinterpretação, ocorreria resgatando-a através da consciência crítica, exercida pelo
profissional técnico, arquitetos e engenheiros, valorizando elementos vernáculos e
incorporando-os na prática de projeto e desenho urbano (PEREIRA COSTA;
GIMMLER NETTO, 2015). Este já seria um caminho possível para a criação e o
resgate da integralidade em cidades contemporâneas.
Outro exemplo em que tal pensamento se manifesta é na obra do arquiteto Lúcio Costa
(27 de fevereiro de 1902 – 13 de junho de 1998), muito influenciado pela arquitetura
colonial do interior de Minas Gerais. Segundo Castriota (2009), Lúcio Costa buscava
sempre integrar modernidade e tradição em seus trabalhos como arquiteto, a partir de
uma reflexão sobre a arquitetura e sua relação com a realidade brasileira. Esse
pensamento influenciou toda a prática da arquitetura moderna brasileira, em que os
profissionais se viam muito mais como continuadores da boa tradição construtiva
forjada ainda no período colonial do que como agitadores vanguardistas. Assim, é
perceptível uma certa correspondência entre a arquitetura colonial e a arquitetura
moderna brasileira a partir de características comuns, como simplicidade, austeridade,
pureza e bom uso dos materiais (CASTRIOTA, 2009).
É importante fazer uma ressalva quanto a completa homogeneização da cidade, uma vez
que o controle estilístico das construções também não caracteriza uma alternativa
adequada. O caso da cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais pode ser um bom
exemplo do extremo oposto no que diz respeito à regulamentação da paisagem urbana.
Em Ouro Preto, o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
estipulou a eliminação de grande parte das transformações urbanas e arquitetônicas
datadas de períodos posteriores ao período colonial, a fim de preservar a
homogeneidade do conjunto. A normatização chegou a ponto de definir critérios
estilísticos para a aprovação de novos projetos e a adequação de edificações que não se
enquadrassem na expressão estética do período colonial. O resultado desse processo foi
uma cenarização da paisagem urbana, com o surgimento de uma arquitetura híbrida,
onde edificações contemporâneas se confundiam com os exemplares originais
(CASTRIOTA, 2009).
M. R. G. Conzen (2004), entendia a paisagem como um palimpsesto, ou seja, a
sobreposição de diferentes camadas históricas de intervenção e transformação
acumuladas sobre um mesmo espaço físico. Segundo o autor, quanto maior for o
número de camadas, maior será a quantidade de períodos sucessivos que inscreveram
suas formas na paisagem urbana. Compreender esse conceito é fundamental para se
entender a dinâmica da transformação urbana, assim como o é a preservação dessas
diferentes camadas.
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No entanto, não se pode deixar de reconhecer que as consequências de um planejamento
urbano que não tenha como objetivo o planejamento da paisagem pode acabar se
tornando caótica. Faz-se necessária a adoção de uma forma de planejamento urbano que
tenha o planejamento da paisagem como um objetivo específico, com normas e critérios
orientados para tanto, permitindo que os processos de desenvolvimento e transformação
da cidade aconteçam sem resultar na sua fragmentação e perda de integralidade.
Mas, por qual motivo deveríamos pensar na integralidade das cidades contemporâneas?
Pesquisas mais recentes no campo da cognição incorporada, demonstram que o
ambiente à nossa volta influencia na forma como pensamos ou nos comportamos, a
ponto de um indivíduo pensar e agir diferentemente dependendo das características
físicas do ambiente onde se encontra naquele momento (GOLDHAGEN, 2017). Ainda
segundo a autora, não há ambiente neutro, se um ambiente, seja ele a paisagem urbana,
um edifício ou um cômodo, não nos ajuda, ele nos prejudica. Dessa forma, a autora
advoga em favor da criação do que ela chama de “ambientes enriquecedores”, ou seja,
ambientes construídos que colaborem para a saúde e bem-estar do indivíduo.
Características como escala, textura, variedade e coerência nas edificações são
elencadas como características que promovem o engajamento do indivíduo com o
ambiente de forma enriquecedora.
As contribuições do novo paradigma da cognição incorporada para o estudo da
paisagem e do ambiente construído
Os estudos de Kevin Lynch citados anteriormente neste artigo já completam quase 50
anos. No entanto, recentemente, cada vez mais os questionamentos acerca da
experiência humana em relação ao ambiente construído têm sido investigados por
diversas áreas do conhecimento, como as ciências sociais, da saúde e de projeto. Entre
elas se destacam duas áreas centrais nessa pesquisa, neurociência cognitiva e
neuropsicologia cognitiva. Conhecimentos destas duas novas áreas estão se integrando e
misturando com a pesquisa nos mais variados campos como inteligência artificial,
linguística cognitiva e neuroaesthetics. O avanço da pesquisa no campo da cognição
permite a realização de estudos inovadores para o entendimento da experiência humana.
A base da cognição incorporada é o entendimento de que a mente humana está situada
em um corpo, e por sua vez, esse corpo está situado no espaço, portanto, o ambiente em
que um indivíduo se situa, não só exerce influência no quê ele pensa, mas também em
como ele pensa (GOLDHAGEN, 2017).
Aqui, se faz importante diferenciar o significado de cognição do de experiência.
Segundo Goldhagen (2017) a experiência é o resultado combinado das impressões
sensoriais, visão, olfato, audição e tato, com o pensamento, sentimento e ações em um
determinado momento. Em outras palavras, a experiência está embasada nas percepções
sensoriais e no processo de pensamento que juntos, possibilitam a interpretação de toda
a informação que um indivíduo recebe em determinado momento. Já o conceito de
cognição, é concebido como os vários processos pelos quais um indivíduo entende,
interpreta e organiza toda a informação sensorial, social e ainda, aquela resultante de
processos de geração internos, para o seu próprio uso. São as cognições, e nelas se
incluem as emoções, portanto, que constituem a experiência vivida individual.
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O novo paradigma da cognição, dessa forma se inicia com a mudança do entendimento
da relação entre o corpo físico e o pensamento humano. A cognição, não surge da
dualidade entre corpo e mente, e sim a partir de uma colaboração tripla entre mente,
corpo e ambiente (EBERHARD, 2008). O embasamento da cognição incorporada é,
portanto, a interação e o engajamento constante, em diferentes níveis, conscientemente e
inconscientemente, da mente e do corpo humano com o ambiente em que se situa. Nesse
contexto, deve-se destacar a importância das cognições inconscientes para o indivíduo.
Enquanto as cognições conscientes podem ser mais facilmente identificadas e
reconhecidas, como por exemplo os pensamentos linguisticamente expressados
mentalmente, também conhecidos como monólogos mentais, as cognições inconscientes
passam muitas vezes despercebidas, porém são muito mais prevalentes em termos de
quantidade e frequência em que ocorrem. Além disso, seu caráter inconsciente, não
diminui sua importância ou influência nas emoções, decisões e até mesmo ações do
indivíduo. A importância da influência do ambiente no indivíduo, portanto, reside
justamente no fato de que o ambiente desperta constantemente reações cognitivas
conscientes e principalmente, inconscientes, que influenciam enormemente em sua
experiência desse mesmo ambiente em determinado momento (GOLDHAGEN, 2017).
Não apenas o paradigma da cognição incorporada apresenta respostas à pergunta
fundamental da importância do ambiente construído para a experiência individual dos
seres humanos nesse ambiente, ele também demonstra a magnitude da inter-relação
tripla entre mente, corpo e ambiente a partir da memória. Segundo Arbib (2013),
estudos recentes no campo da neurologia concluíram que a região do cérebro humano
responsável pelo armazenamento das nossas memórias de longo prazo, o hipocampo, e a
região adjacente a ele chamada parahipocampal, estão intrinsicamente ligadas à função
cerebral de reconhecimento e navegação espacial, a ponto das mesmas células
desempenharem ambas as funções. A implicação dessa descoberta é que, além da
experiência individual dos acontecimentos armazenados ser diretamente influenciada
pelo ambiente, todas as memórias de longo prazo de um indivíduo são indissociáveis do
