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APRESENTAÇÃO
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apreciar as atividades desenvolvidas pelo PROGRAU/UFPel.
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VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO USO DE MUSEU
EM CASARÕES DO SÉCULO XIX ATRAVÉS DA
CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS AMBIENTAIS:
Caso dos Casarões 2, 6 e 8 de Pelotas, RS
Mariana Estima Silva1
Orientadora: Isabel Tourinho Salamoni2
Coorientadora: Ariela da Silva Torres3
Palavras-chave: Parâmetros Ambientais; Conservação; Patrimônio Histórico; Museus.
A Europa, a partir da segunda metade do século XX, apresentou um intenso
processo de requalificação de imóveis com valor histórico, sendo o principal foco a
adaptação para novos usos. É nessa época, também, que ocorre a evolução dos
conceitos de espaços museológicos, o que favoreceu a reabilitação de inúmeros
prédios em museus (RODRIGUES, 2012). A cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul,
instituiu o Sistema de Museus de Pelotas em 2006, através do Decreto nº 4.895
(PELOTAS, 2006). Este decreto impulsionou a utilização de diversos prédios históricos
como museus. É o caso das edificações do século XIX conhecidas como Casarão 2, 6
e 8, que abrigam hoje o Centro Cultural Adail Bento Costa, o Museu de Pelotas e o
Museu do Doce e Museu da Antropologia e Arqueologia, respectivamente.
Espaços destinados a museus necessitam seguir parâmetros de controle
ambiental relacionados à preservação dos materiais expostos (PAVLOGEORGATOS,
2003). Silva & Henriques (2014) afirmam que modificar o microclima histórico, onde
diversos materiais já encontram-se aclimatados, a fim de alcançar os níveis ideais de
conservação de peças de acervo, pode causar danos e deformações irreversíveis nas
edificações.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo caracterizar os parâmetros
ambientais de três edificações tombadas do século XIX, que hoje abrigam museus da
cidade de Pelotas, a fim de identificar se são favoráveis ao novo uso, ou seja, se este
está contribuindo para a preservação e conservação dos prédios.
1

Arquiteta e Urbanista, Mestranda PROGRAU/ FAUrb/ UFPel, Brasil. E-mail: estimasilva.m@gmail.com.
Profª. Drª. Adjunta PROGRAU/ FAUrb/ UFPel Vice-Diretora FAUrb/ UFPel, Brasil. E-mail: isalamoni@gmail.com.
3
Profª. Drª. Adjunta PROGRAU/ FAUrb/ UFPel, Brasil. E-mail: arielatorres@gmail.com
2
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Com o intuito de testar a metodologia inicial, realizou-se um estudo piloto em
dois ambientes do Casarão 2. Foram realizadas medições lumínicas, de acordo com a
NBR 15.215-4 (ABNT, 2005), em data próxima ao equinócio de primavera, bem como
aplicação de questionários aos usuários, a fim de verificar se os níveis de iluminação
estavam adequados às atividades do novo uso. O método de medição se mostrou
viável, visto que os resultados puderam ser analisados e contribuíram com as
conclusões do trabalho. O contrário ocorreu com o método dos questionários, já que
poucos usuários utilizam os ambientes, dificultando a análise dos resultados.
Para alcançar os objetivos específicos e, a partir do estudo piloto realizado, a
metodologia do trabalho será: (1) Levantamento de arquivo junto a Administração dos
Museus, a fim de caracterizar o objeto de estudo e escolher dois ambientes em cada
edificação. A escolha será de um ambiente administrativo e um ambiente de
exposições, com mesma orientação solar e características construtivas, para que
possam ser comparados os resultados das medições em usos distintos; (2)
Monitoramento do microclima dos ambientes escolhidos, através da instalação de
HOBOS e leituras mensais durante 12 meses, de acordo com a metodologia de
Guerra et al (2015); (3) Medições lumínicas nos períodos próximos aos solstícios e
equinócios, durante o período de 12 meses, através de luxímetros, seguindo as
especificações da NBR 15.215-4 (ABNT, 2005); (4) Realização de simulação
computacional para os ambientes em estudo através do Software DesignBuilder; (5)
Análise dos resultados obtidos, através de comparações com normas e trabalhos
nacionais e internacionais, no âmbito de parâmetros ambientais em museus; (6)
Verificação do surgimento de manifestações patológicas, relacionadas a fungos, nos
ambientes, a fim de analisar até que ponto o microclima apropriado para exposições
pode favorecer o surgimento desses danos.

