M
S
Seminário
PROGRAU
ANAIS DO VIII SEMINÁRIO DE
PESQUISA PROGRAU/UFPEL
Vol.3

Anais do VIII Seminário de
Pesquisa PROGRAU/ UFPel

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO

AUTOR

Diretor: Maurício Couto Polidori

PERIODICIDADE Anual

Seminário

de

Pesquisa

PROGRAU/UFPel

Vice-diretora: Isabel Tourinho Salamoni
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

VIII

LOCAL Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
EM

ARQUITETURA E URBANISMO
Coordenação: Nirce Saffer Medvedovski
Coordenador adjunto: Eduardo Grala da Cunha
Secretária: Cristiane Miritz
ORGANIZADORES DO EVENTO

da Universidade Federal de Pelotas
ANO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 2017
ORGANIZADORES

DA

PUBLICAÇÃO

Anderson Pires Aires; Carolina Ritter; Lorena
Maia Resende.
LOCAL DE EDIÇÃO Pelotas, RS

Anderson Pires Aires; Camila Teixeira Martins;
Carolina Ritter; Johanna Beck Hiller; Lígia
Maria Ávila Chiarelli; Lorena Maia Resende;
Luana Pavan Detoni; Tais Marini Brandelli.
DIAGRAMAÇÃO DAS CAPAS
Lorena Maia Resende

ANO 2018
PRINCIPAIS ASSUNTOS
1. ARQUITETURA 2. URBANISMO
EDITORAÇÃO E REVISÃO GERAL
Anderson Pires Aires; Carolina Ritter; Lorena
Maia Resende

TÍTULO Anais do VIII Seminário de Pesquisa
PROGRAU/UFPel

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Catalogação na Publicação:
Bibliotecária Kênia Moreira Bernini – CRB -10/920

S471a Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPEL (8. : 2017 : Pelotas)
Anais do VIII PROGRAU – Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel [recurso eletrônico] / organização de Anderson Pires Aires, Carolina Ritter, Lorena Maia Resende. – Pelotas:
UFPel, 2018.
13,4 MB; PDF
Acesso: http://prograu.ufpel.edu.br/index.php/br/docs_links
ISSN

1. Arquitetura. 2. Urbanismo. I. Aires, Anderson Pires,
org. II. Ritter, Carolina, org. III. Resende, Lorena Maia, org.
IV. Título
CDD 720

Sumário
Apresentação .......................................................................................................................1
Diretrizes para o plano cromático do Centro Histórico de Jaguarão ..............................3
Comunidades sustentáveis: recomendações para o planejamento no RS - a qualidade
dos espaços construídos .................................................................................................. 11
Percepção ambiental em cidades pequenas - estudo de caso em três municípios do
interior do Rio Grande do Sul ........................................................................................... 21
Morfologia urbana e acesso solar ao espaço público .................................................... 31
O cicloativismo e suas contribuições para a mobilidade urbana no sul do Brasil: o caso
de Rio Grande, Pelotas e Bagé, RS ................................................................................ 39

O espaço arquitetônico e urbanístico das Cooperativas Habitacionais Uruguaias .... 59
Reabilitacão de vazios urbanos: o impacto na ZPPC do Porto de Pelotas | RS após o
processo de inventário do patrimônio histórico .............................................................. 69
Identidade e arquitetura modernista residencial no extremo sul do Brasil no período
pós-guerra .......................................................................................................................... 77
Avaliação do potencial de microgeração de energia na UFPel .................................... 83
Avaliação do Programa Nacional de Habitação Rural em comunidades não
pertencentes à agricultura familiar: o caso da Colônia de Pescadores da Ilha da
Torotama – Rio Grande/RS. ............................................................................................. 91
Avaliação do uso de resíduo de beneficiamento do granito e mármore (RBGM) para
emprego em concreto estrutural como substituto parcial do cimento .......................... 99

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Conforto térmico em áreas externas: desempenho ambiental de pátio de Escola
Municipal de Educação Infantil em Pelotas, RS ............................................................. 49

Estudo da potencialidade do uso do resíduo de cerâmica vermelha em argamassas
de revestimento ............................................................................................................... 111
Projeto e discurso: uma análise sobre os novos produtos do setor imobiliário em
Pelotas .............................................................................................................................. 121
Avaliação da qualidade da habitação de interesse social unifamiliar no município de
Erechim-RS no período do PMCMV: a questão da flexibilidade dos projetos .......... 129
Conservação e preservação: avaliação da descaracterização do patrimônio
arquitetônico eclético residencial e comercial do primeiro loteamento de Pelotas ... 137
A inserção de práticas artísticas no espaço público: limitações e potencialidades,
conflitos e convergências ................................................................................................ 149

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Cartografias urbanas na linha de fronteira: travessias nas cidades gêmeas Brasil Uruguay ............................................................................................................................ 157
Aplicação da assistência técnica em habitação de interesse social: participação do
usuário e do profissional ................................................................................................. 167
Transit-Oriented Development: uma metodologia para a criação de comunidades
habitáveis.......................................................................................................................... 175
A cidade ilegal: práticas cotidianas no uso dos passeios públicos em Manaus ....... 185
A percepção do ambiente condominial pelo usuário ................................................... 197
Uso da Termografia Infravermelha na detecção da corrosão em estruturas de concreto
armado .............................................................................................................................. 205
Olhar do idoso sobre o bairro em que vive: Centro, Fragata e Navegantes na cidade
de Pelotas......................................................................................................................... 217
O Conjunto PREVI e o contexto dos anos 50 e 60 ...................................................... 225

Apresentação
O Seminário de Pesquisa PROGRAU/ UFPel é um evento dedicado à
apresentação de trabalhos dos alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. Ocorrendo anualmente,
o encontro se caracteriza como um espaço de divulgação dos projetos de

pesquisa de alunos em seu primeiro ano no PROGRAU/ UFPel.
Nos dias do evento, os alunos apresentam seus trabalhos a uma banca composta
com no mínimo dois professores, os quais avaliam oralmente os trabalhos; as
apresentações também podem ser assistidas pela comunidade acadêmica em geral.

desenvolvimento de seus trabalhos, e também a adequarem seus projetos ao curto
espaço de tempo disponível para sua elaboração – 24 meses.
No evento de 2017, previamente às apresentações, os mestrandos elaboraram
resumos expandidos de suas pesquisas, para que os professores participantes das
bancas pudessem conhecer antecipadamente os trabalhos que viriam a assistir. Os

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/ UFPel trazem no corpo de
sua publicação esses resumos e ficam disponíveis no site do PROGRAU http://prograu.ufpel.edu.br/index.php/br/. Com isso, alunos regulares ou com matrícula
especial do programa de mestrado, bem como a comunidade em geral, podem
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O Seminário possui o intuito de auxiliar os mestrandos no início do
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acessar os resumos e conhecer as atividades desenvolvidas pelo Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas.
Em 2017, as apresentações das pesquisas ocorreram nos dias 8, 9 e 10 de novembro.
Palestras complementares às apresentações foram realizadas com o objetivo de
ajudar os mestrandos quando da realização de seus resumos e de suas
apresentações: a) A comunicação mudou e nossas apresentações não, com
Fernando Al Alam, no dia 25 de outubro; b) Entendendo a metodologia, com Lígia
Chiarelli, no dia 26 de outubro; c) Apresentação e diagramação em trabalhos
científicos, com Ana Paula Faria e Maurício Polidori, no dia 6 de novembro.
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Complementa-se que o PROGRAU/ UFPel possui uma grande diversidade de
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enfoques e temas de pesquisa. Nesse sentido, os resumos aqui trazidos tratarão
de assuntos desde tecnologias da construção até cartografias sensíveis. Destaca-se
ainda que, assim como a capa desta publicação, os resumos aqui apresentados
ilustram projetos de pesquisa em processo de desenvolvimento, os quais podem
ainda virem a ser modificados e adaptados, conforme o próprio desenvolvimento da
pesquisa. Resumindo, depara-se aqui com uma primeira pincelada de cada

dissertação.

Anderson Pires Aires e Carolina Ritter.

Diretrizes par ao plano cromático do Centro Histórico de Jaguarão
ANÇA, Adriana
Arquiteta urbanista, adriana-pagliani-anca@hotmail.com
NAOUMOVA, Natália
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Profa. Dra., naoumova@gmail.com
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INTRODUÇÃO
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O trabalho proposto pretende contribuir
para a preservação da cidade da
Jaguarão, objetivando enaltecer o
patrimônio
edificado
(com
as
características históricas peculiares)
usando a COR como um elemento que
pode coadjuvar na preservação e
manutenção da identidade do local. A
motivação de realizar esse trabalho
baseia-se na necessidade de criar,
através da cor, ambientes nos quais as
pessoas consigam sentir o centro
histórico de Jaguarão como uma única
construção
em
grande
escala,
contribuir de maneira positiva para a
formação e manutenção da identidade
do local.
Através da percepção que adquirimos,
selecionamos,
organizamos
e
interpretamos as informações obtidas
pelos sentidos para então atribuirmos
significados. A importância das cores
neste
fenômeno
da percepção,
principalmente quando se trata de
percepção ambiental, consiste no fato
dela ser uma das primeiras identidades

do espaço observado, nas quais
remete a infinitas sensações e
interpretações. Procurar conhecê-las e
entendê-las é um importante passo no
processo de compreensão das coisas
naturais ou produzidas pelo homem,
como a arquitetura (PEDROSA, 2008).
Nos centros históricos, os prédios de
diferentes estilos e policromia dão
identidade a localidade, construído no
decorre dos séculos, apresentam
características
próprias
dando
originalidade aos sítios.
Segundo
Naoumova, é confirmado através de
estudos que as cores acompanham as
formas arquitetônicas durante a
história, as cores fazem parte
integrante que individualizam as
edificações, mas que também em
alguns momentos assemelham a
aparência de um local, identificado pelo
emprego das soluções cromáticas e
pinturas parecidas, reconhecíveis e
familiares
para
os
habitantes
(NAOUMOVA, 2009).
O centro histórico de Jaguarão,
tombado pelo IPHAN em 2012,

O objetivo geral do estudo em questão,
é a elaboração de subsídios teóricos e
práticos para o desenvolvimento de um
Plano Cromático para o Centro

Histórico
de
Jaguarão,
com
embasamento
adequado
para
elaboração das diretrizes cromáticas,
dando oportunidade da escolha da
diversidade e limites das cores e
materiais.

METODOLOGIA
O estudo cromático será realizado na
cidade de Jaguarão, partirá da análise
das edificações do entrono de duas
praças. A Praça do Desembarque onde
está o Mercado Público, local onde se
originou a malha urbana da cidade. E a
Praça Dr. Alcides Marques, onde está
localizada a Igreja Matriz do Divino
Espírito Santo, e fixado o maior número
de prédios de relevância arquitetônica
eclética.
A escolha das duas praças se justifica
pela sua importância no surgimento da
cidade. A presença do casario no
entrono delas apresenta fragmentos
urbanos
mais
homogêneos
e
consolidados em termos de paisagem
urbana histórica e cultural.
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apresenta diretrizes a serem seguidas
no momento do restauro ou construção
dos
imóveis.
(Diretrizes
do
Tombamento
(Dossiê
de
Tombamento). Essas diretrizes são
relativamente detalhadas e rígidas
quanto ao tratamento da fachada da
edificação, seus recuos, materiais e
alterações em termos de altura. Quanto
à possibilidade de coloração, indicam
somente que o uso de cores deve ser
realizado conforme estilo arquitetônico
da edificação, de forma a valoriza-lo.
Para as demais edificações e novas
construções serão indicadas cores de
acompanhamento que se harmonizem
com o entorno imediato. O problema
está na subjetividade das propostas,
pois
a
expressão
“cores
de
acompanhamento que se harmonizem”
é muito vaga e não especifica as
tonalidades e características das cores
(matriz, claridade e saturação) nem as
suas combinações e tipologias.
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Figura 1: Imagens das duas praças estudadas da cidade da cidade de Jaguarão: Face de quadra da
Rua General Osório (Praça Dr. Alcides Marques) (E). Face de quadra da Av. 27 de Janeiro. (Praça
do Desembarque) (D). Fonte: Fotos de Adriana Ança, 2017, 2016.
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Para aprofundar a parte teórica do
trabalho serão efetuados estudos
sobre: teorias do restauro, intervenções
em áreas históricas, documentos
patrimoniais, planos cromáticos e seus
elementos,
analise
dos
planos
existentes e a evolução urbana e
arquitetônica do centro histórico da
cidade de Jaguarão.
Os métodos de coleta de dados sobre
cores antigas na cidade são compostos
por dois tipos de levantamentos:
documental e de campo.

No levantamento documental, busca-se
informações pré-determinadas que
sejam
necessárias
para
o
entendimento, o conhecimento e a
interpretação das características dos
prédios e imagem antiga da cidade em
geral. O levantamento inclui pesquisa
histórica,
análise
de
imagens
fotográficas e avaliações de antigos
projetos
dotados
de
fachadas,
encontrados em arquivos do município,
no Instituto Histórico e Geográfico de
Jaguarão e materiais dos próprios
proprietários.

O estudo das cores históricas no
trabalho em questão será apoiado no
conceito
da
policromia
urbana
desenvolvido pelo Efimov (1990) e na
definição da tipologia cromática
proposta por Naoumova (2009).
Segundo esses autores os três
componentes da policromia urbana
são: conteúdo, ou seja, a paleta de
cores
com
matizes
definidos;
estruturação, que é mais bem
entendida como a distribuição das
cores na superfície das fachadas e na
paisagem
urbana;
dinâmica,
representada
pelas
mudanças

cromáticas que acontecem ao longo do
dia, através das relações entre o
espaço e o tempo.
A tipologia é entendida como um estilo
arquitetônico vinculado ao um esquema
cromático típico de cada estilo. Foram
definidos a partir desse estudo as
tipologias
cromáticas
para
as
edificações Coloniais, Ecléticos e Prémodernistas
(protomodernismo),
levando em consideração as paredes,
detalhes arquitetônicos, esquadrais e a
estruturação das cores em toda a
fachada.

RESULTADOS PARCIAIS
Como resultado do trabalho serão
construídas, paletas de cada edificação
e também paletas gerais características
para conjunto de edificações do
período
eclético,
colonial
e
protomodernismo. As paletas gerais
formadas com identificação de atributos
das cores (matiz claridades e
saturação)
relacionados
com
elementos morfológicos das fachadas
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No levantamento de campo, realiza-se
o procedimento da prospecção das
edificações composto por três etapas.
Na primeira etapa será definido os
locais de execução das prospecções
conforme a tipologia do estilo do prédio.
Na segunda será realizado a execução
das prospecções com registro das
cores através do catálogo do sistema
cromático internacional Natural Color
System (NCS). E, na terceira, as fichas
com fotografias e visualização dos
pontos observados serão elaboradas.
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(paredes, esquadrias e detalhes). Além
disso, serão reconstruídas faces de
cada quadra das duas praças
visualizando as tipologias cromáticas
das edificações e a policromia antiga do
conjunto.
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Esse material vai responder a pregunta
da pesquisa: Qual foi a imagem
cromática da cidade de Jaguarão
referente aos períodos eclético, colonial
e protomodernismo?
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Os dados e informações organizadas
possibilitara elaborar as diretrizes para
a elaboração do Plano Cromático de
Jaguarão,
com
fichas
técnicas
representando a cor das edificações de

maior relevância arquitetônica do
centro histórico da cidade de Jaguarão,
e também efetuar as propostas
cromáticas para outras edificações
conforme tipologias dos estilos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o trabalho do Plano Cromático
para o Centro Histórico de Jaguarão, a
cidade terá a oportunidade de manter
sua identidade local, com suas
edificações
bem
caracterizadas
finalizadas na escolha da cor, conforme
a paleta de cores estudada, dando
assim a unidade como uma única
construção em grande escala.

REFERÊNCIAS
EFIMOV, A. V. [Policromia da Cidade] Moscow: Construção, 1990. Nota: Caracteres
em russo.
NAOUMOVA, Natália. Qualidade estética e policromia de centros históricos. Tese
(doutorado em planejamento urbano e regional) cap 2(cor em diferentes aspectos) Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre,2009.
OLIVEIRA, Ana L.C.; SEIBT, Maurício B. Programa de Revitalização Integrada de
Jaguarão. Pelotas: UFPEL, 2005.
PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. Rio de Janeiro: Senac, 2008.
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IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O avanço da fronteira
meridional Conjunto Histórico e Paisagístico de Jaguarão, Dossiê de
tombamento. Org.
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Comunidades sustentáveis: recomendações para o planejamento no
RS - a qualidade dos espaços construídos
BRAGA, Adriana Viebrantz
Arquiteta urbanista, arqui.adrianabraga@gmail.com
CHIARELLI, Lígia Maria de Ávila

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Profa. Dra., biloca.ufpel@gmail.com
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“A definição de ecovila é ampla,
permitindo
tipos
diferentes
de
comunidades e projetos a serem
reconhecidos. Porque cada ecovila é
projetada por pessoas que ali vivem, de
acordo com sua visão, contexto, cultura
e interesses, não há duas iguais” (GEN,
2017).
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Atualmente vivem-se tempos difíceis,
com grandes problemas causados pelo
homem ao meio ambiente. Contudo, se
faz necessário uma mudança drástica
no modo de viver e pensar a
humanidade.
E
a
palavra
“sustentabilidade” tem sido usada para
identificar produtos ou ações que
causam menor dano ao meio ambiente,
sendo uma prática saudável a ser
adotada. Ecovilas ou Comunidades
Intencionais, como também são
conhecidas, vem com a proposta de ser
um estilo de vida mais adequado para
o planeta. Sendo que Boff (2012) define
ecovilas como sendo “Assentamentos
Humanos Sustentáveis”.

A origem da primeira Ecovila ocorreu
em 1962, quando foi criada a Fundação
Findhorn, uma organização não
governamental,
associada
ao
Departamento de Informação Pública
das Nações Unidas, com a função de
promover a sustentabilidade ecológica,
econômica, cultural e espiritual. Esse
assentamento foi o primeiro modelo de
comunidade ecológica do mundo. A
comunidade foi erguida com materiais
ecológicos, com produção aproximada
de 27% da energia elétrica e 60% de
sua comida através do cultivo. O esgoto
era tratado pela própria comunidade, e
a administração feita através de um
processo de decisões altamente
democrático. Quanto à saúde, a
comunidade criou um sistema de apoio
holístico, não abordando apenas o
tratamento da doença, mas tudo que
envolve ou causa o surgimento dela,
oferecendo um modo de vida
alternativo, envolvendo alimentação
saudável e bem-estar (DUARTE,
2017). Essa sociedade iniciou com três
membros, mas no final da primeira
década do século XXI, contava com

Considerando que a ABRASCA
(Associação
Brasileira
de
Comunidades Autossustentáveis), foi
criada em 1978, com o objetivo de
catalogar as comunidades alternativas
no Brasil, provavelmente o surgimento
da primeira Ecovila no País, deu-se por
volta deste ano.
Estudos realizados por divers
os autores buscam definir as várias
dimensões da sustentabilidade, como
propõem, entre outros, Sachs, (2002), e
“Coletivo Gaia Brasília”, que hoje conta
com o Programa “Educação Gaia
Design para a Sustentabilidade”.
Muitas dessas pesquisas que analisam
a sustentabilidade na habitação se
detêm apenas em aspectos Sociais,
Econômicos e Ecológicos. No entanto
Satller (2007) inclui também conceitos

estéticos e de qualidade espacial,
(Figura 1) que deveriam estar
presentes
na
“mandala
da
sustentabilidade”.
Este trabalho se propõe a analisar
ecovilas já consolidadas no Rio Grande
do Sul (Figuras 2, 3 e 4), e ao final,
apresentar
recomendações
para
auxiliar na melhoria da qualidade
espacial
das
mesmas.
Como
parâmetros serão utilizados conceitos
técnicos para o desenvolvimento de
projetos de planejamento, organização
e construção dos espaços comunitários
e individuais. Portanto o objetivo desta
pesquisa
consiste
em
delinear
propostas para melhorias das ecovilas
estudadas, além de criar modelos de
planejamento para futuras intervenções
em ecovilas a serem implantadas no
estado do Rio Grande do Sul.

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

cerca de quinhentos integrantes de
mais de quarenta países.
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Figura 1: Mandala da Sustentabilidade.
Fonte: Disponível em: <http://coletivogaiabrasilia.org/>. Acesso em: 22 out. 2017.

Figura 2: Imagem de voluntários construindo mini casa de COB, curso de bioconstrução (E).
Imagem das casas e lago do Instituto Arca Verde (D).
Fonte: Disponível em: <http://www.arcaverde.org/new/>. Acesso em: 22 out. 2017.

Figura 4: Imagem do curso de Bioconstrução e Telhado Verde (E). Imagem do Sítio Amoreza, Morro
Redondo/ RS (D). Fonte: Fotos de Adriana V. Braga, 2017.
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Figura 3: Mapeamento de 12 ecovilas no Rio Grande do Sul.
Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/>. Acesso em: 24 out. 2017.
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METODOLOGIA
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Os
procedimentos
metodológicos
iniciais serão realizados através de
pesquisa documental e bibliográfica. O
trabalho será conduzido por estudos de
caso (YIN, 2001), a partir dos objetos
de estudos, ou seja, as ecovilas
existentes no Rio Grande do Sul. Serão
realizadas
visitas
exploratórias,
registros fotográficos, observações
técnicas,
levantamentos
físicos,
questionários e entrevistas.
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A análise dos dados coletados será
realizada através do uso de métodos
quantitativos e qualitativos, a partir dos
dados e resultados obtidos, tendo como
base, conhecimentos técnicos e
científicos, verificando se demostram
serem eficazes para assentamentos
semelhantes.

RESULTADOS PARCIAIS
Cada
comunidade
possui
sua
“Ecolinguagem” que a diferencia das
demais. Porém, é possível identificar e
agrupar diferenças e semelhanças

entre elas e assim, definir um ou mais
padrões e estabelecer modelos. Esses
poderão
ser
usados
para
o
planejamento e implantação de futuras
ecovilas (DYKEMA, 2009).
Até o momento, foi identificada apenas
uma pesquisa que se aproxima do
estudo
proposto,
abordando
a
qualidade espacial dos ambientes
internos e externos (DIÓRIO, 2017). As
demais pesquisas correspondem a
temas isolados como os estudos de
Januário (2014); Bissolotti (2004);
Bayer (2010); Fabri (2015); Cunha
(2012), que se detém apenas em
aspectos econômicos, sociais e
ambientais.
Nesses estudos identificou-se que a
maioria busca medir o grau de
sustentabilidade das ecovilas ou
discorrem sobre os desafios de
administrar
essas
comunidades,
manuais e roteiros com técnicas
construtivas, hortas comunitárias e
outros assuntos que a permacultura
abrange totalmente.

A presente pesquisa encontra-se em
andamento, e o próximo passo será a
escolha das ecovilas, que serão os
objetos de estudo, para dar início as
visitas exploratórias e o levantamento
de dados, registros fotográficos e os
demais
aspectos
pertinentes
e
necessários para desenvolvimento
deste estudo.

Urbanismo, na linha: Avaliação e
Percepção do Ambiente pelo Usuário PROGRAU/UFPEL encontra-se em
andamento. A partir dos resultados
encontrados espera-se, contribuir para
a melhoria da qualidade espacial dos
ambientes internos e externos das
ecovilas, trazendo a dimensão da
“Arquitetura Sustentável” para os
futuros assentamentos e os já
existentes no Rio Grande do Sul (RS).
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Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Este resumo é parte de uma pesquisa
de mestrado, em Arquitetura e
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INTRODUÇÃO
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Este trabalho trata da percepção
quanto a imagem avaliativa em cidades
pequenas,
identificando
as
particularidades desse espaço a partir
do olhar de moradores e visitantes. A
proposição temática parte da tendência
de valorização de pequenos municípios
na região central do estado do Rio
Grande do Sul.
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O
desenvolvimento
de
cidades
pequenas passa atualmente pelo
processo inevitável da modernização e
da influência do turismo. Isso leva a
uma possível perda de identidade,
descaracterizando aspectos positivos
da imagem avaliativa. Assim, é
necessário que os profissionais
identifiquem esses aspectos e saibam
como as pessoas se relacionam com o
ambiente. Para Kohlsdorf (1996), a
importância do trabalho com a
apreensão dos lugares fica evidente
quando se refere a planejamento e
desenho urbanos, com o envolvimento
de
pesquisadores,
técnicos
e
populações.

Este estudo é a discussão inicial de
uma dissertação de mestrado do
Programa de Pós-graduação em
Arquitetura
e
Urbanismo
da
Universidade Federal de Pelotas, com
início em 2017. Pertence a linha de
pesquisa Percepção e Avaliação do
Ambiente pelo Usuário, tendo como
apoio teórico a área da Percepção
Ambiental e especificamente da
estética ambiental.
De modo geral, a cidade é um lugar de
vida e de modos de vida cotidianos.
Bolfe e Spalaor (2010) afirmam que nas
cidades pequenas a presença de
urbanidade
persiste,
ainda
que
algumas apresentem traços fortemente
rurais em sua rotina. Isso reflete o fato
de que as cidades pequenas são o lado
menos moderno do processo de
modernização, que não é homogêneo.
No entanto, a globalização aproxima
cidades de diferentes portes e coloca
em contato o modo de vida de grandes
e pequenas cidades (DAMIANI, 2006;
SANTOS, 1980). Nesse contexto, o
espaço da pequena cidade acaba
absorvendo modos de vida de grandes

Quando as pessoas visitam as cidades
pequenas, elas estão em busca de um
espaço melhor do que aquele que
habitam. A literatura nos mostra que
certos espaços fazem as pessoas se
sentirem melhores, sendo estes
percebidos como detentores de
qualidade. Isso faz com que os espaços
sejam percebidos como lugares, ou
seja, como espaços qualificados
(CASTELLO, 2007).
Cada indivíduo possui um grande
número de associações com alguma
parte de sua cidade, sendo que a
imagem que cada um faz da cidade
está impregnada de lembranças e

significados
estimulados
pelo
ambiente. A percepção de um lugar
nem sempre é abrangente, sendo
parcial, fragmentada e misturada com
outras considerações. A imagem da
cidade é a combinação do que é
proveniente de todos os sentidos. Essa
percepção pode partir da apreensão de
diferentes estímulos, sendo que todas
estas relações provêm da interação
entre pessoas e ambiente. Uma forma
pode provocar imagens diferentes, em
pessoas diferentes e em situações
diferentes, e, assim, assumir um
significado
diferente.
É
essa
consciência de modificação que tornará
os planejadores capazes de tomar
decisões que possam se adaptar
melhor a mais situações (LYNCH,
1997; CASTELLO, 2007).
As
cidades
pequenas
podem
assemelhar-se
em
número
de
habitantes,
mas
possuem
sua
identidade.
Identidade
é
a
característica que difere uma coisa de
outra. A identidade cultural dos lugares
significa sua possibilidade de expressar
costumes,
tradições
e
valores,
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cidades e considera-se positiva essa
relação no que se refere ao suprimento
da população. Além disso, a pequena
cidade recebe visitantes oriundos de
cidades maiores do entorno e essa
dinâmica de população local versus
visitantes interagindo em um espaço
também é um aspecto relevante para
essa pesquisa, visto que são diferentes
públicos
percebendo
o
mesmo
ambiente.
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evocando certos grupos sociais ou
povos. A literatura expõe o papel
fundamental da percepção do espaço
na abordagem da identidade cultural
dos lugares (KOHLSDORF, 2002;
LYNCH, 1997). Green (1999) mostra
que moradores de cidades pequenas
frequentemente afirmam que há uma
perda do “caráter local”, devido ao
desenvolvimento incompatível com a
cidade
associado
a
mudanças
ambientais.
Para
Norberg-Schulz
(1980), a perda de caráter local é a
perda do próprio lugar, que ocorre em
consequência da perda de orientação e
de identificação. Esse fato relaciona-se
à necessidade de preservar as
características locais e adotá-las nas
práticas de urbanismo. A partir daí,
Green (1999) afirma que as pesquisas
têm se voltado para determinar
exatamente quais “qualidades” físicas e
simbólicas podem estar envolvidas na
percepção da comunidade quanto ao
caráter da cidade.
A imagem avaliativa e a estética
ambiental envolvem um conjunto de
fatores de ordem econômica, social,

cultural e psicológica. A estética
ambiental pode ser determinada de
uma maneira ampla, como um estudo
de como os aspectos físicos do
ambiente afetam os sentimentos das
pessoas. Portanto, no trabalho em
questão pretende-se usar variáveis
formais e simbólicas para identificar os
fatores que contribuem para a
percepção de um ambiente ou de um
processo como uma experiência
agradável (STAMPS, 1989; LANG,
1987; NASAR, 1994).
A avaliação estética ambiental da
imagem das pequenas cidades,
especificamente as do interior do
estado do Rio Grande do Sul, é um
assunto pouco explorado. Assim,
percebe-se
uma
lacuna
de
conhecimento existente nessa área,
que busca identificar como as pessoas
percebem e avaliam estes lugares,
como participam e interagem neles.
Acredita-se que o desenvolvimento
regional e econômico de pequenos
municípios
deva
passar
pelo
planejamento da sua imagem, de

Este trabalho tem como objetivo geral
identificar as características formais e
simbólicas que interferem na imagem
avaliativa da cidade pequena, com
base na percepção das pessoas com o
intuito de elaborar subsídios teóricos
para o planejamento urbano capazes
de auxiliar na valorização da imagem
da cidade junto à população local e
visitante. Já os objetivos específicos
desse estudo são: i- investigar quais os
atributos físicos relacionados a imagem
e estética das pequenas cidades; iiidentificar como as características
formais e simbólicas do ambiente
construído e natural da cidade pequena
interferem na qualidade ambiental
dessas cidades a partir do ponto de
vista dos usuários; iii- verificar
similaridades
e
distinções
na
percepção e avaliação da imagem da
cidade por dois grupos, moradores e
visitantes.