mesmo ambiente em que ocorreram. Ainda, cada vez que o indivíduo ativa, relembra
uma experiência armazenada, a ligação mental entre a experiência e o ambiente é
reforçada.
Uma vez que as nossas memórias de longo prazo constituem uma espécie de
autobiografia, pode-se concluir que o ambiente em que um indivíduo habita, está
intrinsicamente ligado à construção da sua identidade. Em um mundo cada vez mais
urbanizado, e com a maioria da população mundial habitando áreas urbanas, portanto,
ambientes construídos, as residências, edifícios, cidades e paisagens que estão sendo
produzidas são, e serão, essenciais na construção de identidades individuais e coletivas,
e a própria pergunta sobre quem se é, se torna indissociável da pergunta de onde se
esteve e onde se está.
Estabelecida a importância da relação entre o ambiente construído e a experiência
corporal, mental e até mesmo identitária do indivíduo, devemos buscar uma mudança
sobre a forma como pensamos a paisagem urbana e o ambiente construído.
Concretamente, devemos pensar numa mudança na forma como os edifícios são
projetados e construídos. Isto deve vir acompanhado de uma revisão dos planos,
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regulamentações e leis de uso do solo para que passem a contemplar a escala, textura,
variedade e harmonia no ambiente construído.
Vale destacar que arquitetos, em sua grande maioria, são formados para perceber e
projetar de acordo com esses princípios, ainda que inconscientemente. Sendo assim, a
arquitetura autoral e individual (projetos de residências unifamiliares e algumas
edificações institucionais como museus e teatros) em sua maioria, já leva muitos desses
questionamentos em consideração. No entanto, é necessário refletirmos sobre a indústria
da construção e o ambiente construído que está sendo produzido em massa, nisso
incluídos conjuntos habitacionais populares e de classe alta igualmente, edifícios
institucionais e comerciais que, majoritariamente, contribuem para a caracterização da
paisagem urbana que vemos hoje nas cidades brasileiras. Estes são regulados por planos
urbanos e leis de uso e ocupação do solo, códigos de edificações e posturas, que não
contemplam experiência individual da paisagem, sendo que, de fato muitas vezes não
contemplam a paisagem de forma alguma, relegando-a a uma mera consequência da
aplicação de parâmetros urbanísticos e índices funcionais que determinam a ocupação
do território e a expansão urbana.
Há ainda, no caso das grandes cidades brasileiras, a questão das expansões urbanas
irregulares, as construções informais no interior dos lotes, as ocupações de áreas não
parceladas, entre outros, que caracterizam a cidade informal, que se desenvolve
paralelamente à cidade formal. Para a cidade informal, não há sequer parâmetros
funcionalistas oficiais que orientem sua produção, quanto mais parâmetros estéticos e
paisagísticos. Devido a esta característica distinta, a mesma deve ser analisada sob uma
ótica própria, que não será abordada neste artigo.
Tendo em mente a relação intrínseca entre o ambiente construído, sendo a paisagem
parte fundamental desta categoria, e a construção de identidades individuais e coletivas,
pode-se concluir que a prática da construção e do planejamento urbano contemporâneo,
ao ignorar a importância do planejamento e da estética, ignora e relega como mera
consequência a construção identitária em sua atuação.
Considerações
A paisagem urbana já foi tema de análise em vários momentos por diversos autores,
tendo sido estabelecida a importância do projeto e da estética no ambiente construído
entre profissionais de design, arquitetura e planejamento. No entanto, quando
questionados acerca das razões pelas quais essas características são importantes, as
respostas dadas por esses profissionais são na maioria das vezes vagas.
É nesse sentido que a análise da paisagem sob a luz do paradigma da cognição
incorporada tem a acrescentar ao meio acadêmico e à prática profissional. A análise da
experiência individual no ambiente construído a partir das cognições permite identificar
os motivos por trás de determinadas escolhas de projeto, as razões subjacentes a
preferências individuais por determinadas características dos ambientes construídos e
também, em última instância, interpretar paisagens sob a ótica da experiência.
A teoria, no entanto, não é autossuficiente no estudo da paisagem, muito pelo contrário,
ela se destaca por seu caráter interdisciplinar, uma vez que emprega novos
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conhecimentos das ciências sociais e da saúde em uma busca por respostas de
questionamentos fundamentais para o campo do projeto e planejamento urbano. Dada a
complexidade e diversidade do termo paisagem, ainda associado ao termo urbano para
configurar o objeto dessa pesquisa de mestrado, é de se esperar que uma abordagem
interdisciplinar para sua compreensão seja necessária, haja vista a variedade de
disciplinas que se ocupam do estudo da paisagem e das cidades e o transito conceitual
estabelecido entre elas. Soma-se a isso o paradigma da cognição incorporada, que se
apresenta como uma nova fronteira do conhecimento, interdisciplinar de caráter
transdisciplinar por excelência.
É a partir desse enfoque interdisciplinar, que essa pesquisa em desenvolvimento junto
ao PACPS – UFMG visa explorar novas possibilidades de análise da paisagem urbana,
empregando as teorias clássicas da área do urbanismo, planejamento e arquitetura que
originaram os questionamentos acerca sobre a mesma, como a perda de integralidade
das cidades, a sua falta de legibilidade, imaginabilidade e a ausência de ambientes
enriquecedores. As possíveis respostas para esses questionamentos podem ser buscadas
a partir de uma revisão dos mesmos sob uma ótica interdisciplinar integrando os
conceitos e conhecimentos desenvolvidos pelos estudos da cognição incorporada.
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Reabilitação e requalificação do patrimônio edificado: a busca por preservação e
uso sustentável; Rehabilitation and requalification of built heritage: the search for
preservation and sustainable use; Rehabilitación y recalificación del patrimonio
edificado: la búsqueda por preservación y uso sostenible
Márcia Campos Moreira Tofani – Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre duas categorias de intervenções no
patrimônio edificado, a reabilitação e a requalificação, e suas contribuições para a
preservação e uso sustentável de bens culturais. Pretende-se a análise das repercussões e
evolução desses tipos de intervenções no patrimônio edificado. Com o objetivo de
avaliar os principais efeitos dos processos de reabilitação e requalificação do patrimônio
cultural, na produção do espaço e na reprodução social e as suas contribuições para o
uso sustentável, pretende-se um estudo comparativo entre a experiência brasileira e a
portuguesa nas intervenções em sítios históricos. Faz-se uma reflexão sobre os métodos
para a produção de um arcabouço teórico-metodológico e de um modelo de
identificação, documentação, análise e avaliação, de caráter interdisciplinar, adequados
ao estudo dos processos de reabilitação e requalificação do patrimônio edificado.
Palavras-chave: reabilitação; requalificação; intervenções no patrimônio edificado;
sustentabilidade do patrimônio; patrimônio cultural.
Abstract: This article proposes a reflection on two categories of interventions in built
heritage - rehabilitation and requalification - and their contributions to the preservation
and sustainable use of cultural assets. The aim is to analyze the repercussions and
evolution of these types of interventions in the built heritage. With the objective of
evaluating the main effects of the processes of rehabilitation and re-qualification of
cultural heritage, in the production of space and social reproduction and their
contributions to sustainable use, we intend a comparative study between the Brazilian
and Portuguese experiences in interventions in historical sites. A reflection is made on
the methods for the production of a theoretical-methodological reference and a model of
identification, documentation, analysis and evaluation, of an interdisciplinary character
adequate to the study of the processes of rehabilitation and requalification of the built
heritage.
Keywords: rehabilitation; requalification; built heritage interventions; sustainability,
cultural heritage.