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.215. Iluminação natural –
Parte 4: Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações – Método
de Medição. Rio de Janeiro, 2005.
GUERRA, F. L.; PERES, R. M.; CUNHA, E. G.; GALLI, F. Analysis of the microclimate in
historical building to assess the probability of recurrence of filamentous fungi. In:
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BUILDING PATHOLOGY, 1. Porto: 2015.
PAVLOGEORGATOS, G. Environmental parameters in museums. Building and Environment.
v
38.
2003.
Disponível
em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0360132303001136>. Acesso em: 2 outubro 2015.
PELOTAS. Decreto Nº 4.895, de 15 de setembro de 2006. Institui o Sistema de Museus do
Município
de
Pelotas
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<http://www.pelotas.com.br/smm/>. Acesso em: 19 outubro 2015.
RODRIGUES, I. M. F. M. Centros de Arte Contemporânea em edifícios históricos: Três
casos de estudo. 2012. 248 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Arquitectura). Universidade
de Coimbra, Coimbra, 2012.
SILVA, H. E.; HENRIQUES, F. M. A. Microclimatic analysis of historic buildings: a new
methodology for temperate climates. Building and Environment. v 82. 2014. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132314002972> Acesso em: 2 outubro
2015.
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ESTUDO DA POTENCIALIDADE DO USO DE
RESÍDUOS DE CCA EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉMOLDADO
Stael Amaral Padilha3
Coorientador: Charlei Marcelo Paliga4
Orientadora: Ariela da Silva Torres5
Palavras-chave: Resíduo de CCA; blocos de concreto; propriedades físicas e
mecânicas.
A agroindústria gera, anualmente, uma quantidade significativa de produtos de
consumo alimentício. Dentre estes produtos destacam-se os cereais, tais como arroz,
trigo, soja e milho que representam as maiores colheitas. O arroz, em 2014, chegou a
12,2 milhões de toneladas colhidas, superando em 3,3% o que foi colhido em 2013.
Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul é o maior produtor dessa cultura, com 67,8%
da produção nacional. Durante o processamento e industrialização desses cereais são
gerados resíduos, sendo que após o beneficiamento do arroz é gerado como resíduo
a casca de arroz (LEIRIAS et al, 2005).
A casca de arroz, de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004), é denominada
como um resíduo de classe II.a, ou seja, não inerte e não perigoso à saúde humana e
ao meio ambiente. O problema é que, quando incinerada em ambiente fechado
(caldeiras e fornos, por exemplo), resulta em cinzas que são altamente poluentes,
liberando CO e CO2, gases prejudiciais ao aquecimento global.
Com intuito de colaborar para novas descobertas de relocação do resíduo de
cinza da casca de arroz (CCA), este trabalho tem como objetivo avaliar a

3

Engenheira Civil, Mestrando PROGRAU/FAUrb/UFPel, Brasil. E-mail: staelpadilha@hotmail.com.
Engenheiro civil, Prof.Dr. da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
- FAURB/UFPEL,Brasil.
E-mail: charlei.paliga@ufpel.edu.br.
5
Engenheira civil, Profª. Drª. Da Faculdade e do Programa de Pós-graduação de Arquitetura e
Urbanismo - FAURB/PROGRAU/UFPEL,Brasil. E-mail: arielatorres@gmail.com.
4