METODOLOGIA
Essa pesquisa é de natureza aplicada
e classifica-se como exploratória em
relação aos seus objetivos, com
abordagens qualitativas e quantitativas.
O tipo de pesquisa é estudo de caso em
três locais investigados. Como objeto
de estudo, são escolhidas três cidades
de mesmo porte e origem cultural e que
apresentassem o turismo como uma
das características da economia Silveira Martins, Nova Palma e São
João do Polêsine. Todas na região
central do estado e pertencentes à
Quarta Colônia de Imigração Italiana,
conforme Figura 1. Os procedimentos
metodológicos de levantamento de
dados estão divididos em dois grupos:
levantamento de arquivo, com pesquisa
documental, imagens históricas e
mapas, e levantamento de campo. Este
último está dividido em levantamento
físico, com observações, registros
fotográficos
e
medições,
e
levantamento
avaliativo,
com
questionários,
mapas
mentais,
entrevistas e registros fotográficos
realizados pelos participantes da
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maneira a valorizar o potencial cultural,
social e arquitetônico.
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pesquisa, através do método conhecido
como análise sequencial.
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A literatura de metodologia na área da
Percepção Ambiental indica que os
questionários são adequados para se
obter um panorama do assunto e as
entrevistas para se apurar aspectos
específicos observados na aplicação
dos questionários. Pretende-se, dentro
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dos questionários, utilizar mapas
mentais de modo que se obtenha a
imagem que os moradores e visitantes
fazem da cidade. Quanto à seleção dos
respondentes, busca-se moradores das
cidades e também visitantes, de modo
que a amostra revele como a cidade é
percebida pelos dois grupos e quais
atributos são mais significativos para
cada tipo de público.

Figura 1: Mapa com a localização das cidades objeto de estudo no estado.
Fonte: Adaptado de: <upload.wikimedia.org>. Acesso em: 18 out. 2017.

Até
o
momento
foi
feito
o
reconhecimento de cada cidade com
visitas exploratórias, observações e
registros
fotográficos,
como
os
apresentados nas Figuras 2, 3 e 4.
Estão sendo efetuados estudos sobre a
teoria estética e imagem ambiental com
destaque na possibilidade de definição
de critérios de avaliação das cidades

pequenas pelos usuários. Em termos
de levantamento de dados, estão
sendo elaborados os mapas das
cidades e os questionários. Espera-se
que as informações coletadas e
analisadas auxiliem a identificar as
características, formais e simbólicas,
que interferem na imagem avaliativa da
cidade pequena, com base na
percepção dos indivíduos.

Figura 2: Balneário Municipal de Nova Palma (E). Área central de São João do Polêsine (C).
Área central de Silveira Martins (D). Fonte: Fotos de Auriele Fogaça Cuti, 2017.

Figura 3: Usuários nos espaços públicos das cidades objeto de estudo. São João do Polêsine (E e C).
Nova Palma (D). Fonte: Fotos de Auriele Fogaça Cuti, 2017.
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Figura 4: Usuários nos espaços públicos das cidades objeto de estudo. Área central de Silveira
Martins (E, C e D). Fonte: Fotos de Auriele Fogaça Cuti, 2017.
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Por meio da análise dos dados
levantados através dos procedimentos
metodológicos que serão aplicados nas
três cidades investigadas busca-se
responder o objetivo geral desse
estudo e também aos objetivos
específicos apresentados. Além disso,

espera-se que esse trabalho concluído
seja divulgado nas cidades estudadas
para prefeituras e órgãos competentes
de modo a auxiliar no fortalecimento da
identidade do local e nas decisões
futuras para o planejamento urbano,
através da identificação dos espaços
detentores de qualidade para os
moradores e visitantes.
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INTRODUÇÃO
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Apresenta-se aqui o projeto de
dissertação que tem como objetivo
principal propor uma metodologia de
análise e estratégias de implantação
que contemplem o acesso solar nos
espaços públicos observando a
influência da morfologia urbana sobre
esse fator, aos 30º de latitude sul. Em
climas temperados onde há invernos
frios, garantir sol nos espaços públicos
é garantir seu uso e apropriação por
parte da população.

32

Os espaços públicos são essenciais
para que as cidades sejam bemsucedidas; eles são lugares acessíveis,
como ruas, parques, calçadas e
espaços de lazer, que abrem seus
limites para todos os cidadãos
(OLIVEIRA e PISANI, 2016).
O espaço urbano pode ser analisado
por seus elementos morfológicos e pela
maneira como esses se organizam e se
estruturam no território. Segundo
Romero (2001) o espaço público deve
ser concebido como um objeto
arquitetônico, como espaço ao qual se

confere uma forma definida, construída
e pensada com tanta intenção como
uma edificação.
A edificação é o elemento mínimo
identificável na cidade e, a partir do
arranjo entre as edificações, o espaço
urbano é constituído e são organizados
os diferentes espaços urbanos: as ruas,
as praças, os becos, as avenidas
(ROMERO e SILVEIRA, 2005).
A morfologia urbana é um fator
determinante
da
sustentabilidade
urbana, na busca da qualidade dos
espaços urbanos e no conforto
bioclimático
dos
indivíduos.
As
características geométricas e materiais
dos espaços, as relações entre cheios
e vazios, a presença ou não da
vegetação influenciam o desempenho
ambiental dos espaços urbanos, por
interferirem na exposição à radiação
solar e aos ventos (SILVEIRA e
ROMERO, 2005).
Em geral, as condições climáticas de
uma localidade condicionam o modo de
vida de seus habitantes. O desenho
dos espaços públicos sempre significou

Um dos fatores de extrema importância
para a vida ao ar livre é a possibilidade
de sol nos espaços públicos e para que
se garanta o acesso solar é necessário
projetá-los analisando a morfologia
urbana, ou seja, a forma do meio
urbano em que serão inseridos. As
edificações interferem no acesso à luz
solar e, em decorrência, na energia e
no bem-estar.
Segundo Leite e Frota (2016) é
importante ressaltar que as obstruções
dos edifícios verticais nos espaços
urbanos produzem um significativo
sombreamento, reduzindo as parcelas
visíveis
de
sol
e
céu
e
consequentemente
diminuindo
a
radiação solar incidente e absorvida
pelas superfícies.
Os edifícios podem se transformar em
barreiras contra o vento, provocar
excessivo sombreamento e provocar o

aumento da temperatura do ar
resultante da liberação da energia solar
absorvida ao longo do dia pela massa
construída (GIVONI, 1998). Por isso,
seus impactos devem ser analisados, já
que, dependendo da forma de
implantação dos edifícios e da
configuração dos espaços urbanos,
podem desestimular o uso do espaço
público por parte da população,
espaços estes que tem uma função
social, simbólica e ambiental na cidade,
e que deveriam promover qualidade de
vida para a população.
Dentre os estudos existentes na área,
poucos contemplam o acesso solar nos
espaços abertos; alguns buscam
garantir o acesso solar aos edifícios e
os que se referem a análise de espaços
abertos
procuram
garantir
seu
sombreamento e não permitir a
insolação.
Costa (2008) analisa alguns exemplos
de arranjos urbanos através da
observação da relação entre os
edifícios e os espaços abertos, da
organização
espacial
e
das
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ao longo da história uma resposta às
condições
climáticas
adversas,
facilitando a adaptação do homem ao
ambiente
externo
(MACHO,
DOMÍNGUEZ, FÉLIX e VILA, 1994).
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características de organização da
malha urbana, nas cidades de Túnis
(Tunísia), Mardín (Turquia) e no
povoado de Acoma (Novo Médico).
Nas cidades de Túnis e Mardín, por se
tratarem de regiões de clima quente e
árido, o sombreamento é desejado,
entretanto, no povoado de Acoma, que
apresenta um clima desértico, com
grande amplitude térmica, é desejável o
acesso ao sol no período de inverno.
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O estudo de Capeluto et al (2005)
considerou que durante os estágios
iniciais de projeto de bairros urbanos, o
projetista lida principalmente com as
características geométricas dos prédios
e suas proporções, além de suas
alturas e distancias entre si. Esses
parâmetros relacionam-se ao perfil,
dimensões e orientação de ruas e dos
espaços abertos. Dessa forma, essas
características têm influência crucial no
desempenho futuro e na qualidade do
ambiente construído. Nesse estudo, os
autores apresentam uma ferramenta de
projeto baseada no método Envelope
Solar que pode ser utilizada em
estratégias iniciais de projeto para

planejamento
urbano
chamada
SustArc. Essa ferramenta fornece a
geração e avaliação de diferentes
configurações de prédios, garantindo o
acesso solar de cada edifício da
vizinhança e espaços abertos, como
calçadas, jardins e praças.
O uso desse método também pode ser
observado no trabalho de Shaviv et al
(2001), um estudo de caso em Tel Aviv
(Israel), no qual o Envelope Solar foi
utilizado para o projeto de um novo
distrito de negócios em uma área de
alta densidade urbana. De acordo com
o estudo, usando esse conceito podese determinar o máximo de altura
permitida
para
novos
prédios
garantindo às propriedades, insolação
na vizinhança residencial existente.
Observa-se uma lacuna nos estudos
em relação ao acesso solar nos
espaços públicos em locais de clima
temperado, onde o sol é desejável no
inverno; em vista disso, o presente
trabalho
vem para
ampliar
o
conhecimento nessa área, analisando a
influência da morfologia urbana no

METODOLOGIA
A primeira etapa desse trabalho referese a uma revisão bibliográfica e
estudos sincronizados sobre a relação
entre morfologia urbana e acesso solar
e
seus
temas
paralelos.
Posteriormente, serão levantados os
tipos de espaços públicos frequentes
nos novos loteamentos residenciais
urbanos em Pelotas, aos 30º de latitude
sul, com o intuito de se determinar, a
partir daí, modelos de análise.
Na segunda etapa, de caráter analítico,
serão
testadas
diferentes
configurações morfológicas do conjunto
espaço público e edificações e suas
possibilidades de acesso ao sol,
através do método do envelope solar.
Knowles (1981) conceituou o Envelope
Solar como o “máximo volume de uma
edificação que pode ser construído em
um terreno de forma que esta não

projete sombras indesejáveis fora de
seus limites garantindo aos lotes
vizinhos o acesso ao sol”. De acordo
com o autor, o Envelope Solar regula o
desenvolvimento urbano dentro de
limites imaginários derivados do
movimento relativo do sol, mais tarde,
definido por Knowles (2003), como
“uma construção de espaço e tempo”.
Os envelopes solares serão gerados no
software de modelagem tridimensional
Rhinoceros 3D, desenvolvido pela
Robert McNeel & Associates utilizando
os aplicativos Grasshopper e DIVA. O
Grasshopper é um aplicativo de
modelagem paramétrica para o Rhino
3D, e o aplicativo DIVA, desenvolvido
inicialmente pela Escola de Graduação
em Design da Universidade de Harvard
e atualmente distribuído pela Solemma
LLC, permite realizar uma série de
avaliações de desempenho ambiental,
entre elas o Envelope Solar. O
aplicativo constrói o envelope para uma
determinada poligonal com base na
latitude e hora de acesso solar para um
ano inteiro.
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acesso solar nos espaços públicos, aos
30º de latitude sul, para garantir a
insolação no inverno.
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RESULTADOS PARCIAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho se encontra em sua primeira
etapa, na fase da revisão bibliográfica e
em paralelo a isso, estão sendo
levantadas as informações a respeito
dos loteamentos urbanos para que se
definam quais serão utilizados como
referência para a definição dos
modelos de estudo. Apenas após a
definição dos modelos será possível
iniciar a segunda etapa, para a análise
dos modelos através de simulação
computacional e a proposta de
estratégias
de
implantação
contemplando o acesso solar nos
espaços públicos e observando a
influência da morfologia urbana sobre
esse fator aos 30º de latitude sul.

Através da revisão bibliográfica podese observar uma grande lacuna nos
trabalhos acadêmicos que abordam de
forma conjunta, morfologia urbana e
acesso solar, principalmente em climas
temperados onde o sol é desejável no
período de inverno. Pretende-se com
esse trabalho, avançar no campo de
conhecimento da área e contribuir na
revisão das estratégias de implantação
de
espaços
públicos
vigentes,
consolidadas
principalmente
pela
prática, através da indicação de
alternativas de análise que contemplem
o acesso solar aos espaços públicos,
permitindo seu uso abrangente,
vitalidade à cidade e apropriação pela
população.
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A circulação nos centros urbanos das
cidades
brasileiras,
atualmente,
encontra-se problemática devido à
prevalência dos meios de transporte
individuais em detrimento dos públicos,
como é visível na desigual distribuição
de privilégios com relação ao desenho
urbano. Dessa forma, constroem-se
lugares hostis para todos os agentes da
mobilidade, exceto para o automóvel,
os quais têm de conviver com a falta de
qualidade dos espaços gerados.
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Apesar do conhecimento internacional
sobre a insustentabilidade do desenho
urbano voltado ao automóvel, cujo
projeto de cidade foi iniciado no século
XX como aparece em Jacobs (2000),
Speck (2013), Arrington (2003) e Gehl
(2013), existe uma resistência a sua
transformação, a qual engloba tanto
conflitos políticos quanto culturais,
surgidos na sociedade contemporânea
e que transcendem a sociedade
contemporânea brasileira. Em países
como
Holanda,
Dinamarca
e
Alemanha, a mobilidade urbana

sustentável e a mobilidade por bicicleta
já foram consolidadas, uma vez que
superaram tais resistências por meio da
continuidade em investimentos em
educação, bem como pela pressão de
grupos sociais unidos pela mesma
causa: a construção de cidades mais
humanas que propiciem o direto à
cidade (GTZ; SUTP; I-CE, 2009).
Dentre as iniciativas em busca de
melhores
condições
urbanas,
encontrasse o cicloativismo, que
consiste em um movimento social com
múltiplas lideranças e cujas pautas
envolvem a reivindicação do espaço da
bicicleta nas cidades. Diferentemente
do que se costuma assumir por
ativismo social, o movimento não se
origina de uma classe social específica,
mas de uma necessidade da sociedade
em geral de romper com a ordem
dominante. Isto é, de combater a
gestão urbana voltada aos veículos
individuais.
Entretanto, são distintos os agentes
produtores de espaço urbano, cujos
desejos conflituosos expressam no

O Brasil avança lentamente quanto à
conscientização
sobre
a
vital
importância de políticas que exijam e
invistam em planos de mobilidade

urbana, de maneira que apresenta,
atualmente, documentos, manuais e
bibliografias
técnicas
sobre
infraestruturas para bicicleta. Todavia,
esses documentos não vêm sendo
aplicados em sua totalidade, por conta
do distanciamento entre a produção do
conhecimento
científico
e
a
aplicabilidade deste pelo Estado nas
suas diversas instâncias.
A partir desse cenário, pesquisar o
movimento cicloativista e a sua
participação no contexto urbano
assume importância ao identificar
outras formas de produção da cidade,
sejam concorrentes sejam aliadas do
Estado e dos grandes grupos
capitalistas.
A
resistência
à
consolidação da bicicleta como meio de
transporte decorre da composição de
variados fatores, os quais podem ser
identificados
em
trabalhos
precedentes, cuja reflexão gira em
torno de questões políticas e sociais do
cicloativismo na sociedade atual
brasileira
(XAVIER,
2007;
BARCELLOS,
2015;
TRINDADE,
2016). Por outro lado, pouco é
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espaço a vontade dos grupos
dominantes como o Estado e os
proprietários dos meios de produção, o
que vem acarretando um ínfimo campo
de discussão destinado aos grupos
representativos da sociedade civil. É
nesse contexto, portanto, que atua o
cicloativismo, na busca por uma maior
participação
dos
ciclistas
nos
processos decisórios do poder público,
visto que esse é um dos meios pelos
quais se podem alcançar um desenho
urbano mais justo às necessidades
coletivas, na direção de uma
mobilidade
sustentável.
Como
instrumento de luta tem sido usado o
deslocamento de grupos de ciclistas
nos horários de maior fluxo de veículos,
a fim de atrair a atenção da população
para a indispensável ascendência de
meios de transporte alternativos ao
automóvel e também para alcançar
esse lugar de respaldo no âmbito
político junto às prefeituras.
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conhecido sobre os personagens desse
movimento, como ele se distribui na
área urbana das cidades e qual a visão
dessas pessoas sobre o espaço
construído, incluindo aspectos relativos
à estrutura intraurbana e infraestruturas
viárias destinadas à bicicleta.
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A presente pesquisa, portanto, tem
como problematização basilar essa
compreensão
da
relação
do
cicloativismo com a morfologia urbana,
por meio da captura da prática ativista
e a identificação de seus trajetos
cotidianos, de modo a viabilizar uma
delimitação
da
apropriação
do
movimento sobre a cidade, citando as
principais dificuldades e os aspectos
positivos. Esse enfoque pode ainda
apresentar os grupos cicloativistas
como produtores de espaço urbano,
uma vez que esses têm a possibilidade
de transformar, por meio da ocupação,
a forma da cidade e, mais
precisamente, dos espaços os quais se
apropriam.
Desse modo, a pesquisa tem por
objetivo principal investigar o papel do

movimento cicloativista na construção
de cidades mais amigáveis à bicicleta
na região sul do Brasil, fazendo
associações
com
a
estrutura
intraurbana e com as infraestruturas
pró-ciclismo. Para tanto, o trabalho foi
organizado em quatro objetivos
específicos: a) descrever a operação
dos grupos cicloativistas e identificar
sua apropriação no espaço intraurbano;
b) analisar tal espaço em função das
possibilidades do uso da bicicleta por
meio da definição de uma hierarquia
urbana e de infraestruturas voltadas à
mobilidade urbana sustentável; c)
relatar o histórico, a prática e a
perspectiva dos grupos cicloativistas
em três cidades da região sul do Brasil
e associar tal levantamento com a
estrutura
intraurbana
e
as
infraestruturas para bicicleta existentes;
d) identificar o potencial dos grupos
cicloativistas
na
conquista
por
segurança viária e infraestrutura
urbana, por meio de uma comparação
da prática do movimento com os planos
públicos e infraestruturas existentes
voltadas ao uso da bicicleta.

O trabalho tem como fundamentação
base para investigação a teoria da
complexidade, da auto-organização e
da emergência (PORTUGALI, 1997;
2000), a fim de compreender a prática
do cicloativismo, bem como sua forma
de organização. A ideia é manter o
entendimento do todo e das partes
como elementos indissociáveis, os
quais não podem ser analisados em
separado, mas podem ser distinguidos
em elementos constituintes de um
mesmo sistema complexo, levando em
consideração a ordem mais ampla que
os rege, a fim de evitar a redução da
realidade.
Assim, buscam-se nos campos das
ciências humanas, do urbanismo e da
engenharia de tráfego conhecimentos
relacionados à prática social de grupos
de indivíduos, à morfologia urbana e à
mobilidade
urbana
sustentável,
respectivamente, com o intuito de
estruturar uma revisão bibliográfica,
realizada ao longo de toda a pesquisa,
a fim de esclarecer quanto a conceitos

principais inseridos dentro do contexto
a ser pesquisado. As fontes a serem
consultadas são manuais, livros,
dissertações, teses, artigos, cadernos
técnicos e sites vinculados ao
movimento social.
Para cumprimento dos objetivos utilizase o método social empírico e o
procedimento técnico de um estudo de
caso para pesquisa exploratória,
conforme Yin (2005). A abordagem
utilizada será qualitativa quanto à
classificação das vias com relação a
sua função perante a mobilidade
urbana das cidades analisadas, assim
como pela necessidade de entrevistas
semiestruturadas com os gestores
municipais e integrantes do movimento.
Adicionalmente, parte da pesquisa terá
caráter quantitativo, envolvendo uma
abordagem que se destina ao
agrupamento dos diagnósticos das vias
incluídas no trajeto do movimento
social, à quantificação do número de
participantes e demais relações entre a
prática do movimento e à morfologia da
cidade.
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A
pesquisa
encontra-se
em
andamento, no caminho de alcançar
resultados que demonstrem o papel do
cicloativismo na construção de cidades
melhores para a mobilidade por
bicicleta. Entretanto, sabe-se que tal
movimento social promove uma
reflexão da população sobre a
utilização demasiada dos automóveis,
cujo uso ainda permanece crescendo
no Rio Grande do Sul (DETRAN, 2017).
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Para que haja de fato uma
transformação
dos
modos
de
deslocamento e sua consequente
reestruturação no desenho das cidades
brasileiras, faz-se imprescindível a
atuação de movimentos sociais como o
cicloativismo, a fim de lutar pelo espaço
da bicicleta junto ao Estado e como
formuladores de um planejamento
alternativo.
Assim, espera-se que ao final dessa
pesquisa seja possível definir a forma
de apropriação do movimento social
nas cidades de Rio Grande, Pelotas e
Bagé, analisando as divergências e as

semelhanças de cada uma delas de
acordo com a respectiva estrutura
intraurbana e a disponibilidade de
infraestruturas
para
a
bicicleta.
Adicionalmente, espera-se identificar
as
principais
contribuições
do
cicloativismo para o desenvolvimento
de cidades melhores ao uso da bicicleta
como meio de transporte, tanto do
ponto de vista do desenho urbano,
quanto do ponto de vista político.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O confronto pacífico do cicloativismo
não busca somente a implantação de
infraestruturas adequadas ou a
denúncia da insustentabilidade do
desenho urbano atual, mas também
tem a ação voltada para uma
transformação
política
e social.
Processo esse que deve ser gradual e
com o objetivo de mudança das bases
estruturantes
da
sociedade
contemporânea brasileira, em seus
valores e práticas, o qual fomentaria o
desenvolvimento de uma contra
hegemonia da ordem dominante.

ainda colaborar com a aproximação
entre o planejamento da mobilidade
municipal e a realidade do ciclista local.
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O
cicloativismo,
movimento
representativo da sociedade civil, tornase então substancial para determinar o
local da bicicleta nas cidades de Rio
Grande, Pelotas e de Bagé, podendo
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Com
base
nas
pesquisas
desenvolvidas por Povl Ole Fanger a
norma
ISO
7730
(International
Organization for Standardization, 1984)
indica que um espaço apresenta
condições de conforto térmico quando
no máximo 10% dos seus ocupantes se
sintam desconfortáveis. Apesar de não
existirem padrões específicos – como
os existentes para os ambientes
internos – o conforto higrotérmico em
ambientes externos vem ganhando
crescente atenção em pesquisas,
sobretudo a partir da última década
(Johansson, 2016).
Segundo o Ministério da Educação MEC (BRASIL, 2004), grande parte dos
ambientes destinados à educação
infantil no Brasil funciona em condições
precárias. Elementos relacionados com
a infraestrutura atingem a saúde física
e o desenvolvimento integral das
crianças “[...] a inexistência de áreas
externas ou espaços alternativos que
propiciem às crianças a possibilidade
de estar ao ar livre, em atividade de

movimentação ampla, tendo seu
espaço de convivência, de brincadeira
e de exploração do ambiente
enriquecido” (BRASIL, 2004, p. 10). É
necessário haver um equilíbrio entre “o
lado de dentro”, representado pelas
práticas formais de educação, e “o lado
de fora”, representado por um espaço
de lazer destinado às brincadeiras e ao
descanso, gerando explosões de
alegria e sensação de liberdade
quando as crianças saem para essas
áreas em horários de recreio ou de
práticas
de
Educação
Física
(AZEVEDO; RHEINGANTZ; TÂNGARI,
2011).
Nesse contexto, esta pesquisa visa
propor diretrizes e recomendações de
projeto para a melhoria do conforto
térmico e da qualidade da paisagem
com base em um estudo de caso sobre
o nível de conforto térmico atual dos
espaços livres de edificação de uma
Escola Municipal de Educação Infantil
(EMEI) do município de Pelotas, e da
proposição de diretrizes projetuais
paisagísticas para
os mesmos,
destacando a importância do pátio

Objetivo geral:
Analisar o nível de conforto térmico do
pátio de uma EMEI do município de
Pelotas,
localizado
na
Zona
Bioclimática 2 e, com base nos
resultados
e
descobertas,
e
considerando as características de seu
entorno urbano, propor um conjunto de
recomendações
e
estratégias
projetuais
para
o
tratamento
paisagístico dos espaços livres de
edificação com vistas a melhorar seu
desempenho ambiental e o conforto
térmico dos seus usuários.
Objetivos específicos:

Determinar um índice de
conforto térmico para áreas externas de
Pelotas;

Selecionar um pátio de EMEI
representativo do contexto atual dos
espaços livres de edificação para a

educação infantil do município de
Pelotas;

Avaliar o nível de conforto
térmico do pátio da EMEI escolhida;

Propor cenários paisagísticos
alternativos dentro do nível de conforto
previamente calculado, para que os
usuários da EMEI analisada possam
escolher qual deles suprirá melhor seus
desejos;

Propor
um
conjunto
de
estratégias e recomendações para
projetos paisagísticos que permitam
que os pátios dessas escolas cheguem
ao nível de conforto térmico ideal para
áreas externas.
METODOLOGIA
1. Revisão de literatura
A busca por referências bibliográficas
no tema vem sendo feita desde março
de 2017. As bases de dados escolhidas
para realizar a pesquisa foram Scopus
e Science Direct, por serem as que
mais apresentam publicações na área,
e Scielo, por ser uma base de dados
brasileira, a fim de divulgar e valorizar
as publicações nacionais. O intuito é
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escolar como um espaço educativo e
de lazer onde os usuários tenham um
ambiente idealmente confortável para
exercer suas atividades.
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fazer uma revisão sistemática de
literatura apresentando os principais
autores e estudos referentes a índices
térmicos para áreas externas, conforto
térmico de áreas externas/urbanas e
sobre a importância do uso e conforto
dos pátios de escolas de educação
infantil.

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

2. Definição do índice de conforto
térmico para áreas externas de pelotas
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Para podermos iniciar o processo de
definição do índice de conforto térmico
para áreas externas de Pelotas foi feita
uma revisão da literatura referente ao
tema, a fim de entender as etapas a
serem executadas para tal definição.
Para avaliar o nível de conforto térmico
das pessoas, o estudo usa como
parâmetro a temperatura fisiológica
equivalente (physiological equivalent
temperature – PET), que tem como
base condições microclimatológicas e
meteorológicas. A etapa inicial do
trabalho é a aplicação de questionários
com os usuários da cidade, com o
intuito de avaliar como consideram o

conforto climático no local no momento
da entrevista. Juntamente à aplicação
dos questionários foram mensurados
alguns dados que caracterizam o
microclima naquele instante. Abaixo, as
etapas executadas apresentadas mais
detalhadamente.

2.1. Elaboração
questionários

e

aplicação

de

Os questionários foram elaborados
com base em um modelo desenvolvido
por CHEN, et al. (2015), levando em
consideração os seguintes dados:
lugar; data; horário; sexo; idade;
situação; razão de estar no local;
frequência que vai àquele local; onde
se encontrava há meia hora atrás;
como se encontrava há meia hora
atrás; voto de conforto; como preferia
que estivesse o clima; onde prefere
passar o tempo livre; se possui arcondicionado
nos
lugares
que
permanece por mais tempo; roupa que
está usando. Até o momento foram
aplicados 397 questionários, sendo o
objetivo alcançarmos 500 até o final do

2.2. Medições climatológicas
confortímetro

com

Juntamente
à
aplicação
dos
questionários
foi
utilizado
um
confortímetro, aparelho que mede
instantaneamente Temperatura do Ar
(ºC), Umidade Relativa do Ar (%),
Velocidade do Vento (m/s) e
Temperatura de Globo (ºC). Este último
possui aproximadamente 15cm de
diâmetro, feito de cobre e pintado com
tinta preta fosca. O intuito é cruzar os
dados
obtidos
através
dos
questionários com os dados adquiridos
pelo confortímetro no exato momento
em
que
as
pessoas
foram
entrevistadas. Dessa forma serão

analisadas as situações em que as
pessoas se sentem mais confortáveis
com o clima local.

2.3. Compilação
definição

dos

dados

e

Após compilar, tratar e cruzar todos os
dados obtidos pelo confortímetro e
questionários
será
calculada
a
temperatura média radiante (mean
radiant temperature – MRT), que tem
como base a velocidade do vento (m/s),
a temperatura do ar (ºC), a umidade
relativa (%) e a temperatura de globo
(ºC). Após essa etapa será finalmente
calculado o PET, através do programa
RayMan – programa de modelagem de
temperatura radiante média e índices
térmicos – que leva como base o
horário da aplicação dos questionários
(hh:mm), a temperatura do ar (ºC), a
umidade relativa (%), a velocidade do
vento (m/s) e a MRT.
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mês de dezembro de 2017. No
momento da aplicação do questionário
as roupas e os acessórios são
analisados para que posteriormente
possa ser atribuído o valor de
isolamento
da
roupa
(Clothing
Insulation
Values
–
Clo),
recomendados pela ASHRAE 55
(2004).
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3.
Avaliação do nível de conforto
térmico do pátio de uma EMEI em
Pelotas
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Para iniciarmos o processo de
avaliação do nível de conforto térmico
do pátio serão realizadas novas
medições microclimatológicas com o
confortímetro no local a fim de verificar
se o microclima do pátio estará dentro
do nível de conforto. Além disso,
utilizaremos estes dados para calibrar o
software de simulação computacional
para áreas externas Envi-Met, para que
possamos utilizá-lo futuramente a fim
de simular cenários paisagísticos que
poderão aumentar o conforto térmico
de espaços abertos.