Resumen: Este artículo propone una reflexión sobre dos categorías de intervenciones
en el patrimonio edificado -la rehabilitación y la recalificación- y sus contribuciones
para la preservación y uso sostenible de bienes culturales. Se pretende el análisis de las
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repercusiones y evolución de estos tipos de intervenciones en el patrimonio edificado.
Con el objetivo de evaluar los principales efectos de la rehabilitación y restauración del
patrimonio cultural, la producción del espacio y la reproducción social y su contribución
a la utilización sostenible, queremos un estudio comparativo entre la experiencia
brasileña y las intervenciones portuguesas en lugares históricos. Se hace una reflexión
sobre los métodos para la producción de un marco teórico-metodológico y de un modelo
de identificación, documentación, análisis y evaluación, de carácter interdisciplinario,
adecuados al estudio de los procesos de rehabilitación y recalificación del patrimonio
edificado.
Palabras clave: rehabilitación; recalificación; intervenciones en el patrimonio
edificado; sostenibilidad del patrimônio; patrimonio cultural.
Introdução
A conservação de bens culturais tem sido objeto de inúmeras discussões sobre os
melhores caminhos para a preservação dos bens e sua utilização dentro das novas
demandas de uso que se configuram no decorrer dos tempos. Sua conservação não
depende apenas da preservação dos aspectos simbólicos e da proteção de sua
integridade física, mas, também, conforme estudiosos, instituições e cartas patrimoniais
é essencial que esses bens recebam destinações que os permitam contribuir efetivamente
para o desenvolvimento social em geral e, em específico para o desenvolvimento social
das comunidades depositárias.
A partir deste viés, entendemos que a sustentabilidade da relação entre a preservação
material do bem cultural e o seu uso se constitui na principal garantia da compreensão
do significado do bem, de sua relevância e importância dentro da história, na memória,
no presente e nos projetos futuros da sociedade. (CARSALADE, 2014; CASTRIOTA,
2009; CURY, 2004; FERNANDES; CANNATÁ, 2009; MOSTAEDI, 2001; TOFANI,
2018; VIÑAS, 2004).
Todavia, alcançar sustentabilidade na relação estruturalmente delicada entre
preservação e uso – e produzir arcabouços teóricos e metodológicos que contribuam
para tanto – é uma tarefa complexa que ainda desafia institutos de patrimônio,
universidades, comunidades e, em particular, os profissionais envolvidos em ações de
conservação do patrimônio edificado no Brasil.
Isso se deve, por um lado, à diversidade das demandas sociais (ou seja, a natureza
diversa e dinâmica dessas demandas) e, por outro lado, às dimensões funcionais,
tecnológicas e simbólicas que são próprias a qualquer espaço edificado, impondo
múltiplas limitações à adaptação desses bens a novas demandas sociais. Somam-se a
isso pelo menos outros três fatores que impõem desafios à sustentabilidade da relação
entre preservação e uso. Esses três fatores são: prolongadas desigualdades e crises
econômicas e políticas no contexto onde o bem se insere; estatutos legais e normativos
arcaicos voltados ao trato do patrimônio edificado; e a persistência das abordagens
disciplinares do patrimônio cultural, a despeito de sua natureza interdisciplinar e em
prejuízo do desenvolvimento de atitudes e embasamentos teórico-metodológicos
interdisciplinares.
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Dentre as ações desenvolvidas com vistas à conservação do patrimônio edificado e, em
específico, à sua preservação e uso sustentável, destaca-se o que se denomina, com
maior ou menor precisão epistemológica, de restauração. Assim como se verifica em
relação ao conceito de patrimônio cultural, o conceito de restauração tem sido objeto, a
partir do século XIX, de notável variação, mesmo entre sociedades filiadas à matriz
cultural latina, na qual se imprimem as principais bases etimológicas dos dois conceitos
(CARSALADE, 2014; CHOAY, 2001 [1992]; TOFANI, 2018).
Ou ainda, talvez seja mais apropriado dizer que as permanências e transformações do
conceito de restauração – como se depreende das obras de Eugène Emmanuel Violletle-Duc (2000 [1866]), John Ruskin (1955 [1849]), Camillo Boito (2008 [1884]), Cesare
Brandi (2005 [1963]), Salvador Muñoz Viñas (2004), dentre outros – estão vinculadas
às próprias permanências e transformações do conceito de patrimônio cultural e, em
específico, a cinco processos formadores de alguns dos mais importantes entendimentos
sobre patrimônio na contemporaneidade: 1- A expansão de seu escopo original,
abrangendo apenas monumentos históricos e obras artísticas de valor excepcional,
relacionadas ao poder religioso, de modo a englobar e contemplar a diversidade de bens
culturais produzidos por todos os grupos sociais participantes na formação e
composição da sociedade; 2 - O reconhecimento de que os processos de seleção e
conservação dos bens do patrimônio cultural impactam profundamente a produção do
espaço e reprodução social, possuem significativa dimensão política e, portanto, exigem
que se questionem os critérios adotados e em nome de que interesses esses processos
são conduzidos; 3 - O reconhecimento de que espaços ditos naturais também podem, e
em alguns casos devem, ser considerados como bens do patrimônio cultural, posto que
muitos grupos sociais e, em especial, comunidades tradicionais os têm como territórios
fundamentais para a sua reprodução; 4 - O reconhecimento das manifestações culturais
ditas imateriais como potenciais bens do patrimônio cultural e da relação de
interdependência ou indissociabilidade que geralmente existe entre eles e bens culturais
materiais; 5 - O reconhecimento de que a conservação do patrimônio cultural material e
imaterial exige efetivo conhecimento não apenas sobre os próprios bens, mas também
sobre as comunidades depositárias e suas demandas.
Não obstante o predomínio das teorias da conservação e restauro especialmente em
sociedades neolatinas, é também notável a expansão da tendência de se descrever,
identificar e classificar as intervenções em bens do patrimônio edificado adotando-se
não apenas o designativo geral “restauração”, mas categorias taxonômicas criadas ou até
emprestadas de outros campos com vistas a designar as especificidades de cada
intervenção. A maioria dessas categorias, se não a totalidade, comunga em suas
denominações o emprego do prefixo latino “re-” e, em alguns casos, observa-se um
elogiável compromisso sintático e semântico que se estabelece com o termo
“restauração”.
Esse processo de diversificação e especialização parece-nos natural e necessário em
face das intervenções no patrimônio edificado estarem se ampliando rapidamente tanto
em termos quantitativos quanto em termos de suas motivações, objetivos, objetos e
abordagens – o que, deve-se destacar, coloca como premente a necessidade de se
ampliar e aprofundar os conhecimentos para tanto.
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Nesse ambiente onde o designativo “restauração” parece não dar conta de designar a
diversidade e complexidade das intervenções no patrimônio edificado, não se verifica
inadequações aos princípios teóricos contemporâneos da conservação, mas uma
reconfiguração da acepção original de restauração, de modo a se acomodar categorias
de intervenção mais específicas e, em particular, duas de grande interesse por parte
desta pesquisa: as denominadas “reabilitação” e “requalificação”.
Nesse sentido, a restauração do patrimônio edificado tem sido entendida,
especificamente, como o processo de restabelecimento dos atributos materiais do bem a
um estado anterior conhecido, que termina onde começa a hipótese e que possui caráter
excepcional, uma vez que a conservação do patrimônio deve priorizar a manutenção do
bem, em uma base cotidiana.
Já a reabilitação e a requalificação do patrimônio edificado, por mais que compartilhem
algumas dimensões, diferenciam-se pelo fato de que enquanto a reabilitação pode ser
entendida como o processo de potencialização do uso atual de um bem ou de
restabelecimento de um uso anterior, a requalificação pode ser entendida como o
processo de adaptação de um bem a um uso que ele jamais teve.
Entretanto, percebe-se que essas duas categorias de intervenção compartilham, em
geral, o fato de serem motivadas pela degradação e/ou a subutilização socioeconômica
dos bens em questão e o fato de produzirem neles variadas atualizações tecnológicas e
infraestruturais e criteriosas alterações espaciais e materiais, podendo implicar na adição
e/ou a subtração de elementos, de modo a adequar esses bens aos usos pretendidos.
Como também se percebe as categorias restauração, reabilitação e requalificação podem
estar presentes em uma mesma intervenção no patrimônio edificado – e, não raro, estão
–, pois há diversos casos em que o bem é objeto, em variadas medidas, desses três
processos ou, pelo menos, de processos de restauração e reabilitação, de restauração e
requalificação ou, mais raramente, de reabilitação e requalificação (FERNANDES &
CANNATÁ, 2009; MOSTAEDI, 2001; SOLÁ-MORALES, 2006; TOFANI, 2018).
Desenvolvimento
Nesse sentido, este estudo se baseia na hipótese de que os princípios contemporâneos de
conservação cumprem um importante papel nos processos de reabilitação e
requalificação, mas não são capazes, por si só, de proporcionar sustentabilidade da
relação entre a preservação e o uso do patrimônio edificado, sendo necessário, portanto,
produzir arcabouços teórico-metodológicos com uma maior especificidade e um aporte
e caráter mais interdisciplinar.
Em específico, o estudo apontou para a necessidade de ampliação e aprofundamento do
conhecimento sobre: 1 - A trajetória evolutiva das categorias reabilitação e
requalificação do patrimônio edificado, de suas relações internas e com outras
categorias, de suas motivações, escopos, fundamentações, diretrizes, aplicações e
limites. 2 - A aplicação e contribuição das teorias contemporâneas de conservação e
restauro nos processos de reabilitação e requalificação do patrimônio edificado e, em
particular, dos princípios de: prevalência da unidade potencial; manutenção das
contribuições válidas e eliminação de intervenções espúrias; não reconstrução,
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anastilose e consolidação de ruínas; preenchimento de lacuna; priorização dos sistemas
construtivos originais; indissociabilidade de bens móveis e integrados; distinguibilidade,
dialogismo, reversibilidade e coadjuvação. 3 - O trato pelos processos de reabilitação e
requalificação do patrimônio edificado de questões de natureza predominantemente
social tais como: a destinação dos bens para o desenvolvimento; a variedade e
variabilidade das demandas das comunidades depositárias; a interdependência ou
indissociabilidade entre bens culturais materiais e imateriais; os estatutos legais e
normativos; as formas de deliberação; a interdisciplinaridade. 4 - Os principais efeitos
dos processos de reabilitação e requalificação do patrimônio edificado na produção do
espaço e na reprodução social e, sobretudo, as suas contribuições para a conservação em
geral e, em específico, para a sustentabilidade da relação entre a preservação e o uso dos
bens. 5 - A produção de arcabouços teórico-metodológicos e modelos de análise, de
caráter interdisciplinar, para estudo, fundamentação e otimização dos processos de
reabilitação e requalificação do patrimônio edificado. 6 – Os processos de gestão e as
políticas públicas existentes e sua influência nos resultados alcançados.
Em fase disso e da diversidade do patrimônio cultural brasileiro e, em específico, de seu
patrimônio edificado, buscar-se-á uma análise dos resultados alcançados nos processos
de conservação e, em especial, a ampliação do aprofundamento do conhecimento sobre
as intervenções no patrimônio edificado. Como referência e objeto de estudo, podemos
citar alguns casos de bens e conjuntos tombados localizados no Estado de Minas
Gerais, como exemplo, os pertencentes ao Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Os
nove edifícios que compõem o circuito, localizado em sítio histórico da cidade de Belo
Horizonte, passaram por amplos processos de reabilitação e/ou requalificação, a partir
do ano de 2010. A criação do Circuito Cultural teve como objetivo a restauração dos
edifícios, a recuperação da integridade física e das obras de arte integradas, a garantia
do usufruto e o acesso aos bens culturais pelo público em geral e a consolidação de
parcerias público-privadas para a manutenção e conservação dos bens culturais. Os
edifícios projetados originalmente para uso administrativo foram transformados em
espaços museográficos, expositivos e de promoção cultural, através da emblemática
estratégia de mudança de sua função social, mesmo sob o risco do esvaziamento
simbólico dos bens e de sua descaracterização (Figuras 1 e 2).
Como objeto de um estudo comparativo com a experiência brasileira nos processos de
reabilitação e requalificação do patrimônio edificado pretende-se analisar os resultados
obtidos nas intervenções em sítios históricos localizados em Portugal, pela ampla
experiência daquele país na conservação e uso sustentável de seus bens culturais. Como
exemplo de uma intervenção emblemática destaca-se o projeto da Praça de Touros do
Campo Pequeno, importante edificação localizada na cidade de Lisboa, inaugurada em
1892 e considerada a primeira Praça de Touros de Portugal. Atualmente conhecida
como Praça de Touros o local foi reaberto em 2006 após obras de reabilitação e
requalificação, mantendo-se o uso original, mas também acolhendo outros tipos de
eventos públicos. Na Praça foi instalada uma cobertura removível, para maior
flexibilidade de uso e em seu entorno, após processo impactante de escavação foi
construído uma grande galeria comercial, aos moldes de um Shopping Center, chamado
de Centro Comercial de Campo Pequeno (Figuras 3 e 4). E em 2015, completando as
intervenções no conjunto foi aberto o Museu do Campo Pequeno.
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Figura 1 - Museu das Minas e Metal