8

potencialidade do uso de CCA em blocos pré-moldados de concreto. O bloco prémoldado de concreto para alvenaria, segundo a norma brasileira NBR 6136 (ABNT,
2014), é definido como a mistura de cimento Portland, agregados, água, aditivos e
pigmentos, que possuem capacidade de endurecimento e moldagem, de forma a
obedecer às características dimensionais específicas, e atender aos diferentes
critérios de ensaios à compressão, retração, abrasão e absorção.
A partir deste conceito, esta pesquisa irá analisar o efeito da CCA como
substituição do aglomerante, além de avaliar a durabilidade deste produto, observando
as propriedades de resistência à compressão simples, absorção de água e retração.
Os ensaios serão realizados, de acordo com as normas brasileiras.
O traço referência será padronizado pela NBR 6136 (ABNT, 2014), com
resistência à compressão mínima de 8 MPa, para blocos de alvenaria classe B,
caracterizados como blocos com função estrutural utilizados acima do nível do solo. O
traço será estipulado através do método de dosagem ABCP (Associação Brasileira de
Cimento Portland).
As proporções de resíduos de CCA por substituição serão 0, 10, 15 e 20 %.
Em função do controle que se tem na cura de materiais pré-moldados, serão avaliados
materiais com diferentes cimentos: CPIV-RS e CPV-ARI.
A primeira etapa deste estudo se deu através da realização dos ensaios de
caracterização dos materiais. Os ensaios realizados foram: composição
granulométrica, massa específica real e unitária, índice de vazios e absorção
conforme as recomendações das normas técnicas correspondentes.
A próxima etapa será o desenvolvimento do programa experimental, com a
moldagem das famílias de traços. Após a análise dos resultados obtidos, será
verificado o traço com melhor desempenho, em relação à resistência a compressão,
absorção e retração. Este material, com melhor comportamento, será avaliado quanto
ao conforto térmico comparado ao material referência. Posteriormente será
determinada a viabilidade econômica e o levantamento de custos para o processo de
fabricação.
REFERÊNCIAS:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Blocos vazados de
concreto simples para alvenaria - requisitos: NBR 6136. Rio de Janeiro, 2014.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos Sólidos –
Classificação: NBR 10004. Rio de Janeiro, 2004.
LEIRIAS, H. S.; FERREIRA, H. C.; CONCIANI, W. Estudo da influência da
cinza da casca de arroz na massa de argila para produção de blocos cerâmicos de 8
furos. I Seminário MatoGrossense de Habitação de Interesse Social. Anais.
Cuiabá/MT, 2005.
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DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ENSAIO
ACELERADO E NATURAL NA AÇÃO DE ÍONS
CLORETO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO
Carina Farias Ferreira 6
Coorientador: Charlei Marcelo Paliga 7
Orientadora: Ariela da Silva Torres 8
Palavras-chave: Concreto armado; íons cloreto; Pelotas/RS.
Para Souza e Ripper (2009), os tempos modernos ditaram a certeza de
que o concreto, como material de construção, é instável ao longo do tempo,
tendo suas propriedades físicas e químicas alteradas em função das
características de seus componentes e das respostas destes às condicionantes
do meio ambiente. A ação deste nas estruturas de concreto armado pode gerar
um dano progressivo, tanto no concreto como nas armaduras, sendo que a
deterioração de qualquer um desses componentes comprometerá a estrutura
como um todo. A corrosão da armadura é a principal causa de deterioração
destas estruturas, e pode ser provocada devido à penetração de cloreto, que
segundo Helene (1997) ao atingir a armadura pode promover além de séria
corrosão, o aparecimento de manchas, fissuras, destacamentos em pedaços de
concreto e até perda da seção resistente e da aderência, promovendo o colapso
da estrutura ou de suas partes. Ainda segundo o autor, este fenômeno é
imperceptível a olho nu, sendo necessários ensaios específicos para sua
identificação. Neste contexto, este trabalho visa estudar a degradação das
estruturas de concreto armado na cidade de Pelotas/RS, determinando a relação
da degradação por cloretos em ambiente real e em laboratório.

6

Engenheira Civil, Mestranda PROGRAU/FAUrb/UFPel, Brasil. E-mail: carinafferreira@yahoo.com.br.
Engenheiro civil, Prof.Dr. da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAURB/UFPEL,Brasil. E-mail:
charlei.paliga@ufpel.edu.br.
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Engenheira civil, Profª. Drª. Da Faculdade e do Programa de Pós-graduação de Arquitetura e
Urbanismo - FAURB/PROGRAU/UFPEL,Brasil. E-mail: arielatorres@gmail.com.
7
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A pesquisa desenvolve-se com ensaios em laboratório, que simulam o
mecanismo de agressão sob condições controladas, e que segundo Figueiredo
(2004), não avaliam as reais condições de exposição às quais as edificações
estarão submetidas, simulando o processo de degradação através de um
ambiente mais agressivo que o natural. Devido a isto, é de fundamental
importância que estes resultados venham relacionados com a condição real em
que a estrutura está exposta. Para tanto, faz-se necessário a realização do
ensaio ao natural, que de acordo com Possan (2004), oferece a interação real
com o meio agressivo, a exposição às intempéries e a possibilidade de avaliação
da degradação devido ao efeito sinérgico dos agentes agressivos. Porém, tem
como desvantagem o longo período de tempo necessário para a realização dos
ensaios e obtenção de resultados, sendo por isso pouco empregado pelos
pesquisadores. Depois de estabelecida esta relação e conhecido o perfil de
penetração de concentrações de cloreto, será realizado o ensaio acelerado com
amostras com armadura, para que se possa analisar o efeito da deterioração
nestas e estimar uma previsão do comportamento das estruturas de um
determinado concreto na cidade de Pelotas/RS.
A etapa do ensaio ao natural já foi concluída, e os resultados parciais
obtidos através das amostras expostas no ambiente urbano foram muito
significativos mesmo com pouco tempo de exposição