4.
Elaboração
de
diretrizes
projetuais para melhorar o conforto
térmico do pátio
Com base nos resultados da avaliação
do nível de conforto térmico do pátio da
EMEI serão propostas diretrizes que
poderão melhorar esse nível (se for
necessário). Fundamentado na opinião

dos usuários da escola, serão criados
cenários paisagísticos dentro do índice
de conforto, previamente simulados no
software Envi-Met. Sendo assim, os
usuários poderão escolher qual dos
cenários irá melhor satisfazer os seus
desejos.

RESULTADOS PARCIAIS
Temos um total de 397 questionários
aplicados, 185 no verão, 71 no outono
e 141 no inverno. O Quadro 1
apresenta os resultados obtidos até o
momento. Analisando os gráficos
podemos observar que 46% das
pessoas sofrem de desconforto por
calor, contra apenas 25% que se
sentem em desconforto por frio e 29%
que se sentem confortáveis com o
microclima local. Nota-se que a maioria
dos entrevistados são adultos de 21 a
35 anos.
Pretendemos seguir as medições
microclimatológicas e a aplicação dos
questionários até o final da primavera
deste ano e totalizar 500 arquivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os métodos utilizados
na pesquisa estão gerando resultados
positivos, contribuindo para seguirmos
adiante. A próxima etapa será compilar
todos os dados coletados através dos
questionários e medições a fim de
definir uma zona de conforto climático
da cidade, que nada mais é do que uma
margem de fatores climáticos em que
as pessoas se sintam confortáveis no
ambiente urbano. Além disso nota-se a
importância de estudar esse tema, já
que 71% dos entrevistados não se
sentem confortáveis com o microclima
local, mostrando que há necessidade
de intervenções físicas nos espaços
abertos da cidade para que essas
condições possam ser melhoradas.
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Após essa etapa serão iniciados os
cálculos de MRT e posteriormente o
PET. Com o índice de conforto térmico
(PET) definido, será escolhida uma
EMEI
que
possua
um
pátio
representativo do contexto atual de
áreas externas nas escolas de
educação infantil do município como
estudo de caso para avaliar o seu nível
de conforto térmico. Se necessário for,
serão propostos cenários paisagísticos
alternativos dentro do nível de conforto
previamente calculado, para que os
usuários da EMEI analisada possam
escolher qual deles suprirá melhor seus
desejos. Além disso será elaborado um
conjunto
de
estratégias
e
recomendações
para
projetos
paisagísticos que permitam que os
pátios das escolas municipais de
educação infantil escolas cheguem ao
nível de conforto térmico ideal para
áreas externas.
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Quadro 1: Resultado dos questionários passados para a planilha de resultados.
Fonte: Elaborado por Carolina Beltrame, 2017. [Continua na próxima página]

Quadro 1: Resultado dos questionários passados para a planilha de resultados.
Fonte: Elaborado por Carolina Beltrame, 2017. [Continuação da página anterior]
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A habitação social sempre foi um tema
recorrente na Arquitetura Moderna. Os
Congressos
Internacionais
de
Arquitetura Moderna - CIAMs instituídos no final da década de 20
foram palco essencial de discussões
sobre o assunto. Devido ao surgimento
do grupo Team X/ Ten, formado nos
anos cinquenta dentro do próprio CIAM,
várias questões consagradas pelas
gerações anteriores de arquitetos
modernos, relativas à habitação e à
cidade, foram contestadas. O grupo de
arquitetos que formou o Team X se
manteve entre os anos de 1954 e 1984,
questionando
principalmente
os
fundamentos
universalistas
da
arquitetura e urbanismo modernos, os
quais deixavam o homem e suas
relações sociais mais diretas em
segundo plano. Também defendia que
a
arquitetura
deveria
estar
estreitamente relacionada com os
problemas sociais, culturais e políticos
de cada lugar no qual viria a se inserir.
Nesse quadro, o conceito de

“comunidade”
essencial.

é

adotado

como

Esse cenário de mudanças de
paradigmas também se estabelece, de
alguma forma, na América Latina, e em
particular, no Uruguai. Nesse contexto,
localiza-se a investigação da autora,
em desenvolvimento, no Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de
Pelotas. A pesquisa tem como tema de
estudo as cooperativas habitacionais
uruguaias, institucionalizadas em seu
país, através da Ley General de
Vivienda, em 1968.
A investigação trata de uma análise
arquitetônica e urbanística de dois
conjuntos habitacionais do Uruguai,
materializados na década de 70,
através do sistema cooperativo: a
Cooperativa Habitacional José Pedro
Varela / Zona 1 (Figura 1) e o Complexo
Habitacional Bulevar Artigas (Figura 2).
A Figura 3 são as implantações dos
conjuntos, respectivamente.

Figura 2: Imagens do Complexo Habitacional Bulevar Artigas. Fonte: Site Vigliecca & Associados
(2017). Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/bulevar-artigas>.
Acesso em: 28 out. 2017.

Figura 3: Implantação da Cooperativa Habitacional José Pedro Varela (E).
Implantação do Complexo Habitacional Bulevar Artigas (D).
Fonte: ARIAS (2009) (E); CUBRÍA (1998) (D).
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Figura 1: Fotografias da Cooperativa Habitacional José Pedro Varela.
Fonte: Fotos de Célia Gonsales, s.d.
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Supõe-se que o processo de
cooperação e participação dos futuros
moradores, o qual existe desde a
concepção dos projetos dos conjuntos,
colaborou efetivamente para o sucesso
em termos de qualidade de vida
alcançado por esses conjuntos. No
entanto, este estudo tem como
hipótese a ideia de que as questões
especificamente
arquitetônicas
e
urbanísticas colaboraram efetivamente
para a apropriação geral dos espaços
por parte dos moradores.
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A partir dessa hipótese, o objetivo geral
do trabalho é analisar como princípios,
desenvolvidos na Europa a partir dos
anos 50, ao serem aplicados naqueles
projetos arquitetônicos e urbanísticos
podem, também, ter contribuído de
maneira positiva na apropriação por
parte dos seus moradores. Dentre os
objetivos específicos da investigação
estão:
a)
realizar
análises
arquitetônicas e urbanísticas (sua
inserção no contexto da cidade e
também a própria organização interna),
para se compreender as estratégias
projetuais dos conjuntos analisados; b)

identificar nos projetos as ideias e
conceitos
relativos
ao
contexto
uruguaio, latino-americano e da Europa
do segundo pós-guerra e; c) verificar
como está ocorrendo atualmente a
apropriação
dos
espaços
arquitetônicos
pelos
moradores,
através de estudos baseados no
método da cartografia social.
A importância deste trabalho reside no
fato de que existem poucos estudos
aprofundados referentes aos projetos
dessas cooperativas, sendo mais
comum a existência de pesquisas em
relação ao processo cooperativo em si.
Alguns trabalhos encontrados até o
momento, os quais abordam de certa
maneira os projetos uruguaios - dentre
eles os objetos estudados aqui merecem ser citados: a) Risso e
Boronat (1992) traz uma síntese de
projetos de habitação de interesse
social, realizados após a aprovação da
Ley General de Vivienda no Uruguai,
onde a análise de cada projeto é breve
e mais informativa; b) Vallés e Castillo
(2015) expõem suas fichas técnicas,
breves relatos descritivos, imagens e

METODOLOGIA
Esta pesquisa aplicada e exploratória,
inserida na área de conhecimento das
ciências sociais aplicadas, busca trazer
contribuições científicas referentes ao
objeto de estudo, através de análises e
da construção de hipóteses. Sua
natureza é qualitativa e o delineamento,
como já mencionado anteriormente, é
um estudo de caso de dois conjuntos
habitacionais (GIL, 2012).
A pesquisa se constituirá das seguintes
etapas: a) estudo do contexto europeu
no campo da arquitetura e do
urbanismo a partir do segundo pósguerra, relacionado ao tema em
questão; b) estudo da repercussão
dessas ideias no contexto latino-

americano; c) análise dos projetos dos
conjuntos, e verificação da presença
daqueles ideais estudados nas etapas
anteriores e; d) cartografia social.
Os dois primeiros itens serão
realizados
através
de
revisão
bibliográfica. Já as análises dos
projetos resultarão de: pesquisas
documentais; construção de roteiro
embasado em, entre outros, Baker
(1998), Ching (1982), Corona Martínez
(1991), Santa Cecília (2005), Panerai
(2014), Panerai; Caxtex; Depaule
(2013), Solà-Morales I Rubió (1997) e
Wall e Waterman (2012) e; redesenhos.
A cartografia social possui diversas
maneiras de aplicação. Sua utilização
permite uma apropriação do discurso
que faz parte do senso comum dos
moradores das cooperativas, onde a
ideia inicial é a construção, em
conjunto, de mapas afetivos de seus
territórios. Esses mapas não são
propostos como os usuais cartesianos,
mas como meio de representação de
informações significativas de um
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os projetos arquitetônicos e; c) Arias
(2009) que faz o trabalho de análise
arquitetônica e urbanística mais
abrangente
encontrado,
com
a
presença de descrições e análises
gráficas, porém, apenas do Complexo
Bulevar Artigas.
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determinado local (RISLER; ARES,
2013; TETAMANTI, 2014).
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A escolha desses procedimentos
metodológicos está embasada no
pressuposto de que, a realização de
análises arquitetônicas e urbanísticas
evidenciam conceitos e tomadas de
decisão, que podem vir a contribuir no
repertório
de
referenciais
arquitetônicos. Torna-se importante
também conferir se as características
projetuais encontradas na teoria
refletem de maneira prática na vida de
moradores ou usuários, por esse
motivo, inseriu-se na pesquisa a
cartografia social.

RESULTADOS PARCIAIS
A leitura realizada até o momento
confirma o fato de que, a maioria dos
trabalhos, com a temática das
cooperativas habitacionais uruguaias,
abordam os aspectos políticos e sociais
envolvidos nos projetos, e raramente
uma análise abrangente de seus
aspectos arquitetônicos e urbanísticos.

Como
também,
através
de
investigações
preliminares,
as
afirmações dos vínculos existentes
entre os projetos das cooperativas aqui
estudadas e o Team X, vêm sendo
reforçadas. Almeida e Pintos (2015) e;
Blechman
e
Casaravilla
(2012)
expõem, de forma clara, que o projeto
dessas cooperativas sofreu a influência
do grupo europeu, citando parâmetros
existentes nos conjuntos, provenientes
dessa presença. Já Gonsales (2016)
trabalha com os objetos de estudo
desta pesquisa, realizando uma análise
comparativa desses, com alguns
projetos realizados pelos arquitetos do
Team X.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto está em desenvolvimento. Os
próximos passos se constituem de:
aproximações em relação ao contexto
uruguaio e latino-americano em que as
cooperativas
estavam
inseridas;
investigações complementares em
relação à influência do Team X nos
seus
projetos;
suas
análises

Procura-se,
através
do
desenvolvimento
do
trabalho,
determinar
como
os
projetos
arquitetônicos e urbanísticos podem ter
interferido de maneira positiva na

apropriação dos seus moradores. As
cooperativas habitacionais uruguaias,
da década de 70, são hoje
reconhecidas internacionalmente por
se tratarem de um exemplo bemsucedido no campo da habitação
social.
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arquitetônicas e urbanísticas; e a
realização da cartografia social, quando
se buscará apreender o quadro
contemporâneo dos conjuntos.
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Os vazios urbanos vêm ocupando uma
parte significativa da malha urbana das
cidades, em especial de cidades
históricas e com políticas de
preservação do seu patrimônio. A
predominância se dá, por sua vez nos
primeiros loteamentos, ou em áreas
que tiveram papel importante para o
desenvolvimento
industrial
e
econômico dessas cidades no passado
e que hoje já não fazem mais parte.
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Como bem destaca Piano (2011), "A
ideia de crescimento sem limites faz as
cidades explodirem, expandindo-as
descontroladamente, criando as piores
periferias, muros sem alma, sem
aquelas estruturas com as quais uma
sociedade se organiza e vive".
Sendo assim, amplia-se a cidade para
áreas mais afastadas dos centros e
portos provocando em alguns casos o
congelamento no tempo e zonas de
periferia visualmente degradantes a
imagem urbana da cidade, locais de
habitação informal e precária, além de
se tornarem inseguras para moradores,

prestadores de serviço e usuários desta
região.
A partir dos anos 30, grande parte do
patrimônio edificado que conta a
história da sociedade brasileira,
começa a receber atenção do poder
público sob a valorização nacional
destes exemplares através de políticas
públicas oriundas de instituições como
o IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), que
direciona ou que determina as ZPPC's
(Zonas de preservação do patrimônio
cultural).
Dentre essas políticas públicas, está
presente
a
de
revitalizar,
refuncionalizar, ou ainda reabilitar estas
edificações dentro das necessidades
da comunidade a qual elas estão
inseridas, seja por meio de incentivo a
proprietários das mesmas, ou ainda
através de processos de tombamento a
nível municipal, estadual ou federal,
com o intuito de que essas casas
possam buscar apoio financeiro de
programas
governamentais
de
restauração.

Diversos autores têm abordado o tema
do processo de reabilitação de
edificações históricas, através de
análise do projeto da edificação e de
novos usos a ser inserido, porém não
foi encontrado estudo de caráter social,
que aborda os diferentes atores que
estão envolvidos na reabilitação de
bens patrimoniais e qual a visão destes.
Partindo desta explanação, este
trabalho levanta o seguinte problema:
como as cidades lidam com o seu
patrimônio edificado e o reinsere de
novo a vida da sua comunidade em
busca de melhorar assim a paisagem
urbana destes locais e até mesmo a
qualidade de vida de quem está

diretamente e diariamente convivendo
com esses vazios, sem que estes
venham
a
ser
drasticamente
descaracterizados.
A partir da análise de uma cidade com
vasto patrimônio edificado, dentro da
malha urbana, em zona responsável
pelo desenvolvimento econômico e
urbano da cidade no passado, que
tenha sofrido políticas de preservação.
Optou-se por realizar o estudo na
cidade de Pelotas que tem destaque a
sua economia pela produção do
charque, que era enviado para todo o
Brasil, e se fez importante não só para
a riqueza de Pelotas, mas também para
o seu desenvolvimento urbano.
Atualmente estes exemplares vivos da
história da cidade, estão em especial
concentrados na zona do porto, (ZPPC
3) área que servirá, portanto, como
recorte deste estudo, devido não
somente ao significativo número de
exemplares,
como
também por
apresentar características semelhante
as abordadas por autores que discutem
o tema.
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Por estes fatores e também por
estarmos vivenciando um momento de
grande discussão de questões sobre a
preservação do patrimônio histórico e
sustentabilidade na arquitetura em
tempos que se têm muitas construções
abandonadas
e
se
continua
construindo é que se faz importante a
discussão sobre o tema da reabilitação
de vazios urbanos pré-existentes.
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Portanto o objetivo deste trabalho é
verificar o processo de reabilitação dos
vazios urbanos na zona de preservação
do patrimônio cultural (zpp’c) da região
do porto da cidade de Pelotas, pós o
processo de inventário, pela visão dos
diferes atores envolvidos.
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Para atingir o objetivo proposto é
necessário, mapear a situação atual da
zona do porto, com base no inventário
pré-existente; investigar junto aos
proprietários dessas edificações o que
influenciou na reabilitação do bem, e
quais foram os ônus e bônus durante o
processo; E pesquisar junto à
vizinhança direta do bem reabilitado,
qual a principal mudança da área.
A fim de compreender a importância de
novas políticas de desenvolvimento
urbano e valorização do patrimônio
edificado existente na cidade. Para que
se obtenha uma identificação individual
e coletiva da população com o espaço
urbano e efetivamente se preserve
essas edificações, prolongando ainda
mais a vida destas construções e a
memória da cidade.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resulta em três
momentos distintos. Primeiramente
será
realizada,
uma
revisão
bibliográfica dos principais autores com
relação ao tema desta pesquisa, além
de aprofundar a relação dos conceitos
chave
como:
vazios
urbanos,
preservação, reabilitação.
Num segundo momento será realizada
a pesquisa de campo, que terá como
característica um estudo de caso das
edificações presentes no inventário da
cidade de Pelotas/RS, na Zppc 3 – Sitio
do Porto. Será realizada uma análise
comparativa de como se encontra a
área estudada com relação ao seu
primeiro processo de preservação e
inventário identificando quais as
principais mudanças encontradas.
Ainda será realizada uma Investigação
por meio de entrevista oral junto aos
proprietários sobre quais fatores os
levaram a reabilitar esses espaços
vazios. E junto à vizinhança mais
próxima dessas edificações, será
realizado um estudo de percepção para

O terceiro e último
momento
metodológico
serão
realizadas
discussões sobre quais os reflexos de
políticas de preservação como o
inventário, para a reabilitação ou não
de uma edificação e o futuro da área
onde se encontram. Essas discussões
serão realizadas através dos resultados
obtidos junto às entrevistas dos
proprietários e da percepção da
comunidade local, em conjunto com o
que já vem sendo estudado em
diversas bibliografias.
Nesta etapa além do embasamento
teórico anteriormente realizado, será
levada em consideração a vivência da
pesquisadora no campo, bem como um
conhecimento anteriormente obtido
pela mesma, durante seu estágio na
SECULT (Secretária de Cultura de
Pelotas), onde realizou trabalho
direcionado aos imóveis inventariados

e suas fachadas,
Pelotas/RS.

na

cidade

de

RESULTADOS PARCIAIS
Os resultados até aqui obtidos fazem
parte do primeiro momento da pesquisa
que se encontra em andamento. Neste
primeiro momento, denominado como
revisão bibliográfica, foi possível traçar
um panorama do tema proposto pela
pesquisa e alguns conceitos chave.
Ao vivenciarmos a contemplação da
cidade, podemos notar a presença de
diversos chamados, "vazios urbanos".
Segundo relatado por diversos autores
os vazios são definidos por meio da
expressão francesa terrain vague, em
virtude da multiplicidade de significados
que esta expressão permite. Entre eles
se destaca Morales (1996), “... vague
no sentido de vacante, vazio, livre de
atividade, improdutivo, e, em muitos
casos, obsoleto, mas também vague no
sentido de impreciso, indefinido, vago,
sem limites determinados, sem um
horizonte de futuro...” adotado nesta
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compreender quais as principais
modificações do espaço urbano são
identificadas por eles, pós o processo
de reabilitação desses bens.
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pesquisa, como vazios industriais,
portuários, ferroviários de importância
ou ainda áreas centrais, centros
históricos.
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Ou seja, prédios abandonados, ruínas
de edificações de um determinado
período de destaque econômico,
resquícios de fábricas esquecidas,
edificações em desuso, edificações,
frutos de um passado importante e de
destaque para o surgimento das
cidades em que estão inseridos, e que
hoje fazem parte da malha urbana,
sendo estes ainda não utilizados e se
encontrando
em
situações
de
abandono.
Identificando esses vazios, parte-se
para a discussão da preservação que
segundo Sant’Anna (2015), “... um
conjunto de ações que constituem o
que,
atualmente,
se
denomina
“processo de patrimonialização”, o qual
tem início com a atribuição de valor a
determinados objetos, construtos,
obras da natureza, paisagens, saberes
e práticas e se completa com ações
concretas que visam mantê-los ou lhes

dar continuidade”. Muitos são os
autores que discutem a falta de uma
política de preservação para esse tipo
de patrimônio, em vista que atualmente
a importância da preservação ganha
novo foco, decorrente da necessária
consciência de diminuirmos o impacto
sobre o ambiente, provocado pela
produção de bens. A preservação e a
reabilitação de edifícios e objetos
contribuem para a redução de energia
e matéria-prima necessárias para a
produção de novos bens.
Afasta-se do princípio de preservar
somente os monumentos dotados de
expressivo valor estético, e passou-se
a levar em consideração também os
ambientes urbanos ou qualquer
exemplar detentor de valor histórico.
Nesse contexto, os debates de
preservação ganharam novos métodos,
como Reutilização, Reabilitação e
Recuperação, pois agora englobam
inúmeras edificações.
O conceito aqui estudado é reabilitar,
uma intervenção que busca adaptar as
preexistências a novos usos diferentes

Na área da arquitetura tem origem no
século XIX a fim de promover a
proteção de vazios históricos que
surgiam conforme o tempo passava e
as cidades sofriam mudanças. Em
1976, o Comitê de Ministros do
Conselho da Europa define pela
primeira vez o conceito de reabilitação,
como uma forma de integrar os
edifícios antigos à sociedade, por meio
de
adaptações
internas
as
necessidades da vida contemporânea,
sem que se deixe de lado a
preservação
dos
elementos
de
interesse cultural pertencentes às
edificações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados levantados até o
momento, foi possível compreender
melhor o tema de pesquisa. Observouse através da bibliografia estudada a
potencialidade da utilização de vazios
urbanos para a qualificação da forma
da cidade, dos pontos de vista
ambiental e funcional. Com isso
espera-se que no próximo momento
desta pesquisa, possa se analisar o
estudo de caso de Pelotas-RS e seus
vazios históricos que receberam ou
estão em processo de reabilitação,
para então confrontar com a bibliografia
anteriormente analisada e comprovar
essa potencialidade discutida pelos
autores. Desejando, portanto que ao
final desta pesquisa, seja possível
contribuir
para
quais
caminhos
poderiam ser considerados, para que
haja transformações positivas destas
áreas históricas e a diminuição dos
problemas decorrentes dos vazios
urbanos.
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dos quais elas foram projetadas, um
conceito que surge apoiado ao conceito
de reabilitação na área da saúde que
nada mais é do que, a ação que permite
ao indivíduo que sofreu um trauma, a
recuperação total ou parcial de suas
atividades físicas.
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Em tempos de discurso dominante
acerca da globalização, marcado pelo
excesso de informações, a busca de
valores regionais constitui-se num
processo saudável e pertinente.
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O debate a respeito da arquitetura
moderna — em seu princípio —
centrado na contraposição entre
tradição e modernidade, revela que o
valor arquitetônico repousa sobre
princípios eternos e na lei natural e as
várias modificações técnicas às quais
tal valor é historicamente sujeitado
(COLQUHOUN, 2004.)
Partindo da dualidade entre o moderno
e o tradicional, é possível se construir a
ideia de que esses conceitos podem se
manifestar de forma conjunta e
harmônica, num processo de troca que
qualifica o peculiar e dá personalidade
aos elementos que, a priori, seriam de
massificação.
Assim, a história e a geografia das
cidades podem ser fatores que
influenciam na cultura, na arte, na

arquitetura desses lugares. Dessa
forma, em que medida é possível
delinear uma identidade arquitetônica
comum a cidades cuja formação
histórica e geográfica se assemelham?
O território em que está inserida a obra
é
capaz
de
imprimir
tais
particularidades a ela?
Nesse
sentido,
destaca-se
que
identidade territorial “é uma identidade
social
definida
fundamentalmente
através do território, ou seja, dentro de
uma relação de apropriação que se dá
tanto no campo das ideias quanto no da
realidade concreta”, sendo que “as
identidades só são territoriais quando
sua
estruturação
depende
da
apropriação simbólica no/com o
território” (HAESBAERT, 1999, p. 172).
Por outro lado, é possível afirmar que a
arquitetura moderna se caracteriza por
uma linguagem formal racionalista e
pelas soluções para os problemas da
construção. Isso manifestou-se no
chamado “Estilo Internacional”, que
propagou uma estética fundada no
objetivo de levar a arquitetura até aos

Diante disso, é viável pensar em uma
arquitetura moderna atenta e afinada
às idiossincrasias de um lugar?
O problema a ser enfrentado na
pesquisa é: como se pode traçar uma
identidade arquitetônica comum às
residências-ícone do período moderno
pós-guerra no Extremo Sul do Brasil?
Tem-se como objetivo geral investigar e
apontar os elementos comuns às
fachadas de residências-ícone no
período moderno pós-guerra, capazes
de formar uma identidade arquitetônica
para a região do extremo sul do Brasil.
Como objetivos específicos, é possível
citar:
a. Investigar a formação histórica em
comum das cidades cujas obras serão
analisadas;
b. Analisar os conceitos em torno das
ideias de identidade arquitetônica e

identidade territorial, estabelecendo
uma relação entre eles;
c. Realizar uma análise comparativa
das fachadas das residências-ícone da
arquitetura moderna pós-guerra nos
municípios de Pelotas, Jaguarão, Rio
Grande e Santa Vitória do Palmar;
d. Identificar os elementos em comum
nas referidas fachadas e traçar a
relação dos mesmos com os aspectos
histórico-geográficos;
e. Buscar traçar uma identidade
arquitetônica
comum
a
essas
residências observadas.
Vislumbra-se, assim, a possibilidade de
se traçar uma identidade arquitetônica
decorrente dos elementos comuns das
obras analisadas e da relação das
mesmas com o território, contribuindo
para a discussão acerca do vínculo
entre os aspectos histórico-geográficos
e a estética de uma arquitetura num
dado lugar e tempo.
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limites da viabilidade técnica e
econômica, utilizando-se de materiais
como o aço, o vidro e o concreto
(KHAN, 1999).
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METODOLOGIA

RESULTADOS PARCIAIS

Na primeira etapa do trabalho, será
feita uma pesquisa bibliográfica sobre
os conceitos das principais categorias a
serem analisadas no estudo, quais
sejam,
identidade
arquitetônica,
identidade territorial, formação histórica
em comum das cidades cujas obras
serão objeto da análise.

Espera-se contribuir com a discussão
acerca da influência dos aspectos
histórico-geográficos identitários na
formação arquitetônica da região do
Extremo Sul do Brasil, assim como
contribuir
para
uma
possível
identificação
de
uma
estética
local/regional.

Quanto à pesquisa de campo, serão
analisadas em torno de cinco casas por
município.
O locus da pesquisa é
composto pelas cidades de Pelotas,
Rio Grande, Jaguarão e Santa Vitória
do Palmar, uma vez que se entende
que entre os referidos lugares há
importantes
fatores
históricogeográficos em comum. Por fim, serão
identificados os aspectos em comum
das fachadas das residências por meio
da comparação gráfica de elementos
de composição e elementos de
arquitetura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurar encontrar e trabalhar com o
genius loci era um dos princípios
modernistas, quando da influência dos
regionalismos na arquitetura. Esse
espirito do lugar, caracterizado pela
geografia, solo e clima, influência de
forma determinante outros campos da
cultura, dentre eles a música e a
pintura. Essas influências também
ocorrem no campo da arquitetura, na
legibilidade da imagem construída da
região.
A literatura e a música por meio de
ritmos e harmonias, com características
bem locais, procuram gerar, encontrar,

Mas como ser “local” no contexto
global? A arquitetura moderna – na sua

contingência – tenta padronizar
geometrias e intenções imagéticas
projetuais em prol de uma estética
própria. No entanto, será investigado se
o modernismo arquitetônico pós-guerra
influenciou
e
foi
influenciado
localmente, gerando uma identidade
arquitetônica especifica.
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registrar uma estética própria de um
tempo. Cultura e identidade poderiam
ser
definidas,
localizadas,
cartografadas
baseadas
nestes
elementos específicos. Assim, esperase traçar esses elementos no que tange
à arquitetura da região a ser analisada.
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De acordo com o REN 21 (2016),
76,3% da energia elétrica mundial é
gerada através de fontes não
renováveis, como mostra a Figura 1. A
energia proveniente de hidrelétricas é a
maior entre as renováveis com 16,6%,
enquanto a energia solar aparece com
1,2% da geração total mundial.
Conforme a Figura 1.
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Mesmo em momentos de crise
econômica, a produção e o mercado do
sistema fotovoltaico tanto de SFVCR
quanto de Sistemas Fotovoltaicos –
SFV - isolados estão em constante
crescimento como mostra a Figura 2,
onde se atingiu a marca de 227 GW em
2015 de capacidade instalada global
(REN21, 2016).
A ANEEL- Agencia Nacional de Energia
Elétrica, aprovou no final de 2015 a
revisão da Resolução Normativa 482
de 2012, que regulamenta os sistemas
de energia solar para a autoprodução
de energia na sua residência ou
empresa. A publicação da nova
resolução, a REN 687/2015 traz

grandes melhorias como a redução da
burocracia e a possibilidade de
pessoas e empresas se juntarem para
produzir a sua própria energia elétrica.
A Resolução Normativa 482/2012 da
ANEEL, permite aos consumidores
brasileiros, através de fontes geradoras
de energia elétrica conectada à rede de
distribuição, gerar parte ou toda a
energia elétrica que consomem no
modelo de compensação de energia
(ANEEL, 2012).
As edificações dos setores comerciais
e públicos são alguns exemplos de
aplicações ideais dos sistemas FV em
termos
de
contribuição
à
concessionária, pois a geração solar
FV atinge valores máximos em
períodos de calor intenso. É também
nestes períodos que a demanda
energética daquele setor de consumo
aumenta
de
forma
acentuada,
principalmente em consequência da
utilização de aparelhos de arcondicionado.
O objetivo do trabalho é avaliar o
potencial de geração fotovoltaica no

O estudo ainda irá auxiliar na difusão do
uso de energia limpa, diminuição na
emissão
de
CO2,
consciência
socioambiental,
direcionando
a
economia de gastos em energia elétrica
para financiamento de programas
educativos para as universidades e
escolas.
Na Figura 2, Sistema
fotovoltaico aplicado no prédio do
Centro de Artes.