Figura 2 - Museu das Minas e Metal

Fonte: Isis Meireles Rodrigues, 2017.

Fonte: Isis Meireles Rodrigues, 2017.

Também contribui para o interesse no desenvolvimento de um estudo comparativo o
fato de existirem muitos casos de intervenções no patrimônio edificado em Portugal e
no Brasil, realizados por importantes organizações públicas e instituições privadas
contando com profissionais com alto nível, extensa produção e, não raro,
reconhecimento nacional e internacional. E ainda, a existência nesses países de
institutos de patrimônio cultural atuantes, de instituições de ensino superior de
qualidade e de pesquisadores dedicados ao tema. Além disso, os dois países
compartilham uma mesma matriz cultural, sem prejuízo da existência e coexistência de
diversas especificidades culturais.

Figura 3 - Centro Comercial de Campo Pequeno

Figura 4 - Centro Comercial de Campo Pequeno

Fonte: Frederico de Paula Tofani, 2012.

Fonte: Frederico de Paula Tofani, 2012.

Em linhas gerais, para o aprofundamento desta pesquisa, se faz necessário o
desenvolvimento de um arcabouço teórico-metodológico e de um modelo, de caráter
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interdisciplinar, que permitam identificar, documentar, analisar e avaliar processos de
intervenção no patrimônio edificado denominados reabilitação e requalificação e, em
especial, as suas contribuições para a conservação em geral e, em específico, para a
sustentabilidade da relação entre a preservação e o uso dos bens. Os resultados
esperados nessa fase serão relativos à atualização teórica; a revisão bibliográfica; ao
desenvolvimento do arcabouço teórico-metodológico e elaboração do modelo de
identificação, documentação, análise e avaliação. Na segunda etapa o alvo será a
aplicação do modelo nos estudos de casos de reabilitação e requalificação de bens
edificados, buscando-se identificar, documentar e analisar e avaliar esses processos e
suas contribuições para a conservação e para preservação e uso sustentável, testar a
hipótese lançada e examinar o próprio modelo e arcabouço. Espera-se assim, a
identificação, documentação e avaliação dos processos de reabilitação e requalificação
do patrimônio edificado estudado; verificação da hipótese, do arcabouço teóricometodológico e do modelo. Como etapa final espera-se o eventual retorno ao arcabouço
teórico-metodológico e ao modelo com vistas a ajustá-los e/ou incrementá-los para uso
futuro. Os resultados esperados, portanto, serão a produção de um arcabouço teóricometodológico e de um modelo de identificação, documentação, análise e avaliação, de
caráter interdisciplinar, adequados ao estudo, fundamentação e otimização dos
processos de reabilitação e requalificação do patrimônio edificado e de suas
contribuições para a conservação em geral e, em específico, para a sustentabilidade da
relação entre a preservação e o uso dos bens.
Considerações Finais
O enfoque deste artigo são os projetos de intervenções fisicoespaciais em edifícios e
contextos urbanos pré-existentes, com importância ou notabilidade decorrente de seu
valor cultural e dos desafios que o tema impõe à prática da arquitetura e da engenharia
nos processos de projetos de reabilitação e/ou requalificação.
Conforme aqui demonstrado o tema está relacionado a relevantes questões
contemporâneas do Brasil ligadas à preservação do Patrimônio Cultural, às
transformações urbanas, à pressão social, ao desenvolvimento econômico e aos avanços
tecnológicos experimentados na Construção civil. Processos cujos projetos envolvem
diversas disciplinas e conceitos trans e interdisciplinares, pois lidam com valores
culturais, sociais e econômicos - campo de questões ligadas à tradição, ao
pertencimento, à identidade, à inclusão, à coletividade, aos direitos, à cidadania, à
qualidade de vida, à manutenção, à conservação dos bens culturais e naturais e ao uso
sustentável.
A Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento aponta que a ética e a
sustentabilidade são base da Agenda Internacional proposta pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pois, conforme
destaca Cuéllar (1997, p.186) “um desenvolvimento dissociado de seu contexto social e
cultural é um crescimento sem alma” (Cuéllar, 1997). Conforme o relatório, o
desenvolvimento não inclui apenas o acesso a bens e serviços, mas também a
oportunidade de escolher um modo de vida coletivo. A Comissão naquela oportunidade
definiu várias áreas de formulação de políticas e ações para governos, organizações
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internacionais, associações, voluntários, empresas privadas, sindicatos, famílias e
indivíduos que se refletem em uma Agenda Internacional. E destacou que:
o papel da cultura não pode ser reduzido a um meio para atingir fins - apesar
de que, no sentido restrito do conceito, isso é um de seus papéis, mas que
forma a base social dos próprios fins. O desenvolvimento e a economia eles
fazem parte da cultura dos povos (CUÉLLAR, 1997, p.11).

Assim, o patrimônio cultural deve estar a serviço do desenvolvimento. Conforme o
relatório:
[...]Nossa geração herdou recursos culturais, tangíveis e intangíveis, que
incorporam memória coletivo de comunidades em todo o mundo e conforto
seu senso de identidade em um tempo de incerteza. Depósito precioso de que
a humanidade é responsável, esses recursos. Eles são essencialmente não
renováveis. A consciência da responsabilidade deste frágil riqueza cristalizou
principalmente em torno do ambiente construído: monumentos e locais
históricos. Em paralelo, um sentido foi adicionado de responsabilidade pela
construção e frequencia de museus, bem como enriquecimento de suas
coleções. De esta maneira, são os bens materiais - monumentos, obras de
artes e artesanato - os principais beneficiários a ideia de preservação do
patrimônio. Essa ideia deu origem a um movimento global de cooperação
cultural, que constrói a solidariedade entre os povos por uma causa comum
(CUÉLLAR, 1997, p.119).

Portanto, todas as ações e investimentos em prol da conservação de bens culturais
devem considerar as diversidades, promover a inclusão social irrestrita, considerar as
identidades e o pertencimento, preservar o meio ambiente, respeitar simbolismos,
possibilitar o uso sustentável de bens e serviços e promover o desenvolvimento humano.
A urgência e importância dos temas e conceitos tratados pela UNESCO como essenciais
ao desenvolvimento humano na lida com a cultura e diversidade impõem a pesquisa
científica sobre processos metodológicos de abordagem das questões de conservação a
responsabilidade da investigação do alcance dos investimentos do capital e suas
repercussões junto às comunidades tradicionais, guardiãs de qualquer bem cultural.
Faz-se necessário, portanto, o investimento permanente no aprofundamento do
conhecimento metodológico de processos de projetos de reabilitação e requalificação de
bens edificados no que tange as questões de novas demandas de uso, da apropriação
tecnológica e à sustentabilidade. Os resultados alcançados através dessas intervenções
devem ser observados, verificadas suas repercussões socioculturais e ambientais no
contexto no qual o bem está inserido, sua condição de manutenção e conservação,
contribuindo para a ampliação dos debates nessa área de conhecimento.
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O processo de reassentamento de Bento Rodrigues: Um direcionamento para
análises futuras; The process of Bento Rodrigues’s resettlement: A guide for future
analysis; El proceso de reasentamiento de Bento Rodrigues: Una dirección para
análisis futuros
Celiane Souza Xavier – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: No Brasil, as práticas extrativo-minerais possuem grande estima econômica.
Desde os tempos coloniais, a corrida desenvolvimentista e as progressivas demandas de
países emergentes têm intensificado a exploração do minério, avançando seu domínio
sobre os territórios e tornando-os produtos comercializáveis a partir de sua
objetificação. Partindo dessa realidade, o interesse fundamental deste artigo é favorecer
a continuidade de análises que abordam as formas pelas quais o extrativismo mineral
vem produzindo alterações nos territórios e violações às pessoas que neles habitam.
Para tanto, este estudo se constitui de análises relacionadas aos impactos urbanos e
humanos relativos ao processo de reassentamento coletivo do subdistrito de Bento
Rodrigues – atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão, em cinco de novembro
de 2015, em Mariana-MG.
Palavras-chave: Reassentamento, Bento Rodrigues, Master Plan, Mineração, Samarco,
Rompimento.
Abstract: In Brazil, extractive-mineral practices have great economic value. Since
colonial times, the developmental race and the progressive demands of emerging
countries have intensified the exploitation of the ore, advancing it’s dominion over
territories and making them marketable products based on their objectification. Starting
from this reality, the fundamental interest of this article is to favor the continuity of
analyzes that approach the forms by which mineral extractivism has been producing
alterations in territories and violations to the people that inhabit them. To this end, this
study consists of analyzes related to the urban and human impacts related to collective
resettlement process of the sub-district of Bento Rodrigues – reached by the rupture of
Fundão Dam, on November 5, 2015, in Mariana-MG.
Keywords: Resettlement, Bento Rodrigues, Master Plan, Mining, Samarco, Disruption.
Resumen: En Brasil, las prácticas extractivo-minerales poseen gran estima económica.
Desde los tiempos coloniales, la raza desarrollista y las progresivas demandas de países
emergentes han intensificado la explotación del mineral, avanzando su dominio sobre
los territorios y tornándolos productos comercializables a partir de su objeción. A partir
de esa realidad, el interés fundamental de este artículo es favorecer la continuidad de
análisis que abordan las formas por las cuales lo extractivismo mineral viene
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produciendo alteraciones en los territorios y violaciones a las personas que en ellos
habitan. Para ello, este estudio se constituye de análisis relacionados a los impactos
urbanos y humanos relativos al proceso de reasentamiento colectivo del subdistrito de
Bento Rodrigues – alcanzado por el rompimiento de la Represa de Fundão, en cinco de
noviembre de 2015, en Mariana-MG.
Palabras clave: Reasentamiento, Bento Rodrigues, Plan Maestro, Minería, Samarco,
Ruptura.
Introdução
Intensificada pelas novas capacidades possibilitadas pelo rápido desenvolvimento
tecnológico, a constante manipulação do espaço em que vivemos elege a nós, seres
humanos, como potenciais agentes criadores e modificadores das espacialidades. Por
consequência, somos também interventores nas dinâmicas e relações que concebem e
compõem os ambientes (MAGALHÃES, 2015). Nesse contexto, as demandas e modos
de execução das alterações espaciais diferem de local para local diante dos anseios
preeminentes em cada época da história (PLENÁRIA DO COMITÊ EM DEFESA DA
VIDA FRENTE A MINERAÇÃO, 2017). Observando-as, é possível constatar a
presença de uma força motriz comum: em sua maioria, estão intrinsecamente associadas
aos modos capitalistas de produção do espaço em escalas locais e, até mesmo, globais.
Santos (1988) nos exemplificou esse fato ao demonstrar que até mesmo nossos
“modelos de ocupação do espaço, desde as origens, vieram de fora” (SANTOS, 1988,
p.65), ou seja, dos colonizadores europeus.
Nessa conjuntura de introdução dos capitais como motores das decisões humanas, a
ocupação de territórios se vê subordinada ao capital financeiro. Como resultado, o
capital neoliberal avança sobre os territórios a partir de flexibilizações e desregulações
legislativas em diferentes níveis. As consequências disso, obviamente, são danosas aos
ambientes já consolidados e à produção de novas espacialidades rurais e urbanas uma
vez que os interesses do mercado são tomados como superiores às gritantes demandas
socioambientais. Assim, principalmente a partir da década de 90, os territórios têm sido
inseridos num contexto neoliberal de produção do ambiente onde a tendenciosa
reaplicação dos excedentes da moeda ocorre em áreas de interesse financeiro
(NAKANO, 2010). Desse modo, promove-se a manutenção do capitalismo como
sistema político e financeiro que pouco interesse tem pela garantia dos direitos
populacionais e, ainda menos, das classes menos afortunadas (HARVEY, 1989). Por
consequência, os capitais assumem um poderio quase arbitrário na apropriação e
transformação do ambiente construído por meio de sua capacidade de se remodelar em
acordo com seus interesses e, quase sempre, como se vê, em desacordo com a realidade
na qual quer se inserir.
Por todo o exposto, as atividades econômicas têm forte influência direta e indireta na
produção do espaço. No caso da atividade minerária, por exemplo, sabe-se que, desde o
Brasil colônia, a prática assume um papel quase protagonista no cenário econômico
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nacional (PLENÁRIA DO COMITÊ EM DEFESA DA VIDA FRENTE A
MINERAÇÃO, 2017). A extração dos chamados recursos minerais – forma
mercantilista de referência à reificação da natureza – tem incentivado a acentuada
acumulação e reprodução do capital a partir de avanços sobre as chamadas terras ricas,
o que torna a Natureza – com ‘N’ maiúsculo, como denomina Eduardo Gudynas (2015)
–, um produto comercializável a partir de sua objetificação. Essa postura global tem
influência direta sobre os ambientes locais uma vez que “[...] compreende uma série de
dinâmicas interligadas, as quais são definidas fora da localidade, por mercados
mundiais, mas que encontram materialidade nos territórios” (ZHOURI et al., 2018,
p.11). Como consequência, ocorrem, por exemplo, a forçosa remoção de comunidades
de seu território, desastres que devastam os ambientes de modo amplo e o acirramento
dos conflitos relacionados ao direito à terra. Isto porque, “fundamentalmente, as
‘violências das afetações’ implicam em expropriação, na destruição de biomas e
ecossistemas, na eliminação das economias locais e regionais, assim como na
aniquilação dos modos de ser, fazer e viver territorializados” (ZHOURI et al., 2018,
p.11).
Partindo dessa realidade, o interesse fundamental deste artigo é favorecer a continuidade
ao trabalho final de graduação1 que versou sobre as formas pelas quais o extrativismo
mineral, como atividade econômica com alto potencial modificador do espaço, vem
produzindo alterações nos territórios e violações às pessoas que neles habitam. Na
referida investigação, a partir do aprofundamento teórico em temas relacionados ao
papel da mineração na produção neoliberal dos espaços, o desastroso rompimento da
Barragem de Fundão – das mineradoras Vale Mineração S.A., Samarco Mineração S.A.
e BHP Billiton, ocorrido em 05 de novembro de 2015 – foi tomado como estudo de
caso. Deste modo, agregou-se à pesquisa o recorte analítico ao contexto da cidade de
Mariana MG, onde se iniciou o desastre. Ainda, e apesar de reconhecido o intenso
assédio que a comunidade de Bento Rodrigues – primeiro local atingidos pela lama de
rejeitos – vem enfrentando desde o rompimento em Fundão, por se tratar da
comunidade cujo processo de reassentamento encontrava-se mais avançado no
momento da pesquisa final de graduação, o projeto de reassentamento da comunidade,
denominado Master Plan de Bento Rodrigues, foi tomado como foco das análises
propostas. O projeto foi compreendido, a partir das análises realizadas, como uma forma
direta do capital minerador produzir e modificar o contexto socioespacial marianense.
A partir da sistematização dos resultados alcançados no citado estudo prévio, este artigo
se apresentará, portanto, como um importante passo na prossecução de análises
continuadas que buscam complementar este estudo através da investigação dos impactos
aos ambientes urbano e humano relativos ao projeto de reassentamento da comunidade
atingida de Bento Rodrigues – pesquisa em desenvolvimento pela autora no programa