METODOLOGIA
Para realização do estudo, foram
levantados os seguintes dados: a área
disponível; de radiação solar da cidade
de Pelotas; de consumo de energia da
edificação; da tecnologia a ser utilizada
e da demanda contratada 50kW.
Inicialmente, foi feito estudo das
sombras sobre estas utilizando o
programa SketchUp 2017, e logo após
a simulação, foi definida a tecnologia a
ser utilizada. Através de cálculos do
potencial de geração de energia
fotovoltaica do sistema a ser instalado
e o cruzamento dos dados do potencial
de geração com os dados de consumo
energético, o sistema foi avaliado. O
Centro de Artes é considerado como
uma microgeração distribuída, pois
possui uma potência instalada inferior a
75kW.
Segundo
ANEEL
(REN
687,2015) a potência instalada fica
limitada à potência disponibilizada para
a unidade consumidora, neste caso a
demanda
contratada
junto
a
concessionária de energia é de 50KW.
Diante disso, limitou-se o estudo com
uma potência instalada nesse valor.
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prédio Centro de Artes, Campus
Porto/UFPEL, por meio da instalação
de um sistema fotovoltaico, a fim de
reduzir o impacto energético e os
gastos financeiros com contas de
energia da instituição. Além disso,
busca-se com o uso de tecnologias um
consumo do uso de energia de forma
racional, a fim de reduzir o consumo,
com o uso, por exemplo, do
monitoramento
de
salas,
ar
condicionado.
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Figura 1: Geração de Energia Elétrica Global. Fonte: REN 21 (2016).
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Figura 2: Sistema fotovoltaico aplicado no prédio do Centro de Artes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto realizado para o Centro de
Artes foi dimensionado com o sistema
de painel monocristalino, dispostos na
área útil da cobertura e com a mesma
inclinação. Para o cálculo do potencial
de geração de energia fotovoltaica,
primeiramente implantado em dois
sistemas (sistema 01 e sistema 02),
cada sistema com a devida orientação.
Mas apenas um sistema será adotado,
de maior geração de energia. De
acordo com os resultados de geração
dos sistemas, não há grande diferença.
Além disso, devido ao peso dos painéis
solares e fragilidade do tipo de telhado,
foram aplicados em lados opostos, não
sobrecarregando a cobertura. Sistema
composto de painéis (Canadian Solar CS6U-320P-monocristalino- 1.96m x
0.99m) com potência nominal de
320Wp, com uma eficiência de 16,46%.
Com base nesses dados obtivemos
informações sobre área útil onde os
módulos serão instalados e qual
potência eles irão gerar. Observa-se na
Tabela 01 o consumo final e a geração.

Diante do estudo e análise dos
resultados, concluiu-se que o projeto de
implantação de um sistema de energia
solar fotovoltaica no Centro de ArtesCampus Porto, possui potencial para
ser instalado, pois ele irá gerar uma
economia significativa nos gastos em
energia elétrica. Outro fato relevante é
que a potência instalada da central
geradora fica limitada a potência
disponibilizada
para
a
unidade
consumidora. Portanto, se houver
necessidade em instalar uma potência
superior, já que existe área útil
disponível, bem como outros prédios
deve-se solicitar o aumento da potência
disponibilizada.
A possibilidade de o projeto ser
estudado para aplicação em demais
universidades e escolas, a propagação
do uso de tecnologia limpa para as
comunidades locais e o direcionamento
da economia nos gastos energia
elétrica gerada pelo sistema para
financiamento
de
programas
educativos em prol dos alunos são
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apenas alguns benefícios que o uso da
energia solar fotovoltaica trará para
nossas instituições.
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A permanente demanda por moradias
de interesse social para o meio rural,
reflexo direto da falta de políticas
públicas para o setor, passa a ser
identificada de forma contundente, e se
materializa diretamente na observação
da realidade socioeconômica das
comunidades rurais (CARLOTO &
ATIYEL, 2014).
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Mesmo com a ampliação de medidas
governamentais de desenvolvimento e
modernização agrícola, constata-se
que, ainda assim, elas não eram
suficientes para garantir a permanência
das famílias de pequenos agricultores
no campo, e muitas vezes, ao contrário,
favoreciam o êxodo rural.
Entende-se, nesse momento, que a
permanência das famílias no campo
depende
do
seu
pleno
desenvolvimento, da sua inclusão
social e mínimas condições de vida,
dentre as quais o direito à moradia
digna (BOLTER, 2013).

A primeira conquista referente à
habitação rural, capitaneada pelo
Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA), juntamente com organizações
sociais, acontece em 2002, com a
construção
de
2.032
unidades
habitacionais, espalhadas em mais de
cem municípios do Rio Grande do Sul
(MPA, 2013). Resultantes do Projeto
Piloto de Habitação Rural, definido pelo
Plano Camponês (MPA, 2012),
constituía uma parceria do governo do
Estado com estas organizações
sociais, e configurou um avanço
enorme para as comunidades agrícolas
(MPA, 2013).
Esta experiência bem-sucedida foi a
base para a criação, em 2003, após a
criação do Ministério das Cidades, do
primeiro formato do Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR), intitulado
Programa de Habitação Rural (PHR)
que determinava linhas de crédito
específicas para a habitação social
rural. Suas regras e orientações foram
estabelecidas pela Resolução nº 460
(BRASIL, 2004) e, posteriormente,
revisadas
e
melhoradas
pela

Em 2009, consolida-se o atual formato
do PNHR – Programa Nacional de
Habitação Rural, que passou a integrar
o Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV).
Este
fato
ocorre
naturalmente devido ao sucesso da
experiência das duas resoluções
precedentes, aliado às proporções do
déficit habitacional rural brasileiro,
apontado pelo Relatório da Fundação
João Pinheiro para o Ministério das
Cidades (BRASIL, 2007) à época em
1.092.882 unidades habitacionais.
Com
diversas
alterações
das
proposições iniciais, o mesmo tem hoje
como objetivo principal financiar a
construção, reforma ou ampliação da
moradia dos agricultores familiares
(BOLTER, 2013, p. 100).
O programa se propõe a atender não
apenas a população que vive no
campo, como os agricultores familiares

e trabalhadores rurais, mas também
aquelas pertencentes às comunidades
tradicionalmente
estabelecidas:
assentados do Programa Nacional de
Reforma Agrária (PNRA), quilombolas,
extrativistas, pescadores artesanais,
ribeirinhos, indígenas e demais
comunidades
tradicionais
(Cart.
PMCMV – PNHR, 2009).
A Colônia de Pescadores da Ilha da
Torotama
(Rio
Grande/RS)
representou, para a região sul do Rio
Grande do Sul, a contratação de
benefícios no modelo mais atualizado
do PNHR, embora tenha configurado a
situação mais difícil para tal. Tratava-se
de uma comunidade totalmente
desassistida das políticas públicas
(Figura 1), especialmente pela não
comprovação da posse da terra
juntamente com a eminência de êxodo
de sua população desanimada para o
meio urbano.
Em 2013 ocorreu a contratação de
benefícios à 47 famílias de pescadores
artesanais (Figura 2). Estando em fase
final de execução das últimas 5
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Resolução nº 518 (BRASIL, 2006). Em
que pese a formulação geral apresentar
inúmeros avanços, ainda assim as
organizações
sociais
apontavam
melhorias necessárias ao programa.
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habitações, se faz necessário a análise
da consolidação dos objetivos do
programa, primeiramente de forma
comunitária, como a alteração do meio
ambiente e da paisagem local; e após,
de forma individualizada, diretamente
com os beneficiários, investigando o
sentimento de valorização humana e a
possibilidade real, não só de
permanência, da atual e de futuras
gerações,
mas
também
de
desenvolvimento
como
membros
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integrantes e ativos na cadeia produtiva
da comunidade.
Este trabalho vincula-se a dissertação
de mestrado na área de Arquitetura e
Urbanismo,
junto
ao
PROGRAU/FAUrb/UFPel,
intitulada
“Avaliação do Programa Nacional de
Habitação Rural em Comunidades não
Pertencentes à Agricultura Familiar: O
Caso da Colônia de Pescadores da Ilha
da Torotama – Rio Grande/RS”, a ser
finalizada até março de 2019.

Figura 1: Tipologias habitacionais pré-existentes. Fonte: Fotos de Fabrício Gallo Corrêa, 2011.

Figura 2: Modelo habitacional resultante do PNHR. Fonte: Fotos de Fabrício Gallo Corrêa, 2016.

A Colônia de Pescadores da Ilha da
Torotama, diferentemente de outras
comunidades tradicionais, apresenta
uma série de peculiaridades, tais como:
a identidade única de sua comunidade,
formada por pescadores artesanais já
em sua 4ª geração familiar; os entraves
de
contratação
de
benefícios,
decorrentes da não comprovação da
propriedade
das
terras;
o
enquadramento das comunidades de
pescadores nos mesmos moldes dos
pequenos agricultores familiares; a
concretização
de
contratações,
benefícios, projetos e execuções sob o

modelo mais avançado e atualizado do
PNHR.
Tais
peculiaridades
serão
apresentadas através da revisão
bibliográfica que demonstrará o
enquadramento da Colônia da Ilha da
Torotama ao PNHR, suas leis e
determinações oficiais ministeriais,
bem
como
as
especificações
estabelecidas pela Caixa Econômica
Federal para elaboração do projeto
padrão.
Também se fará necessária uma
análise documental, que possibilitará o
registro de situações específicas,
especialmente no que se refere à

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

METODOLOGIA

95

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

propriedade da terra, a participação do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) e projeto
executivo efetivamente adotado.
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Serão coletados dados junto aos
beneficiários da Ilha da Torotama, na
forma de questionários e entrevistas
que possam refletir sua satisfação
quanto
à
unidade
habitacional
recebida; o atendimento de suas
necessidades
básicas
e
de
habitabilidade. Da mesma forma será
avaliado o sentimento de valorização
da comunidade como tal, e como se
veem enquanto parte integrante da
sociedade,
decorrente
de
sua
participação junto às organizações
sociais e da Caixa Econômica Federal
no processo construtivo do Programa.

RESULTADOS PARCIAIS
Há uma carência de estudos pósintervenção
de
programas
habitacionais de caráter social, junto a
beneficiários
pertencentes
a
comunidades diversas daquelas que

tradicionalmente são atendidas por
esses
programas
–
pequenos
produtores da agricultura familiar.
Vários são os levantamentos realizados
em
relação
aos
agricultores
tradicionais;
porém
apresentam
lacunas no momento em que são
aplicados em comunidades não
pertencentes à agricultura familiar, no
caso em colônias de pescadores
artesanais como da Ilha da Torotama.
Como exemplos: 1) O PNHR
proporcionou um impacto positivo no
espaço rural, tanto econômico quanto
social, dando uma nova perspectiva de
futuro e desenvolvimento às famílias
beneficiadas (ROVER & MUNARINI,
2010). Houve um impacto social
sensível a partir da aplicação do PNHR
na Ilha da Torotama, que poderia ser
equiparado
ao
verificado
nas
comunidades rurais tradicionais, da
agricultura familiar? 2) O Programa
configura e alavanca a existência de
um rural até então desconsiderado e
invisível para os formuladores das
ações do Estado para o meio rural
(BOLTER, 2013). As famílias da Ilha da

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos,
pretende-se estabelecer a plena
aplicabilidade do PNHR através da
atuação das diversas organizações
sociais
e
do
Estado
no
desenvolvimento de políticas públicas
habitacionais rurais. Destacar o PNHR
como forma de garantir a valorização
humana dos indivíduos enquanto
comunidade produtiva; sua valorização
e qualidade de vida; seus anseios por
uma vida digna, pertencentes à cadeia
econômica
da
sociedade.
E,
principalmente, investigar a satisfação
dos beneficiários de um programa
habitacional que busca, além do
descrito,
despertar
em
seus
beneficiados o desejo de permanecer
em
suas
comunidades,
com
possibilidade concreta de garantir o
futuro das gerações futuras, como
forma de desenvolvimento de suas
atividades
e
da
sua
região
tradicionalmente estabelecida.

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Torotama sentiram-se valorizadas
enquanto comunidade específica e
produtiva durante o processo de
organização e efetivação do PNHR? 3)
A habitação de qualidade não é
suficiente para manter o agricultor
familiar nos territórios rurais, mas existe
um empenho por parte desses
agricultores em permanecer na
atividade e no incentivo para que seus
filhos também o façam (Rover &
Munarini cit. in HAHN, 2009). A
Unidade Habitacional recebida no
PNHR é satisfatória às necessidades
familiares,
e
desempenha
fator
importante à permanência das mesmas
na
Ilha,
inseridas
socioeconomicamente
na
comunidade?
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Os grandes impactos ambientais da
indústria cimenteira vêm incitando
pesquisadores pela busca de soluções
na produção de concretos com um
menor impacto ambiental. Pesquisas
têm se mostrado bastante promissoras
quanto à incorporação de resíduos do
setor industrial em concretos, como
forma de reduzir o consumo de cimento
e até mesmo melhorar as propriedades
do mesmo.
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Em
consequência
do
aumento
populacional,
da
melhoria
das
condições de vida, da elevação dos
níveis de consumo e da crescente
industrialização
dos
países
em
desenvolvimento, estima-se que a
produção de concreto apresentará
expressivo crescimento ao longo das
próximas décadas, assim como as
correspondentes emissões de CO2.
Em 2016, as indústrias cimenteiras
foram responsáveis por 5,6% da
emissão de CO2 de todo o mundo,
comparado com 2013 apresentou um
crescimento de 1,2 % (CDIAC, 2016).

Em 2013, a produção mundial estimada
de rochas ornamentais atingiu 123,5Mt,
onde a China responde por cerca de
30,8% da produção. O Brasil se
posiciona em 4º no ranking mundial de
produção, com 7,5% (DNPM, 2013).
Estima-se que na serragem em chapas
dos blocos de rochas ornamentais, 25 a
30% do total é transformado em pó. Só
no Brasil a quantidade estimada de
geração do resíduo de corte de
mármore e granito é cerca de 240.000
toneladas/ano (MOURA et al., 2002).
No total estima-se, em média, que
durante todo o processo de produção
do granito e do mármore a geração final
de resíduo é de aproximadamente 60%
do volume total produzido (VILASCHI e
SABADINI, 2000).
Como forma de minimizar a geração de
resíduos na construção civil e contribuir
para um desenvolvimento sustentável,
alguns pesquisadores já estudaram a
utilização do resíduo oriundo do granito
e mármore para a produção de
argamassas (CALMON et al., 1997),
tijolos cerâmicos (NEVES et al., 1999),

METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo principal foi
realizada uma pesquisa exploratória a
partir de uma revisão bibliográfica
aprofundada sobre o tema, onde são
apresentados conceitos fundamentais
e resultados de pesquisas que estão
sendo utilizados como norteadores
para o desenvolvimento deste estudo.
Os materiais utilizados no trabalho
foram o RBGM, proveniente de uma
empresa beneficiadora de mármores e
granitos,
localizada
na
região
metropolitana de Pelotas/RS, a areia,
brita e cimento obtidos no comércio
local do município. O cimento escolhido
para a pesquisa foi o CP V-ARI, por
conter menor teor de adições ativas

entre os disponíveis, o que facilita a
compressão da ação do RBGM.
Em um primeiro momento foi realizada
a coleta do resíduo, o RBMG, na forma
de lama, gerado por uma empresa
beneficiadora de mármores e granitos,
localizada na região metropolitana de
Pelotas/RS. A coleta foi feita
diretamente do tanque de decantação
da empresa, sendo que todo material
utilizado no trabalho foi coletado no
mesmo dia. A lama de RBGM foi
colocada na estufa, onde permaneceu
por 48 horas a uma temperatura de
100°C. Posteriormente, o resíduo foi
peneirado na peneira de abertura 1,18
mm, para retirada de eventuais
impurezas
e
destorroamento,
eliminando, desta forma, a necessidade
de moagem. Esta metodologia foi
adotada por Lisbôa (2004).
O programa experimental será dividido
em duas etapas:
• A primeira etapa da execução do
programa experimental iniciou com a
caracterização dos agregados e do
RBGM utilizado no concreto. Os
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peças cerâmicas (LIMA FILHO et al.,
1999) e concretos (GONÇALVES,
2000). Sendo assim, este trabalho tem
como objetivo principal avaliar o uso do
RBGM para emprego em concreto
estrutural como substituto parcial do
cimento.
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ensaios de caracterização realizados
nos agregados miúdo e graúdo foram:
composição granulométrica, massa
específica real, massa unitária solta,
índice de volume de vazios e índice de
absorção. No RBGM foi realizado o
ensaio de massa especifica, massa
unitária e módulo de finura.

102

Além dos ensaios supracitados, foi
realizado no RBGM, ensaio de
granulometria por difração a laser para
verificação da dimensão média das
partículas. O tamanho médio das
partículas do RBGM obtido por
granulometria de difração a laser foi
realizado no laboratório de engenharia
de materiais da UFPEL, com o
equipamento Cilas, modelo 1064.
Também foi realizado ensaio de DRX
para avaliação de atividade pozolânica.
O aparelho utilizado para realização do
ensaio de DRX foi o Difratômetro D8
ADVANCE BRUKER, com radiação
CuKα, tensão de 40kV, corrente de
40mA, modo fixe time, com passo de
0,02 e tempo de contagem de 0,6 s,
com ângulo 2θ percorrido de 5º a 60.

O concreto de referência foi obtido com
base no método de dosagem
IPT/EPUSP. Esta dosagem está
apresentada em HELENE e TERZIAN
(1993), com abatimento mantido fixo
em 6 ± 1 cm, e adotando-se o teor ótimo
de argamassa (α) em 51%.
Ainda na primeira etapa, a partir de uma
resistência característica desejada de
25 MPa e utilizando a dosagem do IPT,
será determinado um traço de
referência. Em seguida será efetuada a
concretagem de corpos de prova
cilíndricos (10x20 cm) com divisão em
4 traços (referência e 3 substituições
nos teores de 2,5; 5 e 10% do cimento
por RBGM). Estes teores foram
escolhidos com base nos estudos de
Degen et al. (2013) e Lopes (2007) que
demostraram
que
teores
de
substituição
maiores
de
10%
provocaram quedas significativas na
resistência à compressão. Para os
quatro traços serão realizados ensaios
de resistência à compressão (3, e 28
dias), absorção por capilaridade (3 e 28
dias) e absorção por imersão dos
corpos de prova (3 e 28 dias). Os

• Na segunda etapa da pesquisa, o
traço que foi definido na primeira etapa
será utilizado para execução de vigas
de concreto armado com o objetivo da
avaliação do comportamento mecânico
e da durabilidade frente à penetração
de cloretos. A metodologia utilizada
para o ensaio de penetração de
cloretos de longa duração baseou-se
em Rizzon e Andrade (2007). As vigas
serão colocadas em soluções de NaCl
com concentração de 3,5%, pelo
período de tempo disponível para o
desenvolvimento da pesquisa. As vigas
serão submetidas ao ensaio de flexão,
para avaliação do comportamento
mecânico, e após será determinada a
profundidade de penetração de cloretos
através do método colorimétrico, em
diversas seções transversais das
mesmas.

Através dos gráficos que relacionarão a
profundidade de penetração de cloretos
x tempo de exposição das vigas em
NaCl, serão obtidas equações de
regressão correspondentes às linhas
de tendência traçadas entre os pontos
obtidos (profundidade de penetração
em determinada idade) para as vigas
com o concreto de referência e com
substituição parcial do cimento por
RBGM.
Das
equações
serão
determinados os coeficientes de
penetração de cloretos (K), e dos
gráficos
seus
coeficientes
de
determinação (R2).
Finalizando a segunda etapa, será
empregada análise de variância
(ANOVA) para o tratamento dos dados,
com o objetivo de apontar se há
significância dos fatores de controle
envolvidos no estudo sobre as variáveis
de resposta, bem como as possíveis
interações entre as variáveis a partir
dos resultados obtidos.
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resultados destes ensaios serão
analisados
estatisticamente,
para
definir qual teor de substituição
proporcionará um melhor desempenho
e assim definir o traço para a segunda
etapa da pesquisa.
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RESULTADOS PARCIAIS
O tamanho médio de partículas do
RBGM obtido por granulometria de
difração laser apresentou dimensão
média da partícula de 30,95 μm.
A Figura 1 apresenta os resultados do
ensaio de DRX do RBGM, que
demonstra sua pouca reatividade em
decorrência da mesma apresentar um
pico cristalino bem definido.
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A Tabela 1 apresenta os resultados dos
ensaios de caracterização da areia e da
brita.
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A Tabela 3 apresenta os resultados dos
ensaios de caracterização do RBGM.

Como mostrado nas Figuras 2 e 3, a
brita foi classificada como brita 1 e a
areia está dentro da zona utilizável de
distribuição granulométrica. Sendo
assim, os agregados escolhidos para a
confecção dos traços são adequados
para a composição do concreto.
Os resultados referentes a dosagem
pelo método IPT/EPUSP, que servirá
de base para a definição do traço
referência e que receberá as
substituições do cimento por RBGM,
estão na Tabela 2, onde são
apresentados os traços e os consumos
de cimento para os concretos avaliados
aos 3 dias.

Brita 0
Brita 1
Brita 2
Brita 3
Brita 4
Material Analisado

Abertura das peneiras (mm)
19
12,5
4,75 6,3 9,5

25 31,5 37,5 50 63 76

Porcentagens retidas acumuladas

2,36

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Figura 2: Composição granulométrica do agregado graúdo, conforme NBR NM 248:2003.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Figura 1: Difratograma do RBMG. Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Figura 3: Distribuição granulométrica do agregado miúdo, conforme NBR NM 248:2003.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Tabela 1: Caracterização dos agregados

Tipo de ensaio
Ø máx (mm)
Composição granulométrica/
NBR NM 248:2003
Módulo de Finura
Massa específica (g/cm³)/ NBR NM 52:2009
Massa unitária solta (g/cm³) /NBR NM 45:2009
Índice de volume de vazios (%)/ NBR NM 45:2009
Absorção (%)/ NBR NM 53:2003 e NBR NM
30:2001
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Agregado
miúdo
4,75
2,84
2,62
1,55
40,87

Agregado
graúdo
19
4,69
2,60
1,41
43,54

3,67

1,54

Tabela 2: Resistencia à compressão do traço de referência aos 3 dias

Teor de Argamassa=51%
traço rico
traço médio
traço pobre
Traços
3,5
5
6,5
Traço unitário
1:1,30:2,21:0.41 1:2,06:2,94:0,55 1:2,83:3,68:0,69
Fator água/cimento
0,41
0,55
0,69
Consumo de cimento (kg/m3)
475
335
288
Resistência à compressão aos
3 dias(Mpa)
42,36
33,49
23,89
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
Tabela 3: Resultado da caracterização do RBGM

RBGM

Massa unitária
(g/cm3)/ NBR NM
45:2009
1,16

Módulo de
Finura/ NBR NM
248:2003
0,22

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Material

Massa Específica
(g/cm3)/ NBR NM
23:2001
2,64
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A preocupação da sociedade atual com
formas de vida mais sustentável se
reflete em vários setores, sendo um
deles a geração e a correta destinação
de resíduos. A construção civil
desempenha um papel de indiscutível
importância na economia nacional, ao
mesmo tempo que é uma das grandes
responsáveis
pela
degradação
ambiental e geração de resíduos, seja
no processo de extração de matérias
primas, produção de insumos ou no
canteiro de obra. Ainda assim, o ramo
da construção civil apresenta grande
potencial para auxiliar na redução de
problemas ambientais, considerando
as
diversas
possibilidades
de
incorporação de resíduos em seus
materiais (MENDES; BORJA, 2007).
A indústria de cerâmica vermelha está
diretamente relacionada à construção
civil e apresenta uma série de impactos
ambientais relacionados com o
processo de extração de argila nas
jazidas e ao consumo energético e
liberação de gases poluentes no

processo de queima (OLIVEIRA et. al,
2016). Algumas falhas neste processo
de queima, ou no transporte e
estocagem
das
peças
acabam
acarretando na danificação de uma
parcela da produção, levando ao seu
descarte, gerando assim o Resíduo de
Cerâmica Vermelha (RCV).
O SINDICER RS (2008) - Sindicato da
Indústria de Olaria Cerâmica para
Construção – divulgou dados que
mostram um índice de 5% de perda em
aproximadamente 87% das empresas
com controle de qualidade aplicado,
sendo que, em alguns casos, este
percentual pode chegar a 15%. Estes
resíduos não possuem uma destinação
definida ou adequada, e geralmente
permanecem abandonados sob o solo
dos pátios das fábricas ou em entulhos,
sobrecarregando sistemas públicos de
limpeza. Neste sentido, estudos vêm
sendo realizados sobre possíveis
formas de incorporação e destinação
do RCV. Alguns deles, como o de
Hansen (2016) e Pinheiro (2008)
constaram que o RCV pode apresentar
atividade pozolânica.

As argamassas de revestimento são
amplamente utilizadas, principalmente
pelo custo relativamente baixo que
apresentam e a facilidade executiva se
comparada com outras tecnologias em

revestimentos
(GASPAR;
BRITO,
2005). A incorporação do RCV em
argamassas vem sendo trabalhado por
alguns pesquisadores, mostrando
resultados
animadores,
com
possibilidade de adição ou substituição
tanto
no
agregado
como
no
aglomerante. Dentre os autores podese citar Forti e Cardoso (2015), Oliveira
et. al, 2016 e Desir et. al. (2005).
Considerando que a viabilidade do uso
de um determinado resíduo está
diretamente relacionada com sua
localização e quantidade disponível
(CINCOTTO, 1988 apud MEDEIROS et
al., 2010), e considerando também que
a cidade de Pelotas é um polo na
produção de tijolos e blocos de
cerâmica vermelha evidencia-se a
necessidade de estudos para propor
uma
destinação
adequada
aos
resíduos gerados na região.
Dito isto, este trabalho tem o objetivo
geral de analisar a viabilidade do uso de
resíduos de cerâmica vermelha em
argamassas de revestimento.
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Os
materiais
pozolânicos
são
compostos
silicosos
ou
silicoaluminosos que, quando apresentam
partículas reduzidas e reagem com a
água,
adquirem
características
aglomerantes. Por este motivo, as
pozolanas naturais são usadas na
produção do cimento, com destaque
para as pozolanas de origem argilosa
(CORDEIRO; DESIR, 2010). Com isso
observou-se a possibilidade do uso do
RCV tanto na produção do cimento
como substituição parcial ou adição ao
clínquer, quanto incorporado em
argamassas
e
concretos
em
adição/substituição parcial ao cimento.
Cabe ressaltar, no entanto, que
atividade pozolânica nos resíduos de
cerâmica
vermelha
depende
diretamente do tipo de argila utilizada
como matéria prima quanto do
processo de queima, não sendo
homogêneo.
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Para que seja possível analisar a
viabilidade do uso do RCV na
argamassa, a pesquisa é dirigida por
uma série de etapas, sendo todas elas
acompanhadas
pela
revisão
bibliográfica dos temas discutidos. O
primeiro passo para a análise do
resíduo foi a coleta, realizada em um
olaria Pelotense localizada no bairro
Sanga Funda. A escolha da fábrica
para coleta do resíduo foi feita por
disponibilidade, uma vez que já havia
sido constatado que todas as olarias da
cidade realizam a extração de argila da
mesma jazida, fazendo com que a
composição mineralógica seja bastante
similar.
O resíduo pode ter o formato de peças
inteiras descartadas dos lotes após o
controle de qualidade, ou de
fragmentos causados por quebras no
transporte.
Para
avaliá-lo
nas
condições de aplicação na argamassa,
todo o resíduo foi processado no
britador de mandíbula, resultando em
um material de partículas reduzidas

como ilustrado na Figura 1. Esta
metodologia foi avaliada por Pinheiro
(2008) como ideal para o RCV.
A estruturação da metodologia baseouse em Kurz (2017) e está ilustrado na
Figura 2. O desenho do programa
experimental
iniciou
com
a
caracterização dos materiais utilizados
no traço da argamassa. Além dos
ensaios de caracterização citados será
realizado, no RCV, ensaio de
granulometria por difração a laser e
espectrometria para avaliação de
atividade pozolânica.
Serão executadas argamassas com
traço 1:3 (cimento:areia) e 1:2:9
(cimento:cal:areia). Estes traços foram
definidos pelas normas NBR 7216
(ABNT, 1996) e NBR 7200 (ABNT
1998) respectivamente. Quanto ao
agregado miúdo, será feita adição de
RCV no agregado em busca da curva
ótima do agregado miúdo. Ou seja,
serão adicionados RCV nas porções de
peneira em que a areia não apresentou
porcentagem ideal.

Os corpos de prova das argamassas
definidas passarão pelos ensaios
indicados na Figura 3. Os resultados
destes ensaios serão analisados

estatisticamente, que irá apontar os 4
traços com melhores desempenhos.
Estes traços serão utilizados para
execução
de
revestimento
argamassado
em protótipos de
alvenaria, que ficarão expostos a
condições de insolação e intempéries
comuns às alvenarias externas, a fim
de avaliar o comportamento da
argamassa nessas condições, em
relação
ao
surgimento
de
manifestações patológicas.

RESULTADOS PARCIAIS
Os ensaios realizados até então se
referem a caracterização do RCV e do
agregado
miúdo.
Quanto
a
granulometria, o resíduo apresentou
um elevado modulo de finura, 3,88,
bastante diferente do módulo de finura
de 2,72 apresentado pela areia. A
Figura 3 ilustra as curvas obtidas na
granulometria. O alto módulo de finura
fez com que a curva do RCV se
mantenha
distante
da
zona
considerada
de
granulometria
apropriada para agregados miúdos,
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O aglomerante utilizado será o Cimento
Portland
CPIV-32,
por
ser
o
comercialmente mais acessível e
utilizado na nossa região. Serão
realizadas substituições em massa do
aglomerante por resíduo de cerâmica
vermelha em 2,5%, 5%, 10% e 15%.
Estes teores foram escolhidos pois os
estudos de Forti e Cardoso (2015),
Oliveira et. al, 2016 e Desir et. al. (2005)
mostraram que teores maiores de 20%
tiveram perda de resistência. Os 12
traços definidos pelos teores de
substituição estão apresentados na
Figura 2. Cabe aqui ressaltar que,
devido ao elevado teor de absorção do
RCV, não será estipulado o fator
água/cimento da argamassa. Os 12
traços passarão por ensaio de
consistência, devendo atingir o índice
de 255±10mm, neste caso será
adicionada água a mistura até que este
requisito seja alcançado. Este índice foi
utilizado com base em Kurz (2017).
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marcada entre as linhas vermelha e
azul do gráfico. A areia, embora mais
próxima dos valores ideais, também
escapa este parâmetro em alguns
pontos.
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A massa especifica encontrada para o
RCV e a para a areia foram próximas,
sendo
2,44g/cm³
e
2,62g/cm³
respectivamente. Quanto a massa
unitária, no entanto, a diferença entre
os dois materiais é maior, tendo a areia
o resultado de 1,55g/cm³ e o RCV
0,31g/cm³. Esta diferença reflete
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também no índice de vazios de cada
um dos materiais, que são de 40,87% e
87,4% respectivamente areia e RCV.
Para a absorção, o RCV também
indicou um índice maior que a areia,
sendo que para o primeiro o resultado
é 10,23% e para o segundo de 0,66%.
Esta diferença é justificada pelo alto
índice de vazios do resíduo, uma vez
quanto maior o número, mais água será
absorvida. Já o teor de umidade da
areia foi de 3,67% enquanto o RCV
apresentou 1,61%.

Figura 1: Resíduo de Cerâmica Vermelha após processo de beneficiamento no Britador de
Mandíbula. Fonte: Foto de Francielli Priebbernow Pinz.
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Figura 2: Escopo da pesquisa. Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 3: Gráfico de curvas granulométricas do RCV e da Areia. Fonte: Elaborado pela autora.
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Com o crescimento acelerado das
cidades em decorrência do processo de
industrialização,
características
urbanas foram se intensificando como a
poluição, escassez de áreas verdes e
fragmentação da área urbanizada,
cometidas em nome do crescimento
econômico. Da observação destas
transformações que as cidades
sofreram surgiram movimentos de
diferentes grupos de pesquisadores,
que passaram a desenvolver estudos
sobre o meio urbano. As teorias
provenientes
destes
movimentos
criticam a forma como a cidade foi
produzindo e se reproduzindo, seja no
âmbito do poder público, empresarial
ou sociedade em geral. Algumas delas,
além da crítica, também desenvolvem
metodologias alternativas para projetos
urbanos na busca de um equilíbrio,
como os preceitos da sustentabilidade
e do Novo Urbanismo.
A partir da revisão desta bibliografia
podem-se
compreender
alguns
aspectos do desenvolvimento urbano

da cidade de Pelotas, desde sua
origem no início do século XIX, seus
vetores
de
crescimento
de
determinadas épocas, até a localização
e tipo de produto do setor imobiliário
atual.
Neste
contexto,
dois
grandes
empreendimentos
imobiliários
recentemente licenciados em Pelotas o Quartier e o Parque Una –
apresentam características distintas
dos demais parcelamentos do solo
propostos
na
cidade.
Estas
peculiaridades
demandam
uma
reflexão na perspectiva do urbanismo,
pois tratam-se de empreendimentos
cujos projetos apresentam conflitos
entre os interesses intrínsecos à
produção e apropriação do espaço
urbano e os conceitos utilizados em
seus materiais publicitários.
A lei 6.766 de 1979 dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano, onde
uma das modalidades é o loteamento.
Esta modalidade trata-se da subdivisão
da gleba em lotes destinados a

Em julho de 2013, o loteamento
Quartier iniciou seu processo de
viabilidade na Secretaria de Gestão da
Cidade
e
Mobilidade
Urbana.
Anunciando-se em sua divulgação
como
um bairro
transformador,
sustentável, onde se poderia morar e
trabalhar, além de se viver em
segurança.
Em
abril
de
empreendimento teve
viabilidade iniciado:
Pelotas.
Com

2014,
outro
seu processo de
o Parque Una
as
mesmas

características
do
Quartier,
o
empreendimento propõe loteamento de
uso misto do solo, com quarteirões
parcelados em poucos lotes destinados
a construção de edifícios em altura com
baixa taxa de ocupação.
Em
virtude
do
interesse
em
compreender parte da atual produção
do espaço urbano de Pelotas, o
presente trabalho analisa o conteúdo
do
discurso
utilizado
pelos
incorporadores desses dois grandes
empreendimentos, seus projetos e sua
relação com o contexto urbano
pelotense.
Esta
pesquisa
é
desenvolvida na área do conhecimento
do urbanismo por considerar que as
possíveis
inconsistências
entre
discurso e projeto guardam forte
relação com a bibliografia que aborda o
tema da produção do espaço urbano,
as questões de fundo da sociedade
brasileira e, consequentemente, do
espaço urbano produzido por ela. Além
disso, uma análise da maneira de como
estes loteamentos surgem, são
divulgados e comercializados também
pode ser destacada como ponto de
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edificação, com abertura de novas vias
públicas
de
circulação,
com
infraestrutura básica, bem como, áreas
destinadas
à
implantação
de
equipamentos urbanos e espaços livres
de uso público. Os parcelamentos do
solo analisados neste estudo possuem
características distintas dos tradicionais
loteamentos construídos na cidade até
hoje, como por exemplo, parcelamento
em lotes com grandes dimensões, onde
os imóveis são negociados para outras
empresas que construirão prédios de
uso residencial e/ou comercial.
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encontro entre urbanismo e áreas do
conhecimento
como
sociologia,
antropologia e filosofia.
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Ademais, é importante entender quais
as consequências da construção
destes loteamentos e o impacto no seu
entorno,
já
que
ambos
os
empreendimentos indicam arquitetura e
urbanismo sustentável, sistema de
segurança diferenciado, a construção
de uma nova centralidade através do
uso misto do solo e de prédios em
altura bem acima da maioria dos
existentes em Pelotas.
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METODOLOGIA
O presente projeto é de um estudo
observacional de caráter crítico,
documental. A crítica em construção
passa pela análise da bibliografia que
realiza os diagnósticos da produção do
espaço urbano e seu desenvolvimento,
além do aprofundamento nos conceitos
geradores dos loteamentos.

A coleta de dados documental está
sendo desenvolvida
através do
levantamento do material publicitário
dos empreendimentos, notícias em
jornais, publicações em sites na
internet e páginas das incorporadoras
nas redes sociais.
Para estabelecer um comparativo entre
o
discurso
utilizado
pelos
incorporadores
e
os
projetos
licenciados e em execução, são
estudados diversos conceitos, obras e
teorias.
Além
da
revisão
da
fundamentação teórica de suas
campanhas publicitárias, também se
analisa referenciais bibliográficos que
abordam o tema da produção do
espaço urbano.

RESULTADOS PARCIAIS
Para entender a evolução urbana da
cidade de Pelotas, seus vetores de
crescimento e a formação dos vazios
urbanos, onde hoje estão sendo
propostos os loteamentos objetos de
estudo, o presente trabalho retoma

Entre os fundamentos utilizados nos
discursos
publicitários
os
empreendedores
citam
a
sustentabilidade. Para o entendimento
deste paradigma a pesquisa revisa
obras de autores como SACHS (1993),
SATTLER (2005) e MENDES (2009),
que explicam as dimensões deste
conceito e porque todas devem ser
igualmente consideradas para um
projeto
ser
considerado
mais
sustentável.
O movimento Novo Urbanismo, que
busca novas possibilidades para o
crescimento das cidades, é utilizado
por ambos os discursos estudados.
Estes preceitos surgem nos EUA por
volta de 1980. Teve seus princípios
descritos na CARTA DO NOVO
URBANISMO (1996), que também faz
parte da revisão bibliográfica. Ambos
os loteamentos em estudo são
destinados a habitantes com alto poder

aquisitivo, visto a gama de serviços
diferenciados do restante da cidade.
Esta
homogeneidade
de
renda
contraria os princípios do Novo
Urbanismo, as reflexões de Jane
Jacobs e algumas das dimensões da
sustentabilidade. Um dos princípios do
Novo Urbanismo, por exemplo, defende
a grande variedade de tipos de moradia
nos bairros a fim de facilitar a interação
no dia-a-dia de pessoas de diversas
idades, raças e níveis de renda,
reforçando os vínculos pessoais e
cívicos, essenciais para o crescimento
de uma autêntica comunidade.
Uma bibliografia conceitual utilizada
pelos incorporadores é a obra do
arquiteto e urbanista Jan Gehl, que
construiu uma metodologia de desenho
urbano e a aplica em projetos de
requalificações de partes das cidades.
Sua produção bibliográfica, como o
livro Cidade para Pessoas (GEHL,
2010), analisa o resultado de suas
intervenções. Outra obra citada na
fundamentação dos empreendimentos,
mas que também contribui para a
análise dos objetos de estudo é a da
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autores e textos como SOARES (2002),
que analisa a origem histórica e política
da
produção
imobiliária
e
reestruturação urbana de Pelotas.
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jornalista Jane Jacobs. Em 1961 ela
escreveu o livro Morte e Vida de
Grandes Cidades (JACOBS, 2000), o
qual defende a ideia de primeiro
compreender a sociedade para poder
propor um espaço para ela.
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As publicações dos empreendimentos
apresentam, através de imagens e
textos publicitários, a proposta de
prédios em grande altura, contrariando,
por exemplo, as ideias de Jan Gehl que
defendem a escala humana. Os prédios
em altura, também contrariam a
pequena distância entre as janelas dos
apartamentos e a calçada, defendida
por Jacobs (2000). Segundo a autora,
uma quadra segura deveria ser
pequena e formada por prédios
residenciais de no máximo quatro
andares, sobre o alinhamento predial,
com atividade de comércio no térreo.
Por fim, a análise da transformação das
cidades através da produção do espaço
urbano é feita a partir das obras de
LEFEBVRE (2006) e SCHWARZ
(1977). Os discursos transformados em
ideologia de felicidade através do

consumo citados pelo filósofo Henry
Lefebvre, em 1968 (2006), relacionamse com a razão da adoção destes
novos produtos do setor imobiliário
pelos empreendedores e sociedade
pelotense. Um exemplo, de discurso,
pode ser a frase “vida inteligente é vida
com qualidade”, extraída do website de
um dos loteamentos.
Grande parte dos textos produzidos
pelos incorporadores de um dos
loteamentos traz referências de
projetos, eventos e dispositivos
utilizados em cidades americanas e
europeias, onde o contexto histórico e
atual é completamente distinto do
Brasil. A origem deste processo de
adoção de conceitos e referências
estrangeiras, mesmo que descabidas
em nossa realidade, pode ser
compreendido através dos argumentos
desenvolvidos pelo sociólogo e crítico
literário Roberto Schwarz (1977). No
qual, através da análise da obra do
escritor brasileiro Machado de Assis
identificou este “padrão” brasileiro de
importar ideias construídas em um
contexto no qual a sociedade e

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As
diferentes
perspectivas
e
abordagens citadas neste trabalho
apresentam o contexto histórico e
teórico sobre desenvolvimento urbano,
no qual as constatações apresentadas
parecem retratar a realidade local atual,
no qual surgem os novos produtos do
setor imobiliário de Pelotas.
Através da análise realizada é possível
perceber contradições entre o discurso
utilizado
para
promoção
dos
empreendimentos
e
o
espaço
produzido na cidade. O estudo mais

apurado dos conceitos, obras e teorias
elencados revela que a argumentação
utilizada pelos incorporadores é
utilizada para legitimar uma nova ideia
de cidade, uma nova forma de produzir
o espaço urbano.
O trabalho busca revelar o porquê
destas estratégias serem adotadas
pelos incorporadores e acolhidas por
parte da sociedade de Pelotas.
Histórica, teórica e culturalmente
podemos entender a forma como a
modernização das cidades as tornaram
“cidades-negócio”, na qual a sociedade
é transformada em relações sociais de
exploração. E onde núcleos urbanos e
suas
qualidades
estéticas
são
produzidos como lugar de consumo e
consumo de lugar.
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produção
apresentavam-se
qualitativamente avançados, quando
no Brasil, tais relações eram
essencialmente arcaicas.
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A discussão em torno da qualidade do
projeto de habitação social, e também
do bem-estar dos moradores é antiga.
Na atualidade, as percepções acerca
desta
discussão
perderam
a
importância
e
o
viés
social,
consequentemente a qualidade dos
projetos deixou de ser um objetivo,
desconsidera-se o usuário final e
levando em consideração apenas a
solução para o déficit habitacional
(PALERMO, 2009). A moradia social,
independentemente de época, de
contexto ambiental e cultural, e de
disponibilidade
de
material
de
construção, continua excessivamente
padronizada e utilizada repetidamente.
A rigidez dos projetos arquitetônicos
executados para habitação social
demonstra uma padronização que
busca
somente
a
viabilidade
econômica, deixando de lado questões
pertinentes como a habitabilidade, se
os espaços têm condições de serem
apropriados e, se seu local de

implantação é compatível com o seu
entorno (PALERMO, 2009).
A habitação flexível surge como
alternativa
para
atender
as
necessidades possíveis e futuras de
seus usuários, sendo que a casa deve
permitir modificações, seja no momento
da construção, seja ao longo de sua
utilização (BRANDÃO, 2006). Na
medida
em que
se
propõem
modificações de modo planejado, a
habitabilidade e a funcionalidade do
espaço não perdem o sentido em
ralação ao que foi previamente
projetado.
Abordar
questões
referentes
à
habitação flexível é uma necessidade,
na medida em que, pequenas
modificações no projeto podem
melhorar
consideravelmente
sua
funcionalidade (LEITE, 2006). Sabe-se
que após a habitação ser ocupada, ela
já sofre modificações que acabam
prejudicando sua funcionalidade e
inutilizando espaços.

A qualidade da habitação está
relacionada ao projeto arquitetônico e
suas especificações, sendo que muitas
vezes um simples instrumento de
avaliação pré-projeto auxiliaria em
medidas
determinantes
dessa
qualidade, resultando em proposta que
abrangeria uma gama maior das
necessidades humanas (PALERMO,
2009).

Apesar de existir inúmeras pesquisas
sobre loteamentos sociais, muitas
vezes
esses
estudos
abordam
questões gerais da localização, da
metragem, padrões (VILLAÇA, 2003;
MARICATO, 2004; BONDUKI, 2014;
REIS, 2011). Pouco se pensa na
flexibilidade do projeto arquitetônico
prevendo as futuras modificações
dessas moradias.
Após o lançamento do Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009 a
demanda da habitação de interesse
social (HIS) passou a ser resolvida,
novamente, segundo a racionalidade
empresarial. O projeto, para dar lucro,
continuou sendo construído onde o solo
é mais barato, ou seja, na periferia
(CARDOSO E ARAGÃO, 2013). A
criação de modelos de reprodução
beneficiou muitas famílias, porém de
modo quantitativo e não qualitativo e
principalmente, continuou a reproduzir
modelos pouco flexíveis, onde as
alterações são dificultadas.
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Erechim, objeto de estudo de caso,
localiza-se no Norte do Rio Grande do
Sul, próximo à divisa com Santa
Catarina. Segundo o Censo de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) a população do
município é de 96.087 habitantes. Na
cidade, desde o ano de 1958, os
loteamentos são executados a partir de
tipologias de casas isoladas, sendo
implantados fora do perímetro central
da cidade. A falta de legislação
específica permitiu esse crescimento
desordenado, gerando expansão para
além da área projetada da cidade,
situação que não era necessária na
época.

131

- OBJETIVO
Considerando essas premissas, esse
estudo apresenta o andamento de
dissertação cujo objetivo é avaliar a
qualidade da produção de Habitação de
Interesse
Social
unifamiliar
no
município de Erechim, destinados a
famílias com renda mensal de 0 a 3
salários
mínimos,
considerando
critérios de habitabilidade, flexibilidade
e funcionalidade.
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Para a execução desse
objetivos específicos são:
a) Caracterizar a política
habitacional em Erechim;

fim,

os

pública

b) Caracterizar a produção de moradias
em Erechim;
c) Conceituar os atributos de qualidade
de projeto de HIS que serão levados em
conta nas análises;
d) Diagnosticar suas maiores carências
quanto à ampliação do projeto;

e) Estabelecer melhor relação entre
usuário e HIS a partir da organização
de estratégias projetuais.

METODOLOGIA
A pesquisa está inserida dentro do
campo das ciências sociais aplicadas,
caracterizada
por
seu
caráter
exploratório e aplicado (GIL, 2012). A
forma de abordagem se dará de modo
qualitativo.
A estratégia utilizada será o estudo de
caso, investigação que permite
preservar as características holísticas e
significativas dos eventos da vida real
(YIN, 2005). Para se alcançar o
objetivo, o uso simultâneo de métodos
é capaz de garantir qualidade a
pesquisa, pois afirma a validade e a
confiabilidade
dos
resultados
(FERRARI, 2011). O estudo será
realizado através de uma Avalição Pós
Ocupação (APO) que é um meio de
contribuir para levantamentos desses
dados e critérios adotados nos
objetivos, já que é uma técnica capaz

Além do Levantamento Bibliográfico e
do Levantamento Documental, a APO
vai ser conduzida através de Visitas
exploratórias; Avaliação Técnica e
Entrevistas Semiestruturada;
Critérios a serem analisados
observados na coleta de dados:

e

a) Habitabilidade
Refere-se ao estado, condição e
qualidade da habitação projetada para
os futuros moradores destas moradias.
Engloba-se neste tópico a metragem
mínima
de
cada
espaço,
a
possibilidade
de
colocação
de
equipamentos de primeira necessidade
como: geladeira, fogão, pia e cama
(PALERMO, 2009).
b) Flexibilidade
Trata-se da possibilidade projetual
prévia
de
a edificação sofrer
modificações e ampliações ao longo do
tempo pelo usuário, conforme suas

necessidades (PALERMO, 2009).
Facilidade proporcionada pelo projeto
arquitetônico de agregação de novos
cômodos à habitação.
c) Funcionalidade
Refere-se ao adequado desempenho
das várias funções e atividades
residenciais, organizadas num conjunto
coerente e eficiente, que deve ser
estruturado por preocupações que
visem o rápido desenvolvimento e o
posterior e gradual enriquecimento de
um meio ambiente predominantemente
residencial (COELHO,2010).

RESULTADOS PARCIAIS
O
levantamento
bibliográfico
documental realizado até o momento
relata os fatos históricos dos programas
habitacionais
desenvolvido
em
Erechim, sendo possível perceber que
o governo municipal procurou firmar
convênios
com
cooperativas
e
empresas privadas para garantir o
acesso à moradia, na maioria das
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de diagnosticar fatores positivos e
negativos do ambiente construído
(ROMÉRO e ORSTEIN, 2003).
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vezes
atuando
como
entidade
organizadora. Essa medida por um lado
pode se tornar eficaz na garantia de
produção de moradia, mas por outro
lado, as classes que realmente
precisam de subsídio para aquisição de
sua casa própria ficam desassistidas.
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As proposições de projeto estarão
apoiadas em detalhes abrangentes e
em um elenco de requerimentos
humanos,
a
partir
das
necessidades/aspirações do usuário,
enfatizando a coerência com os
anseios reais dos usuários no decorrer
do processo de concepção espacial,
rompendo assim com as listagens de
necessidades pré-estabelecidas, e que
geralmente deixam muito a desejar.
Tais proposições estarão de acordo
com as necessidades qualitativas e
funcionais da habitação
Até o momento já foram levantados
dados referente à política habitacional
de Erechim o qual foi possível cumprir
um dos objetivos específicos da
pesquisa. A próxima etapa desse

estudo será a caracterização da
produção de moradias levando em
conta as tipologias arquitetônicas
adotadas, localização e quantidade de
habitações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, esta pesquisa busca
obter dados a respeito de como se
produz habitações de interesse social
na cidade de Erechim, contribuindo
com estratégias projetuais para
ampliação de moradias existentes bem
como, melhorias a serem atendidas nos
próximos projetos a partir da demanda
encontrada nas entrevistas.
Os resultados desse estudo deverão
contribuir para com o processo de
projeto de habitação de interesse
social,
como
também
as
transformações
oriundas
das
habitações já implantadas, mostrando
preocupação com o que já foi produzido
e com o que será desenvolvido pelos
programas habitacionais.
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Durante
o
apogeu
econômico
proveniente
da
expansão
da
exportação do charque – carne salgada
– entre os séculos XIX e XX, a cidade
de Pelotas, desenvolveu em suas
construções uma linguagem formal
qualitativa e quantitativa do ecletismo
historicista. O ecletismo, de modo
geral, pode ser considerado como um
movimento arquitetônico nos quais
seus elementos compositivos são
inspirados em outros períodos,
principalmente na Arquitetura Antiga e
Clássica. A fim de garantir a
salvaguarda destas construções, que
são consideradas como as mais
peculiares ainda construídas em todo o
país, foi criada uma legislação
municipal nº 4.568/2000 no qual prevê
diretrizes de preservação para estes
imóveis.

descaracterizações nas fachadas e
volumetrias – quando possível – de
imóveis inventariados pela lei nº 4.568.
Os objetos a serem estudados nesta
pesquisa, consistem nos conjuntos de
imóveis dos estilos arquitetônicos
Eclético e Eclético de Transição,
classificados pela Secretaria Municipal
da Cultura (Secult) com “Fachada
Íntegra” e com “Descaracterização
Posterior ao Inventário”, com usos
residenciais, comerciais e prestação de
serviços,
inseridos
no
primeiro
loteamento da cidade e inclusos nos
níveis de preservação 01 e 02. Como
objetivo geral, a pesquisa buscará
analisar a descaracterização destes
imóveis inseridos na Zona de
Preservação do Patrimônio Cultural 01
(ZPPC-01)1, nos quais de acordo com
os
decretos 4.490/2003
e
nº
4.703/2004, estão inscritos cerca de
622 imóveis.

Partindo deste ponto de vista, este
trabalho pretende analisar e avaliar as
1

Primeiro núcleo urbano da cidade, onde,
ocorreram as primeiras ocupações em meados
do século XIX entorno da antiga igreja da

Freguesia, substituída hoje pela Catedral São
Francisco de Paula.

METODOLOGIA
As questões abordadas e levantadas
nesta
pesquisa,
estão
sendo
construídas e discutidas através de
uma pesquisa de campo, de natureza
aplicada, com abordagem qualitativa e
2

Fichas que compilam as informações
pertinentes coletadas nas fichas de registro de
Inventário, nas fichas de classificação dos
níveis de preservação e fichas do NEAB.

quantitativa. Além disso, dentre os
procedimentos técnicos, estão a
pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental – nos registros do
inventário, no Sistema Operacional da
Secult e nos documentos do Núcleo de
Estudos de Arquitetura e Urbanismo
(NEAB) – e análises comparativas. Os
instrumentos de pesquisa que estão
sendo utilizados são fichas de
identificação2
e
levantamentos
fotográficos.
Com a carência de subsídios teóricos
e a superficialidade da metodologia
existente,
nesta
pesquisa,
foi
necessário elaborar uma metodologia
para avaliar a descaracterização dos
imóveis, tendo como base o método de
LUCKOW (2010) –responsável pela
elaboração das fichas de classificação
dos níveis de preservação de Pelotas3

3

Fichas que tem por finalidade tabular
pontuações a fim de inserir os imóveis
inventariados de Pelotas – RS em um dos 4
níveis de preservação, de acordo com as suas
características.
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Dentre os objetivos específicos, estão a
revisão bibliográfica na área da
preservação do patrimônio, nos
princípios
da
conservação
e
restauração, em nível nacional,
estadual e municipal; verificação das
alterações permitidas para os imóveis
inventariados nas legislações nº
4.568/2000, e no plano diretor nº
5.502/2008; propor uma metodologia
para avaliação da descaracterização;
revisão no processo de inventário dos
imóveis estudados e por fim a avaliação
das descaracterizações conforme a
metodologia proposta.
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e de São Lourenço4 –, o Programa de
Revitalização Integrada de Jaguarão5,
as diretrizes propostas nas legislações
nº 4.5686 e nº 5.5027 e as orientações
dispostas no Manual do Usuário de
Imóveis Inventariados8. A intenção é
que esta metodologia sirva de modelo e
possa ser aplicada em outros casos.
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A cidade de Pelotas, entre os séculos
XIX e XX, passou a inserir, assim como
a maioria das cidades brasileiras, nas
suas construções, elementos que
remetiam a linguagem formal do estilo
Eclético. Esta linguagem, bem como na
Europa, tinha como principal objetivo
representar a opulência da sua elite.
Nesta pesquisa, serão analisados
4

Fichas que tem por finalidade tabular
pontuações
para
inserir
os
imóveis
inventariados de São Lourenço do Sul–RS, em
um dos 4 níveis de preservação, de acordo com
as suas características.
5
O PRIJ é uma proposta de preservação do
patrimônio cultural de Jaguarão, onde são
apresentados
instrumentos
urbanísticos,
critérios de análise e preservação, que foram

imóveis com características do Eclético
(Figura 1) e Eclético de Transição
(Figura 1). Segundo SCHLEE (1993,
p.14), o ecletismo é conceituado como
um movimento que “desfruta da
possibilidade, de permitir a utilização,
ou a reutilização, da arquitetura do
passado em um sentido representativo
ou evocativo, para afirmar valores de
uma classe em ascensão e legitimar o
seu êxito social”. Já o Eclético de
Transição, é considerado como o estilo
de passagem entre o Eclético e o PréModerno. A nomenclatura “PréModerno” adotada pela Secult, pode
ser reconhecida, também, de acordo
com
Moura
(1998)
como
Protomodernismo ou Art Déco, que são
representados pelas linhas dispostas

baseados no Inventário do Patrimônio
Arquitetônico da cidade de Jaguarão (IPACJ).
6
Define a delimitação das ZPPC’s e prevê
proteção para os imóveis integrante no
Inventário de Pelotas, indicando a preservação
de fachadas públicas e volumetria.
7
III Plano Diretor de Pelotas.
8
Manual de instruções básicas fornecidos aos
proprietários dos imóveis inventariados.

e

horizontalmente

Para avaliar a descaracterização
destes estilos, a metodologia proposta
priorizou os principais aspectos que
são essenciais para a preservação
destes imóveis. A ficha de avaliação foi
dividida em 4 sessões e cada sessão foi
subdividida em 11 características.
Sendo elas: Básico: Avaliação dos
níveis de preservação dos imóveis;
Forma: Avaliação da volumetria,
cobertura,
vãos,
elementos
compositivos
e
esquadrias;
Superficial:
Avaliação
dos
revestimentos, pinturas e elementos
descaracterizantes;
Intervenção:
Avaliação da presença de acréscimos e
alterações.
Cada característica está fragmentada
com
as
suas
possíveis
descaracterizações e para cada item,
foi atribuída uma pontuação cujo o valor
está associado a intensidade da
descaracterização. A classificação de
cada grau, está correlacionada com a
pontuação acumulada na ficha: Íntegro

(0 a 5 pontos): Sem intervenções;
Grau I (06 – 29 pontos): Intervenções
descaracterizantes leves; Grau II (30 –
64
pontos):
Intervenções
descaracterizantes médias; Grau III (65
–
99
pontos):
Intervenções
descaracterizantes profundas; Grau IV
(Igual ou maior que 100 pontos):
Intervenções
descaracterizantes
máxima.
Para
qualificar
a
metodologia
elaborada, foram aplicados três testes
pilotos em imóveis do estilo Eclético de
Transição, que já haviam sido
pesquisados pela autora anteriormente.
O primeiro (Figura 2), localizado no
Parque Dom Antônio Zattera, nº 25,
dentre
as
suas
principais
descaracterizações, estão a alteração
na composição das esquadrias,
alteração nas telhas – substituídas por
fibrocimento e a presença de elemento
descaracterizante
(aparato
publicitário). Durante a aplicação do
método, o imóvel somou 60 pontos, o
que resultou na sua inserção no Grau
de Descaracterização II. O segundo
imóvel (Figura 3), situado na Rua Padre
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geometricamente
nas fachadas.
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Anchieta, nº 2676, apresentou como
principais
descaracterizações
a
substituição de telhas e esquadrias. De
acordo com o método aplicado, o
imóvel somou 30 pontos, o que também
o enquadrou na categoria de Grau de
Descaracterização II. Por fim, o último
imóvel (Figura 4), localizado na Rua
Marechal Deodoro, nº 971, apesar de
manter íntegro todos os elementos
compositivos da sua fachada, teve sua
volumetria
e
sua
cobertura
completamente
demolidas.
Tais
fatores, levaram o imóvel a somar 90
pontos na aplicação do método, o que
resultou na inserção do imóvel no Grau
de Descaracterização III.
Até o presente momento, já foram
realizadas as revisões bibliográficas
acerca da temática proposta e, já foram
concluídas as análises nos inventários
da SECult. A pesquisa encontra-se na
fase do preenchimento da ficha de
identificação e, ainda falta coletar
alguns dados no Sistema Operacional
da SECult e no NEAB. Das 622
inscrições inseridas e analisadas da
ZPPC-01, apenas 383 enquadram-se,

por enquanto, nos critérios propostos
nesta pesquisa e ainda estão sob
análise de como serão avaliadas.
Enfim, após o preenchimento das
fichas de identificação, serão feitos as
observações in situ e a aplicação da
metodologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do crescimento urbano, na
contemporaneidade,
a
constante
evolução da tecnologia e sobretudo da
arquitetura com a implantação de
novas tipologias e de novos materiais,
geraram, consequentemente uma
discrepância estilística e formal quando
comparadas aos bens históricos. Tais
fatores, associados à ausência ou a
ineficiência
das
políticas
preservacionistas, podem resultar, na
deterioração e na descaraterização do
patrimônio arquitetônico e sobretudo,
na grande perda da memória da nossa
sociedade.
Do mesmo modo, na atualidade, o
patrimônio
cultural
e
a
sua
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preservação, têm sido um tema cada
vez mais abordado pelos profissionais
da área. Todavia, por muito tempo, a
ausência de debates a cerca do
patrimônio e de sua preservação e a
ausência das políticas de proteção
concitaram para a degradação de
diversos bens. Como consequência,
ainda há uma carência de subsídios
teóricos que acercam os imóveis
culturais. Esta pesquisa em questão,
tem como principal intenção, criar uma
metodologia
para
avaliar
a
descaracterização, que poderá ser
aplicada a outros imóveis a fim de
trazer um parâmetro da eficiência das
políticas públicas em evitar a
descaracterização
dos
imóveis
inventariados.
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Figura 1: Imóvel do estilo Eclético, localizado na Av. Bento Gonçalves, nº 3207, em 1998 (E). Imóvel
do estilo Eclético de Transição, localizado Pd. Anchieta, nº 2091, em 1998 (D). Fonte: SECULT.
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Figura 2: Fotografia do imóvel 01, localizado no Parque Dom Antônio Zattera, nº 25, em 1998 (E).
Fotografia do imóvel 01 em 2016 (D). Fonte: SECULT (E); Foto de Juliana Rodriguiero (D).