1

XAVIER, Celiane Souza. Uma análise do Master Plan como instrumento de reassentamento para Bento
Rodrigues: O papel da mineração na produção neoliberal dos espaços. 2018. Trabalho Final de Graduação
(Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Ouro Preto. Minas Gerais.
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de Pós Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, na Escola de
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Na atualidade este
aprofundamento se fará possível porque, após a conclusão do descrito estudo
preliminar, o projeto de reassentamento foi aprovado e já se encontra nas fases iniciais
de execução. Deste modo, vejamos a seguir em que se fundamentou, quais foram os
métodos utilizados e quais os dados alcançados na fase inicial desta pesquisa continuada
para, a partir deles, promover a articulação com o que se pretende averiguar na pesquisa
em desenvolvimento.
Mineração e Território: O caso de Mariana
Eduardo Gudynas (2015) afirmou que a ambição humana atraiu-se pela Natureza
transformando-a, sob o olhar dos capitais, em um produto a ser explorado, capitalizado
e comercializado de modo a reproduzir riquezas. Nesse sentido, é fácil observar como,
há muito, mineração e território estão estreita e indissociavelmente vinculados. Logo, os
territórios dotados de atributos minerais se veem, gradualmente, sendo inseridos em
uma dinâmica de capitalização, reprodução e acumulação do capital proveniente da
extração do minério. Este, por sua vez, tem promovido – especialmente, no caso
brasileiro –, o capitalismo como um sistema financeiro alicerçado no extrativismo
mineral. Assim, toda oscilação do capital minerador terá seus efeitos materializados
sobre os territórios (WANDERLEY, 2017), que acabam por ter sua paisagem e
ambiência condicionadas às demandas capitalistas. É o caso, por exemplo das estruturas
utilizadas para deposição do material rejeitado no processo de manejo do minério. As
barragens de deposição de rejeito são, sob essa perspectiva, importantes parâmetros para
se estimar a produção de determinada mineradora uma vez que são testemunhos físicos
da intensificação ou retração da atividade no local em que se insere.
No cenário nacional, em um contexto de intensificação da atividade mineradora –
iniciada pela proeminência deste século –, seguido por uma retração gradual nesse
mesmo setor – em decorrência da intensa produção e consequente diminuição de
demanda –, foi construída, em Mariana-Minas Gerais, a barragem de Fundão (ZONTA;
TROCATTE, 2016). Apesar do curto período em atividade, essa estrutura atingiu o
colapso em 05 de novembro de 2015, causando uma destruição de alarde mundial.
Desde então, novas questões começaram a emergir no território marianense – onde a
atividade extrativo-mineral sempre assumiu um papel de destaque nas questões
econômicas e urbanas municipais. Apesar de ter convivido por toda a sua história com
as práticas mineradoras (SILVA; SANTOS, 2010), Mariana – assim como os demais
locais atingidos – nunca experimentou lidar com um desastre dessa proporção e com
repercussões tão complexas. O rompimento atingiu comunidades e territórios em
dimensões que, para além das físicas, também são simbólicas, ambientais, patrimoniais,
econômicas, sociais e culturais. Por tudo, cinco de novembro de 2015 sempre será
lembrado como um dia de tristeza, repulsa e dor (MILANEZ; LOSEKANN, 2016).
Numerosas, e de natureza variadas, foram as perdas oriundas desse desastre-crime
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sociotecnológico e ambiental2. Grande parte delas, impassíveis de reparação
(COMISSÃO DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DE FUNDÃO DE MARIANA-MG, 2018).
A barragem de rejeitos de minério de Fundão pertencia ao complexo minerário de
Germano. Conforme Milanez e Losekann (2016), das três estruturas de barragem
pertencentes ao complexo (Germano, Santarém e Fundão), Fundão era amais jovem e,
portanto, última a entrar em operação – fato ocorrido no ano de 2009. Nesse momento
os preços das commodities minerais estavam em alta. Desse modo, a Samarco
Mineração S.A., assim como outras empresas do setor, avançou suas operações em
busca de novos espaços para exploração e deposição de rejeitos (WANDERLEY, 2017).
Resultante deste avanço e apesar da pouca idade, Fundão foi a primeira barragem do
complexo a atingir o colapso. Desde então, muito ainda se debate sobre as condições
que desencadearam o rompimento de sua estrutura. Mas há indícios, segundo Pereira
(2015), que o complexo de Germano e, mais especificamente, a barragem de Fundão, se
encontrava em situação de saturação no período em que colapsou. Seu rompimento é,
apontado por muitos autores – como Wanderley (2017) ou Zonte e Trocatte (2016) –
como uma consequência direta do avanço descabido e desmedido da indústria
mineradora sobre o território marianense.
Com o colapso, a lama de rejeitos liberada percorreu cerca de seiscentos quilômetros até
encontrar o mar do litoral do Espírito Santo, atingindo dois estados brasileiros e
inúmeros aglomerados urbanos e rurais em seu percurso (FUNDAÇÃO RENOVA,
2018). Levou consigo bens materiais e imateriais que compunham as bases de alicerce e
reforço às territorialidades de cada local e coexistiam naquele espaço muito antes das
empresas iniciarem sua operação. Mais uma vez, o poderio do capital minerador, aqui
representado pelos milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério, sobrepôsse aos direitos sociais e ambientais de toda uma população.
A partir do desastre, desdobramentos de caráter físico e socioespacial emergiram no
território municipal. Alguns deles, ainda presentes, estão associados ao reassentamento
das comunidades atingidas – a saber, o subdistrito de Santa Rita Durão, Bento
Rodrigues; e o distrito de Mariana, Paracatu de Baixo – (CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL MINAS GERAIS-MARIANA, 2017). Quase três anos após o desastre, as
famílias atingidas - às quais o desastre incorporou demandas relacionadas à moradia –
permanecem vivendo em uma situação longe da ideal (COMISSÃO DOS ATINGIDOS
E ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DE
MARIANA-MG, 2018). Ainda hoje, sob o custeio das empresas responsáveis pelo
rompimento, estão relocadas em moradias que deveriam ser temporárias. Sem a menor
manutenção das relações interpessoais e dinâmicas pré-existentes em suas comunidades