Figura 4: Fotografia do imóvel 03, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 971, em 1998 (E).
Fotografia do imóvel 01 em 2016 (D). Fonte: SECULT (E); Foto de Juliana Rodriguiero (D).
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Figura 3: Fotografia do imóvel 02, situado na Rua Padre Anchieta, nº 2676, em 1998 (E). Fotografia
do imóvel 02 em 2016 (D). Fonte: SECULT (E); Foto de Juliana Rodriguiero (D).
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A pesquisa propõe pensar criticamente
a inserção de práticas artísticas no
espaço público e como estes lugares
poderiam ser afetados por estas
intervenções. Portanto, pretende-se
explorar quais as relações entre os
projetos artísticos e a produção do
espaço urbano na cidade de Pelotas.
Realizar-se-á uma investigação sobre
os tipos de arte no espaço público na
cidade de Pelotas nos últimos quinze
anos – devido ao ressurgimento da
colaboração
entre
os
artistas
produzindo de forma coletiva e não
solitária – e as suas relações com a
arquitetura e o urbanismo, baseada em
revisão bibliográfica sobre os temas
principais da pesquisa, e estudos de
caso para se chegar aos objetivos
desejados.
A relação do tema do trabalho com a
área de concentração Arquitetura,
Patrimônio e Sistemas Urbanos e a
linha
de
pesquisa
Urbanismo
Contemporâneo se dá por tratar-se de
um assunto da atualidade que concede

importância à relação de escala do
indivíduo com a cidade, que reflete as
mudanças que podem ocorrer no
ambiente construído, que se interessa
pelas mensagens que podem ser
transmitidas pelo tecido urbano e
oferecem uma abordagem crítica do
espaço público.
Justifica-se a escolha do tema de
pesquisa porque o usuário de uma
cidade contemporânea, que em
determinado momento pode apresentar
o seu olhar anestesiado para o entorno
urbano, está sujeito a se sentir
impactado pela arte inserida nas ruas,
reagindo a isso e reavaliando a
visualidade do ambiente urbano.
Também pelo percurso de atuação do
autor da pesquisa como membro
integrante de um grupo que realiza
intervenções artísticas urbanas desde
2004 e pelas manifestações deste tipo
de arte ocorridas atualmente na cidade
de Pelotas. Do mesmo modo o autor da
pesquisa
já
realizou
uma
especialização em artes visuais cuja

E, além disso, porque serão tratados no
trabalho
proposto
os
seguintes
aspectos: a prática artística crítica que
pode evocar e produzir memória em
conflito com um cenário do ambiente
construído voltado para uma função
produtiva;
as
possibilidades
de
socialização e ressignificação dos
espaços públicos a partir das
intervenções urbanas; a arte urbana
que cria um senso de lugar e
pertencimento; o lazer na cidade e as
interações culturais; a arte urbana
como contraponto ao urbanismo real e
a arte urbana e as suas contradições.
Por conseguinte, o que se indaga com
esta pesquisa é: como se desenvolvem
as relações da arte no espaço público
com o urbanismo da cidade de
Pelotas?

O objetivo geral é o de estudar a
produção de artistas visuais ou
coletivos e projetos que realizaram arte
no espaço público efêmera (de curta
duração), temporária (que pode ser
estendida) ou permanente – autorizada
ou não autorizada – nos últimos quinze
anos na cidade de Pelotas e as
relações destes trabalhos com as
transformações do próprio espaço
público.
A
presente
pesquisa
também
compreende os seguintes objetivos
específicos:
- Definir as principais características da
arte encontrada no espaço público;
- Identificar os principais tipos de
manifestações artísticas encontradas
no espaço público da cidade de
Pelotas;
- Analisar projetos artísticos, para o
espaço público, realizados na cidade
de Pelotas nos últimos quinze anos;
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monografia investigava o uso da
técnica do desenho como recurso e
também como trabalho final de
intervenções urbanas realizadas por
artistas em cidades onde este tipo de
ação é encontrada.
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- Avaliar de que forma os projetos
artísticos no espaço público afetam o
urbanismo da cidade de Pelotas.
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São
empregados
os
seguintes
referenciais
teóricos
na
minha
investigação: para se discutir sobre os
temas arte urbana e o conceito de
transgressão o texto Just Do It, de
Pasternak (2010), os livros Graffiti and
Street Art de Waclawek (2011),
Pichação não é Pixação de Lassala
(2010) e Insurgências Poéticas de
Mesquita (2011). O tema arte urbana
será aprofundado com o estudo de
outros conceitos, tais como escala,
efemeridade e movimento a partir dos
livros Cidades para Pessoas de Gehl
(2015) e Não Lugares de Augé (2012).
A atuação de coletivos e de artistas fora
dos espaços tradicionais de arte e
conceitos como modos de fazer e de
ativação de espaços terão como ponto
de partida o livro de Paim (2012),
Táticas de Artistas na América Latina,
um
estudo
que
observou
manifestações
artísticas
ou
multidisciplinares que inventam e

ativam outros espaços, ou seja, tornam
um território vivenciado.
A partir do livro Arte Urbana de Pallamin
(2000), se poderá contextualizar a
pesquisa através de conceitos como
territorialidade e memória social, pois a
autora entende que as práticas
artísticas nos espaços públicos
“evocam
e
produzem
memória
podendo, potencialmente, ser um
caminho contrário ao aniquilamento de
referências individuais e coletivas, à
expropriação de sentido, à amnésia
citadina promovida por um presente
produtivista.” (PALLAMIN, 2000, p. 57).
Com o livro Arte Pública e Cidadania,
coordenado por Barros (2010), que
articula fenômenos estéticos urbanos
com perspectivas urbanísticas e
arquitetônicas,
se
encontrarão
referências sobre arte pública marginal,
regeneração urbana, entre outras.
Reflexões sobre a arte, o ambiente e o
espaço urbano, a cidade moderna
como sistema de informação e a sua
degradação, assim como comentários
sobre a imaginação, que nos permite

Também será levado em conta na
pesquisa o trabalho do artista Gordon
Matta-Clark – que se guiou pelas ideias
da Internacional Situacionista de Guy
Debord – a partir de vários textos do
catálogo de Rangel et al. (2010) da sua
exposição realizada no Museu de Arte
Moderna de São Paulo em 2010
intitulada de Gordon Matta-Clark:
Desfazer o Espaço. Outros pontos que
possam perpassar a pesquisa, como a
morfologia urbana, neourbanismo,
sistemas de controle e arte como ato de
resistência,
também
serão
considerados.

METODOLOGIA
Optou-se por uma investigação de
caráter exploratório que combina
pesquisa bibliográfica em fontes de
referência relacionadas aos temas e
conceitos abordados, com pesquisa
documental em material que ainda não
foi examinado, com uma análise
qualitativa e de pesquisa de estudo de
caso. Primeiramente será feita uma
revisão bibliográfica para se obter mais
informações a respeito do tema da
dissertação, focando na arte pública,
arte urbana e suas relações com a
arquitetura e urbanismo e os principais
conceitos da pesquisa. A partir disto,
será investigado e explorado, com uma
pesquisa bibliográfica, a criação de
intervenções artísticas que são
implantadas na cenografia urbana
contemporânea e suas relações com o
urbanismo da cidade de Pelotas.
Depois
será
considerada
uma
apuração sobre os eventos e ações de
intervenção artística na cidade de
Pelotas nos últimos quinze anos. Essa
etapa da pesquisa compreende uma
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pensar de forma diferente do que
somos e com isso auxilia na proposição
de uma finalidade que vai além da
situação presente (ARGAN, 2005, p.
266) serão baseadas inicialmente no
livro do historiador de arte Argan
(2005), História da Arte como História
da Cidade.
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análise documental e de estudos de
caso de projetos artísticos para o
espaço público, complementada com
entrevistas se possível, obtendo-se
informações da coleta e da análise de
conteúdo dos dados.
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Até o momento foi desenvolvido um
artigo no qual propusemos realizar um
estudo de caso do muro do terminal de
toras do porto de Pelotas que se
transformou em um espaço de arte a
céu aberto (Figura 1). Abordamos as
relações das intervenções artísticas
com o urbanismo da cidade de Pelotas
falando primeiramente do contexto da
zona portuária da cidade, destacando o
bairro Porto que fica na região do
Centro e que era mais ativo no
passado. Discutimos brevemente no
artigo sobre o que consideramos ser o
espaço público e o que consideramos
ser
o
espaço
privado
na
contemporaneidade, e deduzimos que
o próprio muro do terminal de toras do
porto de Pelotas é uma intervenção no

espaço público, mas que de forma
paradoxal, só poderá ser interferido
com a permissão das empresas que
administram o local.
Procuramos entender com o artigo
como
poderíamos
definir
as
manifestações artísticas encontrada
nas ruas de uma cidade, se são de arte
pública ou de arte urbana, com a
discussão
de
algumas
ideias.
Analisamos a produção artística no
muro do terminal de toras do porto de
Pelotas e percebemos que o trabalho
dos artistas apresentou uma temática
que predominou em todos os painéis,
sendo as artes sendo criadas com
técnicas como a pintura e o grafite e o
auxílio de projetores. A estética
apresentada é de arte urbana, mas
entendemos
que
o
projeto
é
essencialmente de arte pública por ser
patrocinado e não ter o caráter
transgressor.

A partir do artigo realizado podemos
então considerar que as manifestações
artísticas no espaço público da cidade
de Pelotas, que são promovidas por
empresas privadas, desenvolvem um
conteúdo que em sua grande maioria
não deve provocar e gerar inquietação
para a quem as observa. A arte pode
ressignificar o espaço interferido e criar
um senso de lugar, mas em

compensação não evita que as
empresas sofram críticas e até
pichações onde as intervenções foram
permitidas por terem de alguma forma
regenerada a área com o auxílio da
arte. Questionamos então, com o
auxílio de Jameson (1994), se as
intervenções artísticas não estão sendo
usadas pelas empresas privadas
apenas como uma mera manipulação e
distração para se criar uma ilusória
harmonia social.

Figura 1: Muro do terminal de toras do porto de Pelotas.
Fonte: Foto de Leonardo de Jesus Furtado, 2017.
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Fronteira não é linha, nem demarcação
meramente espacial ou temporal entre
dois pontos ou territórios. Não é uma
marca de delimitação. Em realidade é
também - ponte, corda, mas não é,
absolutamente, esse o sentido comum
- senso comum - que interessa. Zona
de vizinhança, indiferenciação ou
indiscernibilidade (Deleuze, 1996),
esses são os outros nomes de fronteira
que interessam, pois eles não são
apenas nomes, mas estados-de-vidaem-aberto-e-em-potência. Um espaço
ou um território de fronteira é, por
excelência, um território de devir.
A necessidade de refletir sobre o
conceito e a representação da fronteira
internacional na contemporaneidade se
faz emergente, uma vez que o discurso
é homogeneizado – como as
adjetivações referente à Fronteira
9

A linha de fronteira Brasil-Uruguay se estende
por 985 km desde a tríplice fronteira BrasilArgentina-Uruguay a oeste até a foz do Arroio
Chuí, ponto extremo Sul do Brasil. Abrange as
seis cidades-gêmeas: Chui/BR - Chuy/UY,

Brasil-Uruguay sendo considerada a
fronteira mais aberta, densa e
homogeneamente povoada, apontadas
por Adriano Silva Pucci (2010) no
Estatuto da Fronteira – e sintetizado
no desenho de uma simples linha
estática. Assim, a pesquisa, a partir da
aproximação entre as teorias do
urbanismo contemporâneo e da
filosofia da diferença, propõe um
estudo sobre a linha de fronteira BrasilUruguay (Figura 1). O objetivo geral
pretende investigar o uso do espaço
público da linha de fronteira BrasilUruguay, definido pelas cidadesgêmeas9, utilizando como metodologia
a “cartografia sensível”; com a intenção
de mapear esses fenômenos urbanos
próprios da contemporaneidade e
contribuir para projetos futuros de
políticas públicas integradoras e

Jaguarão/BR - Rio Branco/UY, Aceguá/BR Aceguá/UY, Santana do Livramento/ BR Rivera/UY, Quaraí/ BR - Artigas/UY, Barra do
Quaraí/ BR - Bella Unión/UY.

As cidades-gêmeas (Figura 2) tem suas
malhas
urbanas
contínuas
ou
descontínuas na linha de fronteira,
apresentando morfologias e usos do
espaço público que vão de grandes
intensidades a vazios. Lugares de vida
em aberto e em fluxos. A fronteira na
fronteira.
Questionam-se:
como
acontece a ocupação/vida urbana na
linha de fronteira? Os usos dos lugares
públicos (parques, avenidas, largos,
etc.) sofrem alguma alteração por
fazerem parte de uma fronteira? Como
e quem são as pessoas que apropriam
desses lugares? Ao percorrer toda linha

Brasil-Uruguay, há alguma diferença ou
semelhança
entre
as
cidades
fronteiriças? O método proposto pensa
o espaço público com produtor de
subjetividades sempre em processo,
utilizando análises da morfologia
urbana, das análises de conteúdo e da
própria cartografia.
A pesquisa pretende contribuir para a
compreensão dos acontecimentos, do
que existe e do que (re)existe na linha
de fronteira, mas não apenas em uma
função recognitiva – conhecer e reconhecer o mundo e as coisas que o
cercam – e sim, aprender com a
diferença, tudo aquilo que foge dos
padrões até agora estabelecidos.
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leituras mais heterogêneas de regiões
fronteiriças.
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Figura 1: Mapa da Linha de Fronteira Brasil-Uruguay. Fonte: Google maps, 2017. Edição da autora.

METODOLOGIA
A palavra cartografia remete a mapas,
desenho em duas e/ou três dimensões
confeccionados
digitalmente
que

podem ser impressos ou virtuais que
representam um espaço, um lugar seja
ele
geográfico,
imaginário
ou
conceitual. Os mapas são meios de
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Figura 2: Cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Uruguay. Fonte: Acervo Laburb, 2016.
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comunicação e análise. Comunicação
visual, mas também imagética, sonora,
sensitiva. De não só localizar, mas de
sentir o lugar. A cartografia não só
comunica como é fotografia, psicologia,
desenho. Pode-se dizer que a
cartografia
de
um
espaço
é
determinada por um conjunto de mapas
que são representados de maneiras
distintas, pois cada mapa tem um
objetivo específico e uma maneira de
representação próprios.
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Para Deleuze e Guattari (1996), a
cartografia vai além de representar um
objeto, ela acompanha todo o processo
através da investigação. Por ser um
método
rizomático
possui
uma
representação que contribui para a
conexão de diferentes áreas. E sendo
também um elemento móvel possui
múltiplas entradas, sem um sentido
único, ou seja, pode receber
modificações
constantes
(PAESE,2016).
A cartografia sensível, de cunho
qualitativo, pode ser entendida como o
modo de acompanhar os processos e

não o de quem busca respostas ou
motivos pré-estabelecidos. Os mapas
resultantes dessa cartografia buscam a
expressão dos diversos cotidianos, da
vivências e trocas que acontecem
durante a errância percorrida na
fronteira. E a complementação dessa
cartografia pode se apoderar de fontes
variadas além das escritas-teóricasconceituais. Os operadores conceituais
podem surgir de filmes, de narrativas
com moradores, de uma música, leitura
e outras singularidades.
Dessa forma, a cartógrafa lança seu
corpo por toda linha de fronteira em
uma viagem ininterrupta pelas doze
cidades-gêmeas da fronteira BrasilUruguay. Chamamos de pedagogia da
viagem
um
dos
procedimentos
metodológicos que acontece pelo
universo da descoberta, além da
viagem
exploratória,
mas
uma
constatação de certos aspectos que
estavam ali – ocultos. A viagem embora
trace
caminhos
preparados,
conhecidos – “porque de certa forma
conhecemos para onde vamos” – pode
nos apontar novos e diversos caminhos

Seguimos na pedagogia da viagem
uma espécie de coexistência entre o
pensar e o escrever. A escrita como
uma espécie de declaração do
pensamento. Enquanto o pensamento
é orgânico, vai e volta, segue o
caminho, entra em atalhos e becos,

atravessa muros, erra a passagem e
flui com a vida (rizoma).
E a partir da experiência na viagem – a
própria vivência – e aplicação do
método da cartografia sensível, criamse planos e atravessamentos para
contrapor o discurso hegemônico de
uma fronteira única, para construir uma
fronteira carregada de heterogêneos e
complexidades.

RESULTADOS PARCIAIS
A pesquisa se encontra no estágio de
reunir os conceitos até então discutidos
sobre fronteira, limite, cidade-gêmea,
território,
cotidiano,
travessia,
cartografia – conceitos advindos de
áreas
diversas
como
filosofia,
arquitetura, urbanismo, geografia,
história e antropologia – e aproximá-los
da dinâmica experienciada in loco ou
até
mesmo
criar
outros-novos
conceitos nascidos da diferença e
heterogeneidade
dos
múltiplos
atravessamentos.

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

a seguir (pensar). E no mesmo caminho
abrindo brechas para expandir nossos
próprios caminhos e sempre reorientar
criticamente
nossas
concepções
(cartografia). Então, podemos dividir a
experiência da pedagogia da viagem
em três partes: temos uma bagagem
antes da viagem, preparamos as malas
com
certas
intenções
(a
expectativa/ansiedade); viajamos e nos
abrimos ao novo, carregamos coisas
pelo caminho e deixamos outras (a
experiência) e; por fim chegamos,
desfazemos as malas, com todas as
coisas coletadas junto com as que
levamos, é preciso organizá-las, pensálas, saber o que guardar, o que dar, o
que presentear, o que devolver e o que
esquecer
(resistências/
pausa/reflexão).
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Nessa fase, a distinção entre limite de
fronteira se tornou essencial para
compreensão da área de estudo,
embora possam coabitar em uma
mesma situação, são palavras que
carregam vertentes quase opostas. A
geógrafa Lia Machado (1998) explica
que limite é indicativo de término, a
linha final demarcatória de uma região
comum – orientada para dentro – fator
de separação. Enquanto fronteira
indica o que está na frente, sentido de
expansão – orientada para fora – zona
de integração e interpenetração. Silvia
Gomes (2010), metaforiza essa
dualidade de forma simplista ao
comparar o limite como uma “borda” e
a fronteira como o que “transborda”.
Assim, para essa pesquisa, um
território de fronteira é, por excelência,
um território de devir. Devir não é
evolução, uma linha cronológica, uma
imprevisão de um futuro que pode ser
possível. Na verdade, o devir ou o ‘por
vir’ está fora de uma linearidade
presente, é o inimaginável, o
impossível. O devir como uma Zona de
Experiência,
lugar-não-lugar-comum

de experimentação que seguindo a
“lógica espectral” referida por Jacques
Derrida, uma experiência que não é
nem inteligível nem sensível, nem
visível nem invisível, mas que introduz
uma dimensão do fantasmático dentro
do político e contribui na compreensão
de algumas estruturas do espaço
público atual.
Na experiência da viagem por toda
Fronteira Brasil-Uruguay foi possível
pensar também a “coexistência” nas
fendas, nos espaços de espera e
deslocamentos,
espaços
de
pensamento
vazio
–
paradas,
necessárias para elaboração e avanço
das problemáticas. O tempo da
experiência in loco (nas áreas centrais
das cidades) e o tempo da experiência
estendida (na estrada e nos hotéis). E,
são nessas fendas que passam a
predominar a troca e a coexistência
entre modos de vida distintos, sem que
um modelo ideal de sociedade –
determinado – venha a se sobrepor a
outras formas de olhar e de
compreender a existência e o mundo.
Coexistentes.

A contribuição que a pesquisa se
propõem é de pensar novos meios de
acompanhar
processos
contemporâneos, extrapolando os
métodos tradicionais, na medida em
que inova sua forma de apreensão do
uso e ocupação dos espaços urbanos.
A lógica de pensamento não procura
separar sujeito e objeto, arquitetura e
usuário, espaço público e privado,
Brasil e Uruguay, mas sim entender as
qualidades dos espaços públicos
dessas cidades como entidades que
carregam potência de agir, ou como
Espinosa mesmo coloca: “força de
existir”. E essa potência envolve
afecções e afetos, os quais vão se
desencadeando, se articulando e se
desdobrando quando ocorre o encontro
entre corpos.

Durante o processo cartográfico, a
caminhada errante, ficou nítida a
complexidade da fronteira e a
impossibilidade de reduzi-la em um
mapa fixo, as cidades pulsam de tal
forma que parecem gritar, se fazer
presente seja pelas cenas dos sujeitos,
nas
memórias,
pelo
vivido
e
experimentado. Dessa forma, acreditase que com o estudo dos conceitos e
com a sobreposição dos mapas
coexistentes (cartesianos e sensíveis),
um novo discurso - inscrito no próprio
corpo-cartógrafo - emergirá com mais
fidelidade, constituindo mais uma fonte
de consulta para arquitetos, urbanistas
e profissionais atuantes na criação,
planejamento e intervenção dessas
cidades fronteiriças.
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Com o objetivo de otimizar e qualificar
o uso e o aproveitamento racional do
espaço edificado e de seu entorno, bem
como dos recursos humanos, técnicos
e econômicos empregados no projeto,
construção e melhoria da habitação de
interesse social, a Lei de Assistência
Técnica garante orientação gratuita a
famílias com renda mensal de até três
salários mínimos. O direito à
assistência abrange todos os trabalhos
de projeto, acompanhamento e
execução da obra a cargo dos
profissionais das áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia necessários
para a construção, reforma, ampliação
ou
regularização
fundiária
da
habitação. Logo, ao pesquisar as
diferentes formas como a lei foi
aplicada,
verificaram-se
diversos
programas relacionados ao assunto,
mesmo antes da lei ser sancionada.
Não existindo um programa nacional
vinculado ao Ministério das Cidades e
pensando na possibilidade de se
estruturar um programa em nível

nacional, fica o questionamento de
como realizá-lo. Dentro deste contexto
nacional surge à problemática de como
se dará a implementação da
assistência técnica em uma cidade de
porte médio. Diante disso, se tem os
seguintes questionamentos: a) Como
implementar
assistência
técnica
qualificada em uma cidade de médio
porte? b) Qual o papel dos órgãos
públicos? c) Como ocorrerá a seleção e
a
prestação
de
serviços
dos
profissionais? d) Como ocorrerá a
seleção dos beneficiários? e) Qual o
papel do beneficiário e do profissional?
g)
Quais
as
necessidades
e
expectativas dos usuários? A partir do
problema exposto se tem o objetivo
geral da pesquisa que é acompanhar a
implementação e avaliar o processo de
requalificação
da
habitação
de
interesse social, para elaboração de
diretrizes
que
atendam
às
necessidades e expectativas dos
usuários.
Especificamente
será
avaliado o produto da requalificação da
moradia dos usuários, beneficiados

através
de
Programas
Governamentais, com a aplicação da
Assistência Técnica, identificando se
suas necessidades e prioridades foram
atendidas e ainda será avaliado o
processo de Assistência Técnica, a
participação do usuário
e do
profissional arquiteto e/ou engenheiro
efetuando recomendações para sua
melhoria e continuidade.

METODOLOGIA

Para atender o objetivo da pesquisa
será aplicado o método de Estudo de
Caso, acompanhando como se dará a
implementação do Programa Cartão
Reforma na cidade de Pelotas, RS.
Espera-se que os resultados desta
pesquisa viabilizem a análise relativa à
aplicação da Lei 11.888, para que
assim sejam relacionadas às boas
práticas do seu uso ao ambiente
construído através da identificação da
relação e da percepção do usuário no
processo. Finalizando o estudo com
diretrizes
que
qualifiquem
a
implementação da Assistência Técnica
em cidades de médio porte no Brasil.

Característica da Pesquisa
A pesquisa tem como objetivo principal
a análise da aplicação da Lei de
Assistência
Técnica
visando
compreender e descobrir as prioridades
das famílias usuárias ou contempladas
em projetos, como o Cartão Reforma,
de forma que a inserção do técnico
justifique a própria lei defendendo o
direito do cidadão a moradia digna,
qualificando seu espaço e a vida dos
usuários, com ênfase na coleta de
informações do próprio contemplado,
percebendo sua visão e entendimento
desse programa e sua compreensão
sobre o papel dos arquitetos do
Programa de Assistência Técnica
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Para obter os resultados almejados a
metodologia utilizada na pesquisa será
o Estudo de Caso, pensando no projeto
de pesquisa e tratando quais questões
estudar, quais são os dados mais
relevantes, quais dados coletar e como
analisar os resultados.
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Gratuita e sua satisfação com os
resultados da qualificação de sua
moradia.
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A primeira parte deste trabalho será
orientada com base na pesquisa
bibliográfica e análise de bases
documentais sobre a Lei de Assistência
Técnica e suas aplicações além do
diagnóstico de fontes primárias como
legislação e fontes secundárias como
livros, teses, dissertações e artigos em
periódicos relacionados ao tema, a lei
de assistência técnica em engenharia,
arquitetura e urbanismo e políticas de
habitação social.
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No estudo de caso a pesquisa tem
abordagem
qualitativa,
onde
o
pesquisador busca explicar o porquê
das coisas, exprimindo o que
submetem à prova de fatos, pois os
dados analisados são não métricos e
se valem de diferentes abordagens
(GERHARDT e SILVEIRA, 2009).
Trata-se de uma Pesquisa de ordem
prática decorrente do desejo de
conhecer, com vistas a fazer algo de

maneira mais eficiente ou eficaz. (GIL,
2002).

Sujeitos do Estudo
Os sujeitos de estudo para este
trabalho serão os usuários a ser
comtemplados no programa O Cartão
Reforma, na cidade de Pelotas/RS. Os
casos a ser analisados, serão obtidos a
partir do cadastro municipal das
famílias nos programas. A partir dos
dados dos beneficiados e de acordo
com o número de famílias inseridas no
programa será priorizado um grupo de
usuários para começar o estudo.

Instrumentos e Dados de Coleta
Os métodos e técnicas de coleta de
dados
serão:
(i)
levantamento
bibliográfico;
(ii)
levantamento
documental; (iii) levantamento de
campo e (iv) grupo focal.

Com base na estrutura e forma de
aplicação da Lei 11.888 nos projetos
sociais aplicados no município de
Pelotas por meio do programa Cartão
Reforma, podemos levantar o número
de pessoas que serão contempladas
por este programa. A proposta
compreende selecionar um grupo de
usuários afim de aplicar o método de
estudo de caso.
Com a listagem e seleção deste grupo
podemos mapear e criar zonas de
atuação dos programas no perímetro
urbano da cidade, diagnosticando os
pontos de maior e menor atuação. Com
o grupo e o zoneamento estruturado,
podemos fazer uma análise dessas
localidades
com
relatórios
e
levantamento
fotográfico
das
melhorias/reformas realizadas.
Como o foco principal do estudo é a
percepção do usuário e do técnico
sobre o processo, entrevistas e grupo
focal devem ser aplicados afim de
coletar material e conteúdo para esta
análise. E como resultado final estes

dados devem ser comparados para que
a conclusão a respeito do estudo seja
relatada.

RESULTADOS PARCIAIS
Como parte inicial da pesquisa foi feita
uma pesquisa sobre a criação e
validação da Lei de Assistência
Técnica, e criação e validação da Lei do
Cartão Reforma, buscando entender a
teoria destas legislações e formas de
execução das mesmas. Posteriormente
foi verificado se a Cidade de Pelotas se
canditaria para receber o Programa e
como funciona esse processo de
candidatura. Após constatado que a
Cidade
se
candidataria
foram
realizadas reuniões e contatos com os
técnicos da Secretaria de Habitação e
Regularização Fundiária, buscando
entender qual o critério de seleção
adotado por eles para a definição da
poligonal de inserção do Programa
Cartão Reforma.
Conforme apresentação fornecida pela
própria Secretaria constatou-se que em
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Método de Análise
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Pelotas foram determinadas duas
poligonais para cadastramento das
famílias que poderão se candidatar ao
programa, uma no Bairro Dunas e outra
no Bairro Navegantes.
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A partir da determinação destas
poligonais, iniciou-se uma pesquisa
história sobre os dois bairros em
questão
juntamente
com
o
levantamento de dados censitários,
caracterizando a população residente
nesses locais.
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Ainda será analisado como se dará a
divulgação e o cadastramento das
famílias inseridas dentro das poligonais
e qual será o sistema de análise
adotado pela Secretaria e pelo próprio
Programa para a seleção dos
beneficiários.
Além das famílias, também será
investigado qual o método de
divulgação e preferência adotado pela
Prefeitura para determinação da
Assistência Técnica para essas
famílias, verificando como será a
destinação dos 15% da dotação
orçamentária, conforme a Lei. Para

obter resultados expressivos espera-se
que o acompanhamento junto aos
técnicos que realizarão a assistência
técnica, assim como os técnicos
coordenadores do programa na Cidade
possa ser efetuado.
Como validação da linha de pesquisa,
o acompanhamento deve ser estendido
os beneficiários do programa, com
grupos focais, para então obtermos
uma extração de dados para a
avaliação
e
percepção
das
experiências de Assistência Técnica na
melhoria habitacional.
Como resultados esperados busca-se
entender se a Assistência Técnica foi
coordenada de forma positiva e
participativa, entendendo como se deu
a inserção do Técnico no programa
além de interpretar como o beneficiário
entende a Assistência Técnica e se
seus objetivos foram alcançados no
processo.

Com base nos resultados da pesquisa
busca-se compreender se o processo
de Assistência Técnica foi efetivo,
compreensivo e proveitoso, de modo
que, com base nos resultados extraídos

do processo de pesquisa, possa ser
feita uma avaliação do mesmo,
encaminhando
diretrizes
para
melhorias ou recomendações para
melhor implementação da Assistência
Técnica em cidades como Pelotas/RS,
de porte médio.
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O crescimento urbano esteve, desde o
princípio da era moderna, atrelado ao
desenvolvimento dos modos de
transportes, mais precisamente à
capacidade de deslocamento humana,
se tornando, por consequência,
balizado por esta (FERRAZ e
TORRES,
2004).
A
falta
de
planejamento urbano acirra problemas
das cidades atuais, particularmente em
função das tentativas individuais de
busca de mobilidade, implicando em
dificuldades para a maioria da
população. Os problemas causados
pela falta de planejamento urbano
frequentemente são confundidos com
“um excesso de automóveis”, porém
alguns países apresentam um alto
índice de motorização, sem os
problemas enfrentados em cidades
médias de países emergentes, como é
o caso de cidades na Holanda (KLEIN
e OLSON, 1996; VIEIRA et al., 2014).
Os congestionamentos são observados
como sintomas deste paradigma
urbanístico, porém não é a frota a sua

causadora, mas sim o seu uso. Ao
incentivar o transporte individual para
viagens indispensáveis, regulares e,
portanto, previsíveis, a mobilidade
urbana
se
torna
deficitária
e
insustentável, sendo que o fator
sustentabilidade não se encontra
apenas ligado a quesitos ambientais,
mas também a gestão do espaço
urbano (VIERA et al., 2014; SALVI,
2014). Por conseguinte, cabe aos
planejadores e tomadores de decisão
oferecerem alternativas capazes de
garantir acessibilidade universal e
atratividade, suficientes para incentivar
a transferência de modo aos usuários
de automóveis e motocicletas (SILVA,
2016).
A pesquisa acadêmica, aliada ao
movimento de revitalização urbana e
inclusão do novo paradigma de projeto
– a escala humana, permite a busca por
incentivos governamentais, tornando
possível
a
reestruturação
das
aglomerações urbanas brasileiras. Ao
restaurar o pedestre como fator

A revitalização urbana é uma realidade
vivenciada na atualidade, pois diversas
cidades em âmbito mundial estudam
formas de consolidar seu crescimento,
aliando sustentabilidade e qualidade de
vida aos seus habitantes através da
mobilidade urbana (SPECK, 2014;
GIULIANO e SHIN, 2016). Nesse
caminho, este trabalho propõe estudar
a restruturação urbana em municípios
médios brasileiros, tendo como base a
Aglomeração Urbana do Sul (AUSul),
discutindo uma
metodologia de
planejamento voltada à escala humana,
através da metodologia TOD (TransitOriented Development), a qual permite
revisar seu planejamento e buscar a
consolidação desta região como

conurbação bipolar de importância
nacional.
O uso da metodologia TOD, atualmente
empregada em países desenvolvidos,
vem recentemente ganhando espaço
na pesquisa acadêmica da cidade
contemporânea, possibilitando uma
revisão
da
mobilidade
urbana
(ARRINGTON, 2003). A metodologia
TOD permite revisar os procedimentos
necessários ao projeto e implantação
de corredores de transporte público,
gerindo seu poder estruturante e
buscando novos modos para melhorar
o espaço urbano das cidades, quer de
médio e de grande porte.

METODOLOGIA
A pesquisa metodológica direciona o
estudo para o planejamento voltado a
escala humana, como tem sido
amplamente discutido em países
incentivadores da mobilidade suave, o
que é assumido como fator de
influência no processo de implantação
de um serviço de transporte público. As
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delimitador da qualidade da mobilidade
e, deste modo, todos os entes da
mobilidade suave, a construção da urbe
se
direciona
a
princípios
de
sustentabilidade,
conforto
e
atratividade, gerando uma revitalização
densa, baseada na centralidade da
convivência humana (VIEIRA et al.,
2014; SALVI, 2014; SPECK, 2014;
SILVA, 2016).
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populações de cidades média e
grandes brasileiras, bem como as
mundiais, sofrem com uma distribuição
deficitária das suas viagens, o que se
dá especialmente por uma malha viária
subaproveitada,
contendo
vastos
espaços urbanos de uso do solo
monotípico, geralmente residencial,
com presença orgânica de serviços e
comércio, embora sem um devido
zoneamento (ARRINGTON, 2003;
GIULIANO e SHIN, 2016). Este cenário
é comum, podendo ser evidenciado no
estudo dirigido à AUSul e, através
deste, replicar para as cidades
brasileiras, como uma alternativa de
buscar crescimento sustentável urbano
e social.
Ao estudar o sistema de transporte de
um município, faz-se necessária a
revisão de projetos anteriormente
elaborados, com o intuito de solucionar
a questão de mobilidade. Partindo
desta premissa, o estudo requer uma
análise
de
planos
anteriores,
conhecendo
e revisando essas
tentativas, através dos preceitos de
planejamento de linhas de transporte

público. Posteriormente, após análises
detalhadas, através da metodologia
estatística de múltiplos critérios, as
intervenções anteriores poderão ser
discutidas, buscando o contato com
stakeholders e possibilitando novas
soluções de transporte, adequadas a
realidade e porte de cada cidade
(VIEIRA et al., 2014; SALVI, 2014;
SPECK, 2014).
A análise de múltiplos critérios permite
definir linhas e estações de maior poder
estruturante
na
malha
urbana,
possibilitando um estudo aprofundado.
Essa apreciação, aliada a aplicação da
metodologia TOD, permitirá definir os
modos mais indicados para aproximar a
cidade das pessoas, construindo
espaços mais densos e diversos, com
redes de mobilidade suave (pedestres,
ciclistas, pessoas em cadeiras de
rodas, skatistas e patinadores), criando
um
ambiente
de
convivência
(ARRINGTON, 2003; SALVI, 2014).
Uma cidade desenhada para pessoas
vai oferecer um ambiente mais
agradável e atrativo e, principalmente,
seguro (GEHL, 2013). Com o foco

Ao abordar o planejamento de uma
linha de transporte público, o poder
estruturante,
qualidade
da
caminhabilidade e ciclabilidade tornamse fatores de mensuração da qualidade
dos sistemas de transporte público.
Isso permite quantificar, também, a
relação de agravos entre usuários do
sistema de mobilidade, definindo
sucesso da metodologia, através do
parâmetro da segurança (VIEIRA,
2016;
SILVA;
2016).
Um
desenvolvimento urbano adequado,
voltado para as pessoas deve, no
mínimo,
proteger
aos
Usuários
Vulneráveis (UV), pedestres, bicicletas,
motocicletas, nos conflitos com os não

vulneráveis (UNV), ou seja, aqueles
munidos de carenagem protetora. As
condições de risco relativo devem,
portanto, ser usadas para descrever a
qualidade de desenvolvimento e/ou
sustentabilidade dos sistemas de
mobilidades. Estes riscos relativos são
baseados na prevalência de agravos,
entre UV’s em relação aos ocorridos
entre UNV’s (VIEIRA, 2016; SILVEIRA,
2016) e possibilitam observar os fatores
de segurança aliados ao bom
planejamento urbano.

RESULTADOS PARCIAIS
O estudo pretende aprofundamento em
conhecimento de relevância acadêmica
e projetual, estando até o momento em
processo de análise de projetos
anteriores, através de levantamento de
dados e consolidação do referencial
teórico,
ao
buscar
referências
internacionais
e
nacionais
de
revitalização urbana. A análise de
soluções de mobilidade, na atualidade
regional e brasileira, permite que os
resultados
obtidos
anteriormente
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sobre o ser humano, é vital avaliar e
projetar espaços que valorizem a
escala do pedestre, com fachadas
ativas e maior diversificação do uso do
solo da região. Atualmente, as novas
linhas de planejamento buscam um
desenvolvimento sustentável, ou seja,
uma tentativa de alcançar a mobilidade
por meio de modos que evitem
impactos negativos na sociedade
(SIVEIRA, 2016; SILVA, 2016).
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sirvam de base para discussões
relacionadas a metodologia TOD e sua
aplicabilidade no contexto.
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Visando finalizar o estudo de linhas e
estações com ferramentas práticas de
urbanismo, o trabalho propõe a
aplicação de conceitos urbanísticos
como a moderação de tráfego (traffic
calming), a gestão e planejamento da
Mobilidade Suave e a modelagem
computacional dos polos geradores de
viagens, pretendendo com isso
delimitar procedimentos replicáveis em
áreas urbanas com problemas afins.
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A necessidade de apontar um novo
paradigma se torna evidente, não só
para a mobilidade, mas também para o
planejamento urbano. É uma questão
de escala quanto à velocidade,
dimensões e massa, pois todo o
sistema viário e demais equipamentos
urbanos vêm sendo desenhados para o
veículo do homem e não para o
homem. Esta parametrização aos

veículos rodoviários tem orientado o
desenvolvimento urbano, incluindo uma
série de riscos e empecilhos ao
deslocamento do pedestre ou de seus
modos suaves de deslocamento
(SPECK, 2014; VIEIRA, 2016).
Um sistema de transporte público viável
começa em calçadas com bom índice
de caminhabilidade e complementado
por rotas cicláveis e acessíveis. Este
aspecto
fica
evidenciado
na
metodologia TOD (Transit-Oriented
Development) que propõe revitalizar
áreas urbanas degradadas escolhendo
locais adequados para implantação de
estações, nas quais são prioridades a
mobilidade interna a zona e micro
acessibilidade. O tratamento do
entorno das estações visa melhorar a
habitabilidade, com a oferta de
calçadas adequadas, rotas cicláveis e
áreas de lazer, atraindo com isso mais
usuários potenciais para estação e
garantindo
a
sua
viabilidade
(ARRINGTON, 2003).
O presente trabalho pode constituir-se
em uma ferramenta útil, a qual

desenvolvimento focado no ser
humano e em seus modos suaves de
deslocamento, bem como em seu
complemento estruturante, o transporte
coletivo. Essa tendência é baseada na
utilização mais racional dos recursos e
espaços urbanos, retirando a prioridade
do automóvel particular e valorizando o
transporte coletivo, colocando em
primeiro lugar o pedestre e os modo
suaves de circulação urbana.
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proporciona ao pesquisador avaliar o
desenvolvimento urbano e projetá-lo
para atender da melhor forma possível,
com a tecnologia disponível, os entes
do novo paradigma, os pedestres. A
metodologia TOD pode produzir um
ambiente mais amigável à mobilidade
suave, sendo os preceitos desta
metodologia fatores de proteção ao
usuário vulnerável (UV) (ARRINGTON,
2003; VIEIRA, 2016). O planejamento
urbano pode assim buscar um
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Fazendo a cidade o homem refez a si
mesmo de acordo com Park (1967),
neste sentido o caminhar pelas
calçadas e ruas da cidade, é deixar se
perder nas lembranças e culturas ali
vividas, é olhar as frestas urbanas,
edifícios, casas, árvores e relembrar
momentos que aquele espaço lhe
proporcionou, mas com a modificação
do tempo-espaço é necessário tomar
cuidado com um buraco inesperado na
calçada, ou um desnível no decorrer
deste percurso, uma rampa para a
subida de carro, degraus, carro
estacionado, poste de energia, e até
mesmo uma “barraquinha” de venda
causam transtorno nesse caminhar.
Esse inesperado, não programado,
compõe uma caminhada dificultosa por
meio do agente: o pedestre, pois só
chega onde deseja se não deixar
escapar da vista o caminho por
completo, sem poder apreciar o
espaço, deste então começa a luta e
conquista do direito à cidade. A
temática abordada neste estudo
concentra-se
no
ambiente-

comportamento e pretende analisar a
produção do espaço urbano no uso dos
passeios públicos e entender as
práticas cotidianas. De acordo com os
reportados por Santos (1996) “O
espaço urbano é produto meio e
condição da sociedade”, seguindo este
pensamento sua análise é fundamental
para compreensão da cidade e de
como ela é produzida e apropriada
coletivamente. É a partir deste
raciocínio que analisar os passeios
públicos na cidade, constitui fatores
culturais e sociais enredados na
relação dos diversos usuários para o
espaço público, e alguns destes fatores
podem contribuir para balizar políticas
públicas urbanas. Há, portanto, um
distanciamento entre o que prevê a Lei,
e as práticas cotidianas na cidade, e
acaba revelando as duas faces: a Legal
e a Ilegal.

Como procedimento metodológico a
pesquisa partirá de um levantamento e
análise bibliográfica sobre cidade e
urbano, considerando as categorias de
espaço, lugar e território, bem como
dos conceitos de cidade ilegal, cujas
bases teóricas residem nas obras de
Lynch
(1997),
Brandão
(2006),
Fernandes (2006), Gustin (2006),
Santos (1996), dentre outros autores.
Para aferir a realidade dos usos dos
espaços públicos, serão realizadas idas
a campo, com objetivo de identificar
áreas da cidade onde se possa
perceber a ilegalidade no que se refere
ao uso das calçadas, referentes a
acessibilidade, mobilidade, segurança
e qualidade. Aplicação de mapas
comportamentais, questionários e
entrevistas aos diferentes grupos de
usuários da comunidade que utilizam
os passeios para entender suas
necessidades. Serão utilizados em
campo GPS para registro de
coordenadas e fotografias digitais
identificando
a
ilegalidade.
Posteriormente,
os
dados
das

coordenadas serão transferidos para
uma base georreferenciada da cidade
de Manaus, o que permitirá a geração
de mapas temáticos e permitirão a
visualização e análise do fenômeno da
ilegalidade no uso dos passeios
públicos em Manaus.

RESULTADOS PARCIAIS
Entender os níveis de legalidade ou
ilegalidade no espaço urbano quase
sempre remete às questões que
envolvem a criminalidade urbana. A
criminalidade tem recebido maior
atenção por se constituir no maior fator
de impacto, repercutindo amplamente
na mídia e alimentando uma espécie de
geografia
do
medo,
conforme
sustentado por Souza (2008), ao
analisar a produção da “Fobópole”.
Por outro lado, a ilegalidade no espaço
urbano não se restringe somente às
formas mais impactantes e evidentes
no imaginário dos citadinos. Ela
também se revela nas formas menos
evidentes, embora bastante visíveis no
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cotidiano de uma cidade. Dentre estas
formas
evidentes,
embora
não
percebidas, ou questionadas, está a
ocupação de passeios públicos e
logradouros, que ao serem ocupados
ou utilizados em desacordo com a
legislação
acabam
gerando
a
ilegalidade, e ainda dificuldade de
locomoção ao destino pretendido
causando disputa por espaço no
cotidiano,
embora
pouco
seja
percebida ou questionada como tal
como destaca a Figura 1. O Plano
Diretor urbano da cidade de Manaus,
em seu Artigo 42, define logradouros
públicos como:
[...] os espaços destinados à
circulação de pessoas, veículos ou
ambos, compreendendo ruas,
travessas,
praças,
estradas,
vielas,
largos,
viadutos,
escadarias e etc. que se originem
de processo legal de ocupação do
solo ou localizados em áreas de
Especial Interesse Social (2012).

A utilização de passeios públicos
também contraria o Plano Diretor no
sentido de que há a prática comum de
se converter calçadas e vias em

estacionamentos conforme a Figura 2,
num típico processo de patrimonialismo
com os logradouros públicos, em que
os proprietários de automóveis também
se arvoram proprietários das calçadas
para estacionarem seus veículos. O
mesmo ocorre com estabelecimentos
comerciais e de serviços, que
igualmente utilizam a frente desses
estabelecimentos para praticar o
comércio e os serviços, violando dessa
forma o que diz o Plano Diretor em seu
Artigo 44, §1°, onde se afirma que “Os
passeios deverão ser livres de qualquer
entrave ou obstáculo, fixo ou removível,
que limite ou impeça o acesso, a
liberdade de movimento e a circulação
com segurança das pessoas”.
Na definição do Plano Diretor fica clara
a
definição
do
uso
público,
especialmente relacionado à circulação
de pessoas e veículos. Contudo, o que
se constata no uso cotidiano desses
espaços
públicos
são
práticas
contrárias ao que afirma o Plano, pois é
lugar comum o uso privado de espaços
de circulação que são públicos. A
sistemática de ocupação de passeios

De acordo com os dados do Ministério
das Cidades (Brasil, 2007) a maioria
dos municípios brasileiros não conhece
a real condição das calçadas de seus
municípios, o que comprova a baixa
prioridade destes governos neste tipo

de infraestrutura urbana. A maioria dos
lugares destinados aos pedestres
passa desapercebido nas prioridades
do cumprimento com as diretrizes do
plano diretor, e no cotidiano a maioria
dos passeios públicos tem obstáculos
que
gera
a
dificuldade
de
acessibilidade dos usuários como
exemplifica a Figura 4.
As cidades são o reflexo de sua
realidade
social,
o
crescimento
demográfico acelerado que geralmente
afeta a estrutura de habitação e o poder
público tem uma grande função no
meio, ele é um dos principais
responsáveis para colocar ordem nos
espaços públicos, portanto essa
desordem decorre parcialmente da
incapacidade dos poderes públicos em
manter a devida ordem.
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públicos (calçadas), bastante comuns
na metrópole amazonense como por
exemplo nos horários de pico, para se
“livrar” dos engarrafamentos, é comum
motociclistas utilizarem as calçadas
e/ou carros subirem nos meios de rua
(canteiros) para circular, competindo
dessa forma com os pedestres, como
demonstra a Figura 3, inclusive pondoos em perigo em seu próprio passeio
público legalmente instituído no Plano
Diretor. Dessa forma se institui uma
“cidade ilegal” a partir dos usos de
lugares
públicos
na
lei,
mas
apropriados ilegalmente.
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Figura 1: Disputa por espaço de locomoção do pedestre. Fonte: Foto de Samara Lima Farias, 2017.
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.
Figura 2: Práticas de converter calçadas e vias em estacionamentos.
Fonte: Fotos de Samara Lima Farias, 2015.

Figura 4: Passeios públicos com obstáculos, gerando transtorno, dificuldade de locomoção e aferindo
acessibilidade dos usuários. Fonte: Fotos de Samara Lima Farias, 2017.
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Figura 3: Motociclistas utilizam as calçadas, carros usando os canteiros ambos para fugir do trânsito.
Fonte: Fotos de Samara Lima Farias, 2016-2017.
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A ilegalidade existente no espaço
urbano, aquela que é menos percebida
embora bastante visível, não pode ser
olvidada nas análises sobre a cidade e
o urbano, pois a produção de uma
cidade mais cidadã vai depender da
forma como a sociedade produz e luta
por sua cidade. O direito à cidade passa
primeiramente
pela
tomada
de
consciência e a consequente prática
urbana de respeito aos espaços
públicos, bem como o respeito e
cumprimento do que consta nos Planos
Diretores Urbanos. No caso específico
da cidade de Manaus, há que se
considerarem
as
práticas
de
planejamento e gestão urbanos, quase
sempre desvinculados de propostas

que visem solucionar ou minimizar a
ilegalidade. Excetuando-se a área
central, onde se praticava um intenso
comércio de rua, com ocupação de
calçadas,
não
se
observa
o
estabelecimento de políticas públicas e
de conscientização para a cidade como
um todo. Dessa forma, há que se
considerar a produção da cidade ilegal
como uma forma aparentemente de
uma cidade legal, mas que está longe
de cumprir com as determinações do
seu Plano Diretor ou ainda de sua Lei
Orgânica Municipal. Há, portanto, um
distanciamento entre o que prevê a Lei,
e as práticas cotidianas estabelecidas
na cidade, sendo que a luta pelo direito
à cidade acaba revelando as duas
faces: a Legal e a Ilegal.
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Ao observarmos as formas de
produção do habitar estaremos
percebendo
concomitantemente
maneiras de morar e viver a cidade. A
arquitetura uma vez materializada na
construção de edifícios representa
também o uso prático de técnicas
construtivas e a manifestação objetiva
e subjetiva de relações políticas,
sociais, econômicas e ambientais de
uma determinada época. De outro
modo, observando a cidade a partir da
oferta de habitações percebemos a
arquitetura como acolhedora de uma
determinada realidade social que
conforma e define as relações sociais
de um determinado período histórico.
Trata-se da espacialidade de um
determinado estilo de vida mediado
pelos valores sociais atribuídos a
condição de ser do sujeito. Portanto, o
ambiente construído, ou melhor, o
espaço
arquitetônico
pode
ser
compreendido dentre outros, através
dos conceitos de vivencia e lugar, uma
vez que segundo Malard (2006), “as
aparências são os elementos que

visualizamos.
Os
lugares
são
elementos que vivenciamos” (p.35).
Heidegger (1954), por outro lado,
questionando o que é habitar, e em que
medida pertence ao habitar um
construir, destaca a experiência de
habitar como um traço fundamental do
“ser-homem” (p.02). Portanto, quando
se fala em habitar, representa-se
costumeiramente um comportamento
que o homem cumpre e realiza em meio
a
vários
outros
modos
de
comportamento (p.02). Daí que o
conceito de experiência e suas
linguagens se apresentam para nos
colocar num lugar. Lugar esse que nos
permite entender como o indivíduo
compreende, reage e modifica o meio
em que está inserido já que “a
experiência é o que nos acontece, não
o que acontece, mas sim o que nos
acontece” (LARROSA, 2016, P. 68). O
tema do projeto de pesquisa que ora
apresentamos versa, sobre o que
acontece com moradores de um
determinado tipo de configuração
espacial e habitacional regida pelo

cidade de Pelotas, os arrendatários que
antes moravam de forma precária e, em
muitos casos em coabitação, passaram
a conviver na condição de proprietários
e condôminos diferentemente de outros
familiares e
amigos que
não
conseguiram acesso a tal condição de
vida e moradia?” A propriedade, ou a
possibilidade de acesso a uma moradia
digna e com qualidade é fruto da luta
por anos e anos de movimentos
sociais, da academia e de entidades de
classe como o sindicato dos arquitetos
e o conselho de arquitetura e
urbanismo. Cabe, portanto, avaliar e
garantir que famílias que tiveram
acesso a programas de habitação de
interesse social além de realizarem o
“sonho da casa própria” com toda
condição de habitabilidade, não sejam
alvo do mercado imobiliário e muito
menos de discriminação. Também se
insere na questão formulada, a
percepção dos usuários quanto aos
espaços de uso comum com a seguinte
indagação: são bons e usufruídos os
lugares
de
convivência?
Tais
constatações nos levam a formulação

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

estatuto da vida condominial. Nesse
sentido a pesquisa aqui proposta visa
tratar de modo geral das interações
entre sujeito / objeto, ou seja, visa
elucidar como a vivência e a
convivência condominial perpassa para
outras dimensões da vida social do
sujeito, assim como outras vivencias e
convivências do sujeito possibilitam ou
interferem na percepção do lugar onde
habitam. O universo de nosso olhar
centra-se
em
17
condomínios
habitacionais construídos na cidade de
Pelotas através do Programa de
Arrendamento Residencial – PAR
programa esse que por sua interrupção
abrupta deixou principalmente no meio
acadêmico uma lacuna potencial para
novas avaliações e estudos pontuando
como famílias de baixa renda passaram
a conviver num novo estilo de vida que
envolve o título de propriedade e a vida
condominial. Portanto, o foco, ou
melhor, o objetivo principal do projeto
de pesquisa proposto é revelar “como
depois de decorridos quinze anos da
inauguração do primeiro residencial
promovido através do Programa na
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de hipóteses como a de que o atual
momento econômico no qual o Brasil
está imerso viola, o imaginário dos
sujeitos que trocam o sonho da moradia
própria e digna pela solução imediata
de seus problemas financeiros; e a de
que o condomínio e a vida condominial
são compreendidos pelos moradores
de forma inócua em relação ao meio
urbano e a cidade como um todo.
Consideramos
essa
proposta
merecedora de autorização e apoio
para seu desenvolvimento por conter
além de seu vínculo no campo das
ciências sociais aplicadas, mais
especificamente na área da arquitetura
e urbanismo um sentido/enfoque de
originalidade e complementariedade
em relação aos muitos trabalhos já
produzidos nos âmbitos nacional e
local, considerando o mesmo tipo de
configuração espacial e habitacional
regida pelo estatuto do condomínio e
da vida condominial. De outro modo, a
linha de pesquisa “Percepção e
Avaliação do Ambiente pelo Usuário”
contempla a visão de que o ambiente
deve refletir além das dimensões fruída

e construída da arquitetura também
outros fatores de complementariedade
na relação usuário-objeto arquitetônico.
Por isso a busca de contribuição em
outras disciplinas para a elucidação dos
processos de mediação dessa relação.
Especificamente propomos analisar
diferentes autores e obras na sua
relação com o tema e contexto de
pesquisa; caracterizar os atuais e
possíveis padrões da relação usuárioambiente; evidenciar o imaginário dos
usuários considerando o que lhe é
satisfatório
e
o
que
lhe
é
desencantamento.
Fomentar
o
pensamento
complexo
problematizando possíveis propostas
aos desafios e perspectivas do
condomínio e da vida condominial
enquanto realidade concreta.