2

Desastre ocasionado pelo colapso de um produto tecnológico e cujas consequências
socioambientais atingiram, e ainda atingem, esferas para além da dimensão material.
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de origem, essas famílias se veem num contexto completamente desconexo de suas
memórias e de seu modo de morar (COMISSÃO DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS
PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DE MARIANA-MG, 2017).
O desastre sociotecnológico e ambiental do rompimento em Fundão exemplifica o fato
que Harvey (1996) constatou há muito: planejar territórios ou projetar espaços já não é
ação exclusiva dos projetistas urbanos. Isto porque a soberania dos capitais nas questões
espaciais tem como resultado o privilégio das forças e poderes particulares de cada
época da história das cidades (HARVEY, 1989). Assim, o mercado tem se apropriado
de instrumentos de planejamento urbano (OLIVERA, 2017) que, por sua vez, são
tendenciosamente utilizados de modo a prefigurar e promover o empreendedorismo
urbano especulativo (HARVEY, 2007).
Precisamente nesse contexto de introdução de ferramentas financeiras no planejamento
urbano, é que surgiram os projetos denominados Master Plan – termo geralmente
utilizado para macro implantação de empreendimentos urbanos privados (VALENÇA,
2016). Master Plans são comumente utilizados como estratégias de recuperação de
áreas degradadas das cidades por demandas oriundas, por exemplo, da
desindustrialização de ambientes já consolidados (LANCELLOTTI, 2014). Muito
embora seja utilizado nesses contextos de grandes cidades e empreendimentos, é através
de um Master Plan que, inicialmente, a Samarco e, atualmente, a Fundação Renova –
empresa criada a partir de um Termo de Ajustamento de Conduta-TTAC (2016) firmado
entre as empresas mineradoras e organizações governamentais federais e estaduais de
Minas Gerais e do Espírito Santo –, propõem a reconstrução das comunidades
marianenses atingidas pelo desastre. Contudo, como indicou Valença (2016), o grande
risco assumido pelos grandes empreendimentos urbanos se relaciona com o fato deles
possuírem alta aptidão à transformação do local onde se insere. Assim, é fundamental
que a gestão do poder público municipal controle a atração do tecido urbano para o
local do empreendimento. Silva (2012) denominou esse movimento direcionado
impulsionado por um grande projeto urbano como empreendedorismo periférico. Nesse
modelo empreendedorista, o resultado é, quase sempre, a conversão das cidades em
empresas (HARVEY, 1996). Por fim, essas estratégias de marketing urbano acabam por
promover, para cenários exteriores, o contexto e a cidade onde o objeto se insere.
Ademais, em um perímetro mais imediato ao empreendimento, as respostas urbanas de
longo prazo podem ser, por exemplo, o desencadeamento de processos de gentrificação
– quando a pressão do mercado imobiliário expulsa do local pequenos empreendedores
e moradores de baixa renda – e o direcionamento do crescimento urbano na direção do
empreendimento (VALENÇA, 2016) – o que já é possível observar em Mariana-MG
com relação ao plano de reassentamento de Bento Rodrigues (XAVIER, 2018).
O forçoso deslocamento das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo de
seu local de pertencimento teve como consequência mais imediata o início aos
processos de planejamento do reassentamento dessas comunidades. Sem sobressalto, o
afamado Master Plan foi a ferramenta urbanística adotada para este fim mesmo e ainda
que já existam muitos questionamentos sobre a capacidade deste instrumento – de
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mercado – em projetar ambientes atentos às demandas individuais, comunitárias,
sociais, culturais e ambientais oriundas do maior desastre social, tecnológico e
ambiental brasileiro. Ainda assim, dada a importância da prática extrativo-mineral no
cenário local e nacional, o Master Plan de Bento Rodrigues foi aprovado em fevereiro
de 2018 e sua implantação encontra-se, atualmente, em fase de execução (FUNDAÇÃO
RENOVA, 2018).
A aprovação do projeto se deu em um momento posterior à conclusão do trabalho de
conclusão de curso em questão. Portanto, as análises propostas relacionaram-se ao
processo de construção do plano de reassentamento. Como ação continuada, as análises
futuras se relacionarão à fase de implantação do projeto, parte componente do processo
de reassentamento.
A construção do plano de reassentamento
O processo de construção do projeto iniciou-se com a decisão coletiva, em abril de
2016, de optar pelo reassentamento coletivo da comunidade (FUNDAÇÃO RENOVA,
2018). Assim, em seguida, a Samarco realizou uma atividade denominada
“Levantamento de Expectativas”, onde foram autodelimitados os 217 lotes atingidos e
levantados os anseios da comunidade em relação ao projeto.
Após esse momento, em maio de 2016, três possibilidades de terrenos para a
reconstrução da comunidade foram apresentadas pela Samarco Mineração S.A.
(SAMARCO MINERAÇÃO S.A., 2016) em assembleias de caráter informativo. Dentre
as possibilidades levantadas pela empresa, a escolha do terreno foi realizada por meio
de votações onde cada núcleo familiar foi representado por um (a) chefe de família.
Embora tenham sido levantados muitos questionamentos relativos à proximidade do
terreno ao aterro sanitário municipal e de sua maior proximidade em relação ao distrito
sede do município (COMISSÃO DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS PELO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DE MARIANA-MG, 2017), o
terreno escolhido recebe o nome de Lavoura e situa-se na mesma direção do Antigo
Bento Rodrigues.
A partir de então, as primeiras propostas de projeto começaram a surgir. Nesse
momento, anterior à criação da Fundação Renova, os projetos foram propostos pela
D’ávila Arquitetura, empresa belo-horizontina terceirizada pela Samarco (CÁRITAS
BRASILEIRA REGIONAL MINAS GERAIS-MARIANA, 2017). Completado um ano
do desastre, a empresa apresentou à comunidade a sua primeira proposta de projeto,
pronta e fechada. Membros da Comissão dos Atingidos (2017) sugerem que essa
primeira versão do projeto pareceu um condomínio fechado e que em nada concordava
com o modo de morar dos atingidos. Obviamente, portanto, a proposta não obteve
aceitação da comunidade. Assim, nos meses que se seguiram, uma nova proposta foi
apresentada com base na poligonal do Antigo Bento Rodrigues. Porém, novamente, a
tentativa foi falha ao tentar amoldar a antiga poligonal às condições do novo terreno
(FUNDAÇÃO RENOVA, 2018). A própria Renova (2018) detectou uma diversidade de
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problemas nessa proposta, estando eles principalmente relacionados a topografia e a
ocupação de áreas de proteção permanente. Assim, a proposta mostrou-se novamente
diminuta em relação ao justo e às expectativas dos núcleos familiares atingidos.
Cabe ressaltar aqui que, possibilitada pela alternativa metodológica, a autora
acompanhou de perto e, quando possível, participou dos processos de produção do
projeto. Essa proximidade permitiu verificar que adaptações sucessivas se seguiram à
esta segunda proposta até que, em janeiro de 2017, um desenho urbano melhorado
obteve maior aceitação pela comunidade. Constituía-se de uma proposta urbana que
definia a demarcação das futuras vias e zoneamentos. A proposta, entretanto,
demandaria adequações topográficas muito drásticas e foi, portanto, indeferida por
organizações ambientais estaduais e pelo Comitê Interfederativo (CIF) – órgão
fiscalizador, também criado pelo TTAC (2016), composto pelo Ministério de Meio
Ambiente, pelos governos Federal e estadual (de Minas e do Espírito Santo), pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e por representantes de municípios dos
estados atingidos.
O copioso regime de uma feitura de projeto desconectada da comunidade, iniciado pela
empresa D’ávila e continuado pela Fundação Renova, resultou, nos meses seguintes, em
sucessivas propostas apresentadas, analisadas e desaprovadas (CÁRITAS
BRASILEIRA REGIONAL MINAS GERAIS-MARIANA, 2017). Até esse momento, a
comunidade participava do processo de projeto apenas na condição de
aprovar/desaprovar as propostas apresentadas. Essas mostras, por sua vez, quase sempre
aconteciam com a utilização de linguagens gráfica e oral muito técnicas, pouco ou nada
legíveis a todo aquele que não está habituado à representação técnica de projetos
urbanísticos, topográficos e arquitetônicos (COMISSÃO DOS ATINGIDOS E
ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DE
MARIANA-MG, 2017). Diante disso, em novembro de 2017, dois anos após o desastre,
as Secretarias Estaduais de Cidades e Integração Regional e de Meio Ambiente e
Desenvolvimento (SECIR e SEMAD, respectivamente) determinaram a realização de
oficinas participativas que possibilitassem uma maior inclusão dos atingidos no
processo de construção do projeto de reassentamento.
Conduzida pelos profissionais da Cáritas e da Renova, as oficinas consistiam
na discussão de dois projetos representados por duas maquetes na escala
1/750 – [..] cuja responsabilidade de produção ficou a cargo da Fundação
Renova. O objetivo não foi escolher uma das propostas apresentadas, mas
sim, absorver o que houvesse de positivo, considerar os pontos negativos e as
sugestões apontadas pelas próprias famílias na intensão de coletar
informações que, em confronto com as insatisfatórias propostas urbanas dos
planos de reassentamento até então apresentados pela Fundação Renova, se
fizesse possível a urgente elaboração de uma proposta final justa,
participativa e condizente com os interesses das comunidades atingidas.
Ouvindo os atingidos e tornando-os parte integrante do processo de
construção do Master Plan, a probabilidade de satisfação com a próxima
proposta fica bem maior e as obras poderão, finalmente, ter seu início
(XAVIER, 2018, p.85).
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Em dois momentos, a autora pôde participar das oficinas de análise do Master Plan
como auxiliar da Cáritas – Equipe de Assessoria Técnica dos Atingidos e Atingidas do
município de Mariana – na coleta e sistematização dos apontamentos dos núcleos
familiares atingidos participantes do processo. As oficinas ocorreram em novembro de
2017. Em seguida, extraídos os pontos positivos e negativos de ambas as propostas, o
projeto final teve sua aprovação em fevereiro de 2018. Sua implantação já se encontra
em fase de execução continuando o processo de reassentamento (figura 01) a partir da
construção do canteiro de obras iniciada em maio do mesmo ano.

Figura 1 – O Processo de produção do Master Plan de Bento Rodrigues
Fonte: Imagem Autoral.

Análises do Processo de construção do Master Plan de Bento Rodrigues
Com vistas à sistematização do processo de investigação, foi construída uma matriz de
análise que pode ser utilizada como ferramenta de estudo em pesquisas futuras relativas
a projetos de mesma natureza. Ou seja, que sejam fruto da forçosa remoção de uma
comunidade de seu local de pertencimento. Essa matriz (figura 2) compôs-se de seis
variáveis de análise idealizadas a partir da observação e participação atenta no processo
de produção do projeto.
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Figura 2 – Matriz de Análise
Fonte: Imagem Autoral (XAVIER,2018, Modificado pela autora).

Em resumo, as variáveis são definidas como:
▪
▪
▪

Adequação do Partido: Investiga o grau de adequação da primeira proposta de
projeto proposta frente às particularidades globais da comunidade removida, tais
como a cultura, a memória, o modo de ocupar e os aspectos socioeconômicos.
Adaptabilidade: Busca verificar a maleabilidade do processo em relação às
demandas oriundas da comunidade atingida e das organizações legais
competentes.
Informação e Linguagem: Investiga a qualidade da informação oral e gráfica
veiculadas, bem como o uso de linguagem adequada ao público a que a
informação se destina. Tudo isso, de modo a averiguar a obediência ao direito
constitucional de acesso amplo à informação por todo cidadão.
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▪

Participação: Apura o grau de abertura do processo à participação efetiva da
comunidade, tomando a participação autêntica como a atribuição do poder de
decisão à população atingida.
▪ Adequação a realidades múltiplas: Investiga em que grau o instrumento de
planejamento utilizado para reassentamento se compromete com a recomposição
das bases da comunidade, não produzindo projetos genéricos mas sim propostas
que, de fato, incorporem o modo de vida da população atingida.
▪ Impacto nos territórios: Analisa a capacidade do projeto de provocar impactos
de natureza ambiental, socioeconômica e institucional no ambiente em que se
insere em suas escalas macro e micro.
Sob quase todos os aspectos analisados, o processo de produção do Master Plan de
Bento Rodrigues demonstrou um desempenho muito falho. O viés tecnocrático
permaneceu, por muito tempo, intrínseco à produção do projeto como consequência da
quase nula inserção de seus produtores no território. Em um primeiro momento, a
primeira proposta apresentada foi produzida a partir de dados secundários em escritórios
de projeto e não teria, portanto, um resultado distinto da frustração que causou. Nada
havia do modo de morar da comunidade e apenas os aspectos legais foram tomados
como norte da concepção projetual.
No que tange a questão da adaptabilidade, a incorporação de demandas no processo só
ocorreu de modo efetivo a partir da determinação feita pelas secretarias estaduais pela
realização de oficinas que incluíssem os atingidos no processo de projeto. Infelizmente,
muito tempo foi perdido e muitas propostas foram erroneamente produzidas, já que as
oficinas de análise do Master Plan, que visaram absorver as demandas da comunidade,
só ocorreram dois anos após o desastre. Para dimensionar a importância dessa inclusão,
basta observar que só depois dela, uma proposta de projeto foi finalmente aprovada.
Informação e linguagem, como já exposto, são outros pontos muito negativos do
processo em questão. Nos documentos, flyers, audiências e demais veículos
comunicadores utilizados, quando não demasiadamente técnica, a informação oral e/ou
gráfica é muito infantilizada. Além disso, o acesso a qualquer informação é muito
dificultado, tanto pela Fundação Renova, quanto pela administração pública. Nessa
análise, a imersão em campo foi fundamental por garantir à autora outros meios e
agentes com quem buscar informações, como a equipe de assessoria técnica e,
principalmente, as pessoas atingidas. Produzir informação é uma ação de abrangência
bem mais ampla que, simplesmente, veicular diversos materiais informativos. É preciso
qualidade, adjetivo que não pôde ser agregado ao processo de construção do projeto de
reassentamento.
Além disso, o uso intencional e equivocado do adjetivo participativo torna o processo
ainda mais faltoso. Da maioria das atividades realizadas pelas empresas com a
comunidade, apenas as informações materiais informadas tiveram interesse por sua
capacidade de ‘quantificar’ as perdas dos atingidos. Este fato pode ser confirmado pelos
copiosos insucessos nas propostas apresentadas, fruto de atitudes de não-participação.
Em outros momentos, como na escolha dos terrenos para reassentamento, a população
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foi levada a crer estar participando do processo quando, na verdade, foi simplesmente
consultada a partir de possibilidades previamente selecionadas pelas empresas. O modo
de produção do projeto só muito tarde conferiu um pouco mais de abertura à
participação. Ainda assim, mesmo tendo sido um passo muito importante dado na
direção dessa inclusão, nem as oficinas ditas participativas se aproximaram muito
daquilo que se compreende por participação autêntica, conforme o definido por Souza
(2006), onde a comunidade, principal interessada, é o principal ator em um processo de
auto-gestão.
Outro ponto primordial e muito questionável foi a escolha do instrumento de projeto. Os
princípios empreendedoristas da ferramenta urbana Master Plan vão de encontro com
os fatores sociespaciais que devem ser levados em consideração em processos de
reassentamento. A reconstrução da comunidade não deve ser compreendida apenas
como uma simples reparação edilíca e material, mas sim, como a recomposição das
bases físicas e imateriais de uma comunidade. A maior abertura à participação é
fundamental neste quesito por evidenciar que muitas questões não se sumarizam às
compreensões capitalistas e neoliberais. Sob essa perspectiva e analisando todo o
processo concluído até então, verificou-se o mínimo interesse à adaptação projetual,
sendo essas realizadas somente a partir da cobrança atenta dos atingidos, de seus
assessores técnicos e das organizações governamentais competentes.
Por fim, pela imatura execução, ainda é cedo para identificar os impactos socioespaciais
do projeto de reassentamento, embora já seja possível detectar algumas tendências. Por
exemplo, no cenário urbano local, alguns impactos do projeto já são notáveis, como o
evidente reforço do vetor de expansão urbana apontado pela Lei Complementar
016/2004 (2014) – consequência do local de implantação do projeto. É importante
ressaltar, neste ponto, que todas as três propostas de terreno apresentadas pelas
empresas convenientemente se localizam no mesmo sentido deste vetor.
Ainda, a própria criação da Fundação Renova constitui um impacto a nível institucional
por integrar mais uma instituição atuante no território. Além disso, durante o processo
de projeto, algumas alterações legislativas foram executadas. Se estas, por um lado,
permitiram tornar as características de ocupação no novo terreno mais semelhantes às
do antigo Bento Rodrigues, por outro, estimularam o mercado de terras na direção do
projeto. Com tudo, torna-se evidente que, apesar de prosseguindo, o reassentamento tem
se constituído por notáveis pormenores que acabam por empobrecer todo o processo.
Considerações e direcionamentos para análises futuras
Como se viu, o reassentamento da comunidade de Bento Rodrigues tem sérias
implicações principalmente relacionadas ao fato de que o processo vem sendo tomado
em segundo plano frente as demandas capitalistas e com a chancela do poder público
municipal. Com tudo, a diversidade de efeitos originados mesmo antes da implantação
do Master Plan só reforça a forte relação existente entre o capital e a produção e/ou
modificação de espaços rurais e urbanos no contexto da cidade de Mariana.
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Como a pesquisa anterior foi realizada ao passo que o projeto foi sendo planejado, o
período institucional dedicado ao estudo se encerrou antes da aprovação do projeto.
Portanto, pretende-se, agora, aprofundar nas questões relativas aos impactos urbanos e
humanos oriundos do processo de reassentamento na futura dissertação de mestrado.
Para tanto, reconhece-se que, como na pesquisa preliminar, a atual estará
completamente condicionada ao decorrer do processo e terá, portanto, seu recorte
temporal definido durante o decorrer da pesquisa.
O estudo terá como parâmetro de análise a última variável da matriz apresentada, sendo
ela, dentre todas, a que se relaciona mais diretamente com a fase em que atualmente se
encontra o processo de reassentamento. Será incorporada à sua definição original o
objetivo de analisar também os impactos ao ambiente humano, ou seja, como o processo
tem afetado àqueles envolvidos em seu decurso. Portanto, leia-se:
▪

Impacto nos territórios: Analisa a capacidade do projeto de provocar impactos
de natureza ambiental, socioeconômica, humana e institucional no ambiente em
que se insere em suas escalas macro e micro.
Por fim, as análises futuras, também como na pesquisa anterior, estarão ancoradas no
uso da cartografia como metodologia de pesquisa, método que proporciona a
aproximação entre o pesquisador e o objeto estudado através da imersão em campo. Por
meio do método cartográfico, tronar-se-á parte do processo através, por exemplo, da
participação em reuniões, oficinas, acompanhamento das obras, busca de informações
nos bancos municipais, imobiliários, junto à equipe de assessoria técnica e aos
atingidos, além da observação atenta às modificações processuais impulsionadas pelo
projeto. Assim, a pesquisa constituirá um levantamento dos principais impactos aos
ambientes urbano e humano relativos ao processo de reassentamento da comunidade de
Bento Rodrigues, tomando como base aqueles já identificados e investigando os
impactos futuros através de análises comparativas pré e pós início da implantação do
projeto.
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