METODOLOGIA
A pesquisa cientifica busca explicações
para os fenômenos de forma distinta de
outras formas de conhecimento que
denominamos de senso-comum. Isso
porque
no
campo
científico

percepção do usuário. O caminho
proposto estabelece o cronograma ou a
pontuação esquemática de diferentes
etapas de pesquisa, evidenciando o
uso de técnicas e procedimentos a fim
de sua viabilização. Nesse momento
cabe como ensina SILVA (1997), a
confirmação de um compromisso entre
o
pesquisador,
a
professora
orientadora e as instituições envolvidas
na apresentação da dissertação de
mestrado em Arquitetura e Urbanismo
dentro do prazo regimental.
Etapa I: revisão da bibliografia;
Etapa
II:
construção
pesquisa;

revisão
bibliográfica,
dos instrumentos de

Etapa III: revisão bibliográfica, trabalho
de campo;
Etapa IV: revisão bibliográfica, análise
do material coletado;
Etapa V: redação do trabalho final.
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encontramos uma normatividade que
possibilita responder de forma coerente
a questões de ordem técnica através de
uma
linguagem uniformizada
e
fundamentada em conceitos, métodos
e
técnicas
que
permitem
a
compreensão do mundo, das coisas,
dos fenômenos, dos processos e das
relações. Ela auxilia a refletir e propicia
um novo olhar sobre o mundo: um olhar
científico (Goldemberg, 2005, p.10). No
campo das ciências sociais aplicadas
existe a compreensão de que seu
objeto é histórico como no dizer de
Minayo (1994), “isto significa que as
sociedades humanas existem num
determinado espaço cuja formação
social e configuração são específicas”
(pg. 13). Daí que o objeto de pesquisa
é qualitativo, porque concebe a
realidade social como intrínseca ao
dinamismo da vida individual e coletiva
e que a opção pela utilização do
método de avaliação pós-ocupação –
APO se deve a capacidade deste em
possibilitar ao pesquisador abstrair, dos
elementos que constituem o ambiente
construído os pontos que influenciam a
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A aproximação com o universo de
pesquisa e as considerações teóricas
realça através da relatividade das
constatações e informações colhidas
até o momento, a pertinência da
indagação proposta como objetivo
principal da pesquisa: “como depois de
decorridos quinze anos da inauguração
do primeiro residencial promovido
através do Programa na cidade de
Pelotas, os arrendatários que antes
moravam de forma precária e, em
muitos casos em coabitação, passaram
a conviver na condição de proprietários
e condôminos diferentemente de outros
familiares e
amigos que
não
conseguiram acesso a tal condição de
vida e moradia?”. Aprendemos da
provisoriedade que tem todo objeto de
pesquisa na fase de reflexão em que
todo pesquisador se coloca antes de ir
a campo. Por isso, a disposição em

receber a contribuição de outras visões
e reflexões que possibilitem o
refinamento da proposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parafraseando o que diz o quadro online de apresentação do PROGRAU,
compreender e intervir nas formas de
concepção e organização do espaço
construído é o interesse primeiro de
todo aquele que pensa e trata com a
arquitetura e o urbanismo. Isso porque
é na interação entre atributos como
território e população, unidade de vida
coletiva, configuração de equipamentos
e o entrelaçamento social que podemos
nos aproximar de uma definição geral
do que é cidade. Ao apresentarmos o
presente
trabalho
de
pesquisa,
procuramos fazer nossa parte nessa
história geral.
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De acordo com a NBR 6118 (ABNT,
2014), as estruturas de concreto,
durante sua construção e serviço,
devem atender três requisitos de
qualidade: a capacidade resistente da
estrutura, a capacidade de se manter
em condições plenas durante a sua
vida útil e a durabilidade, definida como
a capacidad0e de resistir às influências
ambientais previstas no projeto.
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Um concreto durável deve preservar,
durante sua vida útil, sua forma,
qualidade e capacidade de uso para o
qual foi projetado. Porém, devido as
interações com o ambiente, sua
microestrutura se modifica, alterando
suas
propriedades
(METHA
&
MONTEIRO, 2008).
Os defeitos das construções civis, ou
seja, os problemas patológicos,
apresentam
manifestações
características.
As
manifestações
patológicas de maior incidência nas
estruturas de concreto aparente são as
fissuras, as eflorescências, as flechas
excessivas, as manchas superficiais e

a corrosão de armaduras (HELENE,
1988).
Corrosão pode ser entendida como
interação destrutiva de um material
com o meio ambiente, resultado de
ações
físicas,
químicas
ou
eletroquímicas. Nas estruturas de
concreto armado a corrosão das barras
de aço é do tipo eletroquímica, ocorre
na presença de umidade e oxigênio e
pode ser acelerada pela presença de
agentes agressivos. Os efeitos da
corrosão sobre a estrutura podem se
manifestar na forma de manchas
superficiais, fissuras, destacamento do
concreto de cobrimento, redução da
seção e perda de aderência das
armaduras, comprometendo o seu
desempenho e a segurança estrutural
(HELENE, 1993, 1988).
Devido a frequência e a importância
econômica da corrosão de armaduras
no concreto armado, suas causas,
origens, modos de prevenção e
correção vêm sendo estudados em
todo mundo, pois através do

O monitoramento periódico das
estruturas
de
concreto
armado
prolonga a sua vida útil, pois permite a
manutenção
e
recuperação
da
estrutura (HIASA et al., 2016). Técnicas
de
avaliação
e
monitoramento
permitem a observação das condições
das edificações. Dentre elas, as
técnicas não destrutivas têm se
destacado, pois permitem o controle de
qualidade da construção, a avaliação
da condição do concreto e asseguram
a qualidade dos reparos sem agredirem
a estrutura (ACI, 2013). Das quais,
pode-se citar: ultrassom, esclerometria,
termografia, entre outras.
A termografia por raios infravermelhos
é capaz de detectar a temperatura
superficial dos elementos, de forma
rápida, à distância e em tempo real pela
emissão da radiação infravermelha dos
objetos detectada através de câmeras
termográficas (BARREIRA, 2004).

A condutividade térmica do concreto
interfere significativamente no uso da
termografia. Farrag et al. (2016) afirma
que quanto maior a densidade do
concreto, diretamente influenciada pela
resistência, relação água/cimento e
porosidade do mesmo, e definida pela
sua dosagem, melhor a detecção de
defeitos por leitura termográfica.
Portanto, a dosagem do concreto
interfere no tipo de concreto gerado.
Diante do exposto, este trabalho tem
como objetivo principal avaliar a
aplicabilidade do uso de termografia
infravermelha para verificação da
presença de corrosão nas estruturas de
concreto armado.

METODOLOGIA
Para atingir os objetivos desta
pesquisa, serão executados protótipos
de concreto armado prismáticos, com o
intuito de se aproximar à forma
normalmente utilizada dos elementos
estruturais, sobre os quais serão
realizados os ensaios termográficos.
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diagnóstico minucioso é possível obter
a melhor solução dos problemas
(HELENE, 1988).
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Serão produzidos, paralelamente,
corpos de prova cilíndricos para a
avaliação de propriedades mecânicas
dos diferentes concretos produzidos.
Os materiais utilizados na confecção
desses concretos foram caracterizados
fisicamente, o que permitirá a definição
dos seus traços para dosagem do
concreto.
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Para uma análise comparativa do tipo
de cimento serão utilizados o cimento
Portland do tipo CP V–ARI, cimento
mais puro e amplamente utilizado na
indústria de concreto pré-moldado, e o
CP IV-32, cimento com adição de
material pozolânico e mais utilizado na
região. As barras de aço da armadura
longitudinal serão do tipo CA-50 e os
estribos de aço do tipo CA-60, por
serem os tipos de aços normalmente
utilizados. Para uma correta execução
dos protótipos, serão utilizados
espaçadores de plástico de 30, 40 e
50mm, obedecendo o cobrimento
nominal mínimo para pilares de

concreto armado nas três classes de
agressividade ambiental com maior
risco de deterioração da estrutura, de
acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014),
a fim de determinar a profundidade da
detecção de corrosão. A água potável
será proveniente da rede pública de
distribuição. O agregado graúdo a ser é
a brita de origem granítica e o miúdo é
a areia quartzosa, disponíveis no
mercado local.
Foram
realizados
ensaios
de
caracterização nos agregados, graúdo
e miúdo, seguindo a normatização em
vigência, mostrados na Figura 1 e
Tabela 1.

Dosagem e produção do concreto
A dosagem do concreto será feita
através do método da Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP)
utilizando como parâmetro a resistência
característica à compressão mínima e a
relação água/cimento máxima para
concreto armado das três piores
situações para cada classe de

Moldagem dos corpos de prova, dos
protótipos e ensaios
Serão realizados para cada concreto
ensaios de resistência à compressão
com idade de 7 e 28 dias, seguindo a
NBR 5739 (ABNT, 2007) e ensaios de
absorção de água por imersão,
seguindo a NBR 9778 (ABNT, 2009) e
absorção por capilaridade, de acordo
com a NBR 9779 (ABNT, 2012), em
corpos de prova cilíndricos executados
de acordo com a NBR 5738 (ABNT,
2015), com diâmetro de 10cm e 20cm
de altura.
Para cada classe de agressividade será
executado um protótipo com a pior
situação de dosagem. Os protótipos de
concreto armado terão dimensões de
20x20x50cm e serão compostos por
armadura longitudinal e estribos,
obedecendo os cobrimentos nominais

mínimos para cada classe, conforme
Figura 2.
Para investigação da influência da
perda de seção transversal das barras
de aço na armadura longitudinal na
detecção de corrosão, antes da
concretagem, as barras de aço serão
submetidas a indução do processo de
corrosão. A determinação da sua
massa antes de serem submetidas à
corrosão e no momento de utilização na
concretagem,
resultará
na
porcentagem de perda de massa das
barras. A indução da corrosão das
barras será realizada por ciclos de
molhagem e secagem com solução de
cloreto de
sódio
após serem
seccionadas na dimensão adequada
para a armadura. Será executado um
protótipo de referência com a armadura
não corroída para análise comparativa.
O ensaio termográfico será realizado a
céu aberto, sempre após 28 dias de
cura
dos
protótipos,
realizando
diferentes medições ao longo do dia
com uma câmera termográfica. A
utilizada nesse estudo será a Testo
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agressividade ambiental, de acordo
com a NBR 6118 (ABNT, 2014),
mostrado na Tabela 2.
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875-2, disponível na Faculdade de
Arquitetura
e
Urbanismo
da
Universidade Federal de Pelotas. O
equipamento possui resolução de
640x480 pixels e fornece imagens
infravermelhas e reais do objeto.
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Durante o ensaio, a câmera será
posicionada a uma distância fixa e
perpendicular aos protótipos e serão
capturadas imagens com intervalos de
3 horas, das 08:00 às 20:00, durante
um período de 5 dias.

(a)
(b)
(c)
(d)
Figura 1: Ensaios de caracterização dos agregados – (a) Massa unitária e índice de vazios. (b) Massa
específica e absorção da brita. (c) Massa específica da areia. (d) Composição granulométrica.

Tabela 1: Ensaios de caracterização dos agregados

Ensaio
Composição granulométrica da brita e da areia
Absorção da areia
Massa específica da areia
Massa específica e a absorção da brita
Massa unitária e o índice de vazios da brita e
da areia

Normatização
NBR NM 248 (ABNT, 2003)
NBR NM 30 (ABNT, 2001)
NBR NM 52 (ABNT, 2001)
NBR NM 53 (ABNT, 2002)
NBR NM 45 (ABNT, 2006)

Tabela 2: Exigências da NBR 6118 (ABNT, 2014) para concreto armado

III
IV

Tipo de ambiente
Urbana
Marinha
Industrial
Industrial
Respingos de maré

Cobrimento
nominal para
pilar
30 mm
40 mm
50 mm

Relações a/c
máximas

Classe
mínima

0,60

C25

0,55

C30

0,45

Figura 2: Protótipos de concreto armado. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

C40

Anais do VIII Seminário de Pesquisa PROGRAU/UFPel

Classe de
agressividade
ambiental
II
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RESULTADOS PARCIAIS
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Após a caracterização dos agregados
foi possível determinar as distribuições
granulométricas,
definindo
sua
classificação e verificando a sua
viabilidade de uso para concreto,
conforme a NBR 7211 (ABNT, 2005).
Como mostrado nas Figura 3 e Figura
4, a brita foi classificada como brita 1 e
a areia está dentro da zona utilizável de
distribuição granulométrica, próximo a
zona ótima, provando a adequação dos
agregados
escolhidos
para
a
elaboração do concreto dos corpos de
prova.
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Na próxima etapa pretende-se realizar
a dosagem do concreto com os
resultados obtidos nos ensaios de
caracterização
dos
agregados,
mostrados na Tabela 3, a fim de
executar os protótipos na pior situação
para cada classe de agressividade,
determinando além da influência do tipo
de cimento, a influência da relação
água/cimento, da resistência do
concreto e do cobrimento de concreto
na detecção de diferentes perdas de
seção transversal na armadura de aço
do
concreto
pela
termografia
infravermelha.

Figura 3: Composição granulométrica do agregado graúdo. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Figura 4: Distribuição granulométrica do agregado miúdo. Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Agregado
miúdo

Agregado
graúdo

Ø máx (mm)

4,75

19

Módulo de Finura

2,84

4,69

Massa específica aparente (g/cm³)

2,62

2,60

Massa unitária solta (g/cm³)

1,55

1,41

Índice de volume de vazios (%)

40,87

43,54

Absorção (%)

3,67

1,54

Tipo de ensaio

Composição granulométrica
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Tabela 3: Caracterização dos agregados
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Este artigo faz parte de uma pesquisa
mais ampla intitulado Place-making
with Older Adults: Towards Age –
Friendly Communitties (Projetando
Lugares com Idosos: Rumo as
Comunidades
Amigas
do
Envelhecimento). É um Projeto de
Pesquisa financiado pelo Fundo
Newton e ESRC, em parceria
internacional
liderado
pela
Universidade
Heriot-Watt
em
Edimburgo, no Reino Unido, e pela
Universidade Federal de Pelotas, em
Pelotas, no Brasil.
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Os
objetivos
desta
pesquisa
internacional e nacional são: (i)
investigar como o sentido de lugar é
vivenciado por idosos de diferentes
contextos sociais que residem em
diferentes bairros no Brasil e no Reino
Unido; (ii) traduzir essas experiências
em diretrizes para comunidades
amigas do idoso que apoiem o sentido
de lugar e (iii) articular melhor o papel
dos idosos como colaboradores ativos
no processo de design, envolvendo a

comunidade em todas as etapas do
projeto (PLACE AGE, 2016). Trabalho
na área de Arquitetura e Urbanismo.
Envelhecer é uma etapa natural da vida
do homem com mudanças físicas,
psicológicas e sociais. Nessa etapa a
pessoa se dá conta de que teve
algumas perdas, como na parte da
saúde, mas também de que chegou a
muitos objetivos (MENDES, GUSMÃO,
FARO, LEITE, 2005). Envelhecer traz
consigo o desgaste, enfraquecimento,
mas traz também uma grande
maturação. Envelhecer está entre as
perdas
e
ganhos
da
vida.
(FERNANDES, 2000)
Junto com o crescimento das cidades
está ocorrendo o crescimento da
população com mais de 60 anos
(OMS,2008). Esta mudança está sendo
enfrentada
tanto
em
países
desenvolvidos
como
nos
subdesenvolvidos.
Em algumas localidades o idoso é
refém de sua moradia, uma vez que

familiaridade com o ambiente e
“affordances” para o uso do espaço do
bairro.
O objetivo geral da pesquisa de
mestrado, associada a pesquisa mais
ampla, é identificar como se sente o
idoso em seu próprio bairro, diante de
todas adversidades advinda de sua
condição etária ou etapa de vida,
apontando pontos negativos e positivos
de viver naquele lugar, através de
entrevistas caminhadas e diários,
envolvendo 3 bairros: Centro, Fragata e
Navegantes, na cidade de Pelotas.
Objetivos específicos:
1.Semelhanças e diferenças entre as
“affordances dos bairros segunda a
percepção dos idosos
2.Como a questão de gênero influencia
a percepção do idoso sobre as
affordances de seu bairro para o
suporte da participação, proatividade e
independência.
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enfrenta grandes dificuldades em sua
mobilidade com calçadas danificadas,
degraus, obstáculos diversos, falta de
calçamento, ruas esburacadas e até
mesmo acesso a alguns lugares
(FERNANDES, 2000). Os idosos estão
amparados
pela
Lei
Federal
10.098/2000,
regulamentada
pelo
Decreto
5296/2004
(Lei
de
Acessibilidade), que estabelece o
cumprimento de normas técnicas de
acessibilidade a edificações, espaços e
equipamentos urbanos. Assim como
também pela NBR 9050: Acessibilidade
a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos
urbanos,
que
proporciona a utilização de maneira
independente e segura dos ambientes,
edificações, mobiliário, equipamentos
urbanos e elementos à maior
quantidade possível de pessoas,
independentemente de idade, estatura
ou limitação de mobilidade ou
percepção. Porém no uso cotidiano
observa - se em vários locais o não
cumprimento dessas leis e decretos:
memória
afetiva, redes sociais,
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Figura 1: Bairro Centro (E). Bairro Fragata (C). Bairro Navegantes (D).
Fonte: Acervo Labcom.
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METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa
foram realizados, considerando as
atividades desenvolvidas no Brasil e no
Reino Unido, 540 questionários (90 por
cidade),
180
entrevistas
semiestruturadas (30 por cidade), 126
entrevistas caminhadas (21 por
cidade), 72 diários de fotos (12 por
cidade).

Entre as técnicas de coleta de dados
foram
escolhidas
a
Entrevista
Caminhada e os Diários de Fotos. Tais
métodos foram escolhidos por serem
conduzidos pelos entrevistados, não
sendo possíveis de o entrevistador
induzir as respostas.
Entrevista Caminhada é uma forma de
entrevista qualitativa conduzida por
pesquisadores que acompanham o
entrevistado por uma caminhada pelo

totalmente

pelo

A captação do trajeto e fotos foi feita a
partir de um aplicativo no celular, que
marcava o trajeto feito, e um gravador,
facilitando assim a captação dos áudios
enquanto se percorre os locais de
maior relevância para os idosos.
O pesquisador se encontrava com o
idoso em sua residência, convidando-o
a leva-lo a uma caminhada pela sua
vizinhança, nos locais de seu uso do dia
a dia. O idoso era orientado em como
fazer a caminhada, assinava o termo de
consentimento e recebia a cópia do
formulário com as instruções e
explicações. O gravador era colocado
em uma bolsinha, pendurado no
pescoço do entrevistado, celular com
os
aplicativos
ficava
com
o
pesquisador, para um melhor manuseio
e menor constrangimento do idoso.
Foram aplicadas um total de 7
entrevistas caminhadas em cada bairro
da cidade, todas seguindo sempre os
mesmos padrões e orientações.

Outro método aplicado foram os
Diários, que se deram a partir do uso de
uma máquina fotográfica e o relato da
motivação para sua escolha. O idoso
selecionado era contatado e assim
agendada uma visita do pesquisador.
Na visita o pesquisador deixava a
máquina por uma semana com o
entrevistado, para que este tirasse
fotos de seu dia a dia, de momentos
que
achasse
importantes
tanto
positivos como negativos. Após essa
semana o pesquisador agendava
novamente com o idoso e retornava em
sua residência, levando um notebook
para armazenar as fotos tiradas. Com
as fotos já no computador o idoso
explicava os motivos e lugares que
havia tirado as fotos, com o registro
destes pelo pesquisador.

RESULTADOS PARCIAIS
Foram feitas pesquisa documentais e
bibliográficas acerca do assunto, para
um embasamento. Para após serem
aplicados os métodos.
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bairro, conduzida
entrevistado.
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Após algumas caminhadas é possível
observar que os lugares mais citados,
para onde os pesquisadores são mais
encaminhados pelos entrevistados se
repetem, tanto nos pontos positivos
como também nos pontos negativos.
No bairro Centro, a Praça Coronel
Pedro Osório e o Mercado Público
acabam sendo bastante citados, pois
são pontos bem marcantes, de grande
uso, tanto dos moradores do bairro,
como das pessoas da cidade. No
Fragata o Posto de Saúde e a avenida
onde ele se localiza são mencionados,
assim como alguns comércios locais
que se repetem nas entrevistas durante
as caminhadas. Já no Navegantes, os
idosos levaram os pesquisadores em
diversas caminhadas até o CRAS ou o
Posto de Saúde, que para eles são
referências no seu bairro. Para alguns
como locais de bom atendimento, já
para outros com uma visão um pouco
mais negativado serviço prestado.
Nos diários os pontos que foram
destacados foram pontos negativos
existentes nos bairros, mas notou-se
que os idosos mostraram o seu dia a

dia, seus afazeres e passeios que
gostam.
No momento estão sendo analisadas
as transcrições de todos os métodos
utilizados na pesquisa geral. Assim
como as entrevistas caminhadas e
diários que dão suporte a esta parte da
pesquisa. Nesta etapa são listadas das
transcrições os pontos que são mais
relevantes ou que se repetem, para
posteriormente criar categorias por
similaridade de assuntos.
Estas entrevistas serão comparadas
com os diários fotográficos de acordo
com o gênero, para assim podermos
observar qual é o sentimento do idoso
e da idosa em relação ao seu bairro. Se
homens ou mulheres se sentem parte
do lugar onde vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho é de grande relevância, uma
vez que a população brasileira está a
cada dia mais “velha”, ou seja, a
expectativa de vida dos Brasileiros está
a cada ano maior. Sendo assim, nossas

A partir da coleta de dados com as
entrevistas caminhadas e diários e

suas análises, espera-se identificar
como se sentem cada um dos gêneros
de idosos em seus bairros.
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cidades necessitam estar preparadas
para esse envelhecimento.
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Na Europa da década de 50, uma nova
geração
de
arquitetos
ainda
pertencentes ao Movimento Moderno,
começam a repensar o projeto de
habitação do pós-guerra. Claramente
posicionados
contra
os
rígidos
princípios da “cidade funcional” e da
Carta de Atenas (LE CORBUSIER,
1920) e com vontade de defender a
importância das comunidades locais
nas propostas arquitetônicas, o grupo
Team X propõe uma reintrodução da
experiência dos grupos comunitários na
arquitetura, afim de proporcionar um
espaço urbano mais apropriável por
seus habitantes. Para o grupo, a
hierarquia das relações humanas
deveria substituir a hierarquia funcional
da Carta de Atenas e conceitos como o
pertencer e identidade deveriam ser
trazidos à tona (MUNFORD, 2007).
Assim, é no décimo Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna
(CIAM) em Dubrovnik (1956), que essa
revisão crítica se faz ouvir mais
definitivamente. A busca por espaços

mais humanizados e a consideração de
valores culturais das comunidades –
marcas fundamentais do Team X – se
refletem de diversas maneiras tanto em
suas propostas teóricas quanto nas
arquitetônicas e urbanísticas. Os
padrões de associação dos grupos no
espaço arquitetônico, a noção de
agrupamento (cluster) e o resgate do
conceito primordial de rua – ainda que
elevada
na
densa
cidade
contemporânea – eram alguns dos
critérios
defendidos
por
estes
arquitetos.
O Proyecto Experimental de Vivienda
(PREVI), em Lima, Peru, se constituiu
como um exemplo da aplicação dessas
ideias na América Latina da década de
60. Essa proposta de habitação para
baixa renda reflete, de alguma maneira,
parte dos questionamentos que vão se
consolidando na América Latina no
âmbito de habitação e da cidade. Com
isso, neste trabalho pretende-se situar
a produção do PREVI em um contexto
geral de crítica ao “urbanismo” do CIAM

Ao se falar no contexto latinoamericano da época, se no segundo
pós-guerra europeu o problema da
habitação coletiva voltou a ser assunto
central para a reconstrução das
cidades destruídas pelo armistício, foi
na América Latina que esse tema
tomou redobrada atenção a partir de
uma demanda crescente de habitação
devido ao êxodo de grandes
contingentes de população deslocadas
para a cidade em busca de empregos
na indústria. A construção de grandes
conjuntos habitacionais caracterizou o
período. No entanto emergem algumas
propostas que repercutem o eco da
crítica ao modernismo destacada
acima. Em 1968, surge no Uruguai o
Plano Nacional de Habitação, plano
este que originou o cooperativismo
uruguaio e o transformou em referência

iniludível para as políticas habitacionais
no mundo.
Destaca-se
também
o
papel
fundamental do arquiteto, urbanista e
presidente do Peru no período de
idealização do PREVI, Fernando
Belaude Terry. Autor da “Carta del
Hogar” e da teoria do “Ayllu Urbano”, o
presidente tentou alinhar os princípios
irrevogáveis do urbanismo moderno à
tradição cultural peruana e à
experiência junto às comunidades
locais (ESPINOZA, 2014).
A partir deste momento, mais
aproximadamente no ano de 1966,
surge o PREVI, um programa instituído
pelo governo peruano e cofinanciado
pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) com o
objetivo
de
desenvolver
novos
conceitos e técnicas a serem aplicados
em larga escala para habitação social
(BARROS; PINA, 2012). O programa,
composto de quatro planos-pilotos –
PP1, PP2, PP3 E PP4 – só teve o seu
primeiro plano-piloto executado, o qual
consistiu em um concurso aberto que
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e de busca de uma solução para o
problema da habitação a partir de um
“homem real”, que não se enquadra
nos
paradigmas
das
décadas
anteriores, analisando assim parte dos
projetos propostos para o conjunto de
baixa renda peruano.
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obteve a participação de arquitetos
peruanos e internacionais, atuantes na
área de habitação ou similar, para a
criação de uma comunidade com 1500
moradias em uma área de 40ha na
periferia de Lima.
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Convocado em 1969, o concurso teve
como responsável pela direção do
processo, o arquiteto britânico Peter
Land. O júri escolheu seis propostas
vencedoras, três internacionais e três
peruanas
(LUCAS;
SALAS;
BARRIONUEVO,
2012).
A
alta
qualidade das propostas apresentadas
ocasionou a criação de um novo projeto
concebido por Peter Land que
abarcava
todos
os
projetos
concorrentes. A área do segundo
projeto foi redimensionada para um
terço da original e a quantidade de
habitações
diminuída
para
500
unidades.
O trabalho aqui proposto irá estudar as
propostas para o PREVI, do arquiteto
Aldo Van Eyck e do grupo formado
pelos arquitetos George Candilis,
Alexis Josic e Shadrach Woods, afim

de identificar nas mesmas a crítica aos
postulados modernistas. Norteia o
estudo a hipótese de que a crítica
europeia representada especialmente
pelo Team X, foi essencial para a
sustentabilidade social alcançada no
programa peruano.

METODOLOGIA
A investigação seguirá os seguintes
passos metodológicos: 1º passo –
Aprofundar o estudo do contexto do
movimento moderno, bem como seus
ideais, pensamentos e críticas, dando
ênfase à terceira geração modernista
conhecida como geração Team X; 2º
passo – Estudar a trajetória dos
arquitetos Aldo Van Eyck e da equipe
de George Candilis, antes do PREVI; 3º
passo - Estudar o contexto latinoamericano e peruano da década de 60;
4º passo – Analisar as propostas dos
arquitetos já mencionados, com base
em uma pré-análise arquitetônica
previamente realizada, levando em
consideração
a
bibliografia
“Complexidade e Contradição na

RESULTADOS PARCIAIS
A partir da revisão bibliográfica que
vem sendo feita, percebe-se a
importância da crítica pautada pelo
Team X para a evolução da maneira de
projetar, pensar e planejar a cidade. Os
pontos defendidos pela terceira
geração modernista, que são citados
pelos autores estudados, estão
claramente presentes nas propostas
apresentadas ao PREVI.

Em relação às análises, os dois
projetos pré-analisados, dos arquitetos
Aldo Van Eyck e George Candilis e
equipe, foram selecionados devido os
mesmos estarem diretamente ligados a
crítica ao movimento moderno, já que
eles pertenciam ao grupo Team X. A
pré-análise realizada até este ponto
estudou desde o projeto da unidade
habitacional até o plano urbanístico
proposto por cada arquiteto. Foram
levados em consideração os seguintes
pontos no estudo da unidade:
setorização dos ambientes, modulação,
técnicas
construtivas,
fluxos,
possibilidades
de
expansão,
composição de fachadas, entre outros.
Para avaliar a proposta urbanística,
alguns dos aspectos analisados foram:
composição das unidades como
conjunto, traçado urbano (malha),
áreas de uso coletivo, hierarquia de
espaços e de sistema viário, e inserção
de equipamentos urbanos.
Com o uso do método de redesenho, foi
possível identificar e demonstrar com
clareza e precisão alguns destes
pontos analisados. Na Figura 1 abaixo,
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Arquitetura
Brasileira”(SANTA
CECÍLIA, 2006) e “Arquitetura: forma,
espaço e ordem” (CHING, 2002). Para
melhor compreensão dos projetos
analisados, adotou-se o método de
redesenho como ferramenta visual. O
método consiste em redesenhar o
projeto para tentar identificar quais
estratégias projetuais e soluções foram
possivelmente
pensadas
pelos
arquitetos. O redesenho abrange
formatos em 2D (Autocad) e em 3D
(SketchUp).
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pode-se ver as possibilidades de
expansão sugeridas por Aldo Van Eyck
para sua proposta do PREVI.
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O redesenho das propostas foi
realizado pelo grupo de pesquisa – do
qual a mestranda faz parte – que vem
analisando os projetos de grande parte
dos arquitetos que participaram do
concurso na década de 60. Assim, os
projetos redesenhados tiveram auxílio
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dos estudantes da disciplina de Teoria
e História da Arquitetura 5 (Thaup5) da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal de Pelotas.
Pretende-se, a partir de agora, expandir
e aprofundar a revisão bibliográfica
com a captação de demais autores que
escreveram sobre os temas estudados,
além de realizar de forma efetiva a
análise arquitetônica.

Figura 1: Propostas de expansão da unidade habitacional, Aldo Van Eyck. Fonte: Thaup5, 2016.

Com o estudo feito até aqui, já se pode
perceber que as propostas analisadas
possuem características marcantes e
comuns entre si: cluster, caminhos,
resgate da noção de rua como entidade
espacial, negação da superquadra da
“cidade funcional”, diversidade nos
padrões de associação dos moradores,
reconhecimento da identidade e
criação de lugares.
Além
disso,
diversos
estudos
realizados por outros pesquisadores no
âmbito de Avaliação Pós-Ocupação
(APO) mostram como estes padrões de
sustentabilidade social geraram uma
boa urbanização. O resultado são
lugares coletivos bem cuidados e
apropriados por seus moradores que
possuem “orgulho” de ali viver. Assim,
as bibliografias estudadas mostram
que, de alguma maneira, os arquitetos
do PREVI criaram uma estrutura
potente, que apesar das habitações
não
seguirem
as
expansões

previamente indicadas, o espaço
urbano coletivo manteve sua qualidade.
O conceito de baixa altura e alta
densidade (BAAD) se mostrou eficaz.
Os prédios em atura dificultam a
expansão da habitação, apesar de que
não se pode pensar que a solução para
a enorme demanda de habitação na
América Latina seja o uso de moradias
com baixa densidade. Assim, o
conceito
BAAD
merece
uma
investigação mais aprofundada em
relação a todo o seu potencial. Além de
permitir mudança, uma consequência
do devir humano, o conceito ainda
trabalha com a permanência, de
valores locais e culturais. “Devemos
preparar o “habitat” somente até o
ponto em que o homem pode controlálo. Objetivamos fornecer um esquema
no qual o homem pode ser novamente
mestre da sua casa” declararam os
líderes do Team X. Parece que esse
grupo tem muito ainda a nos ensinar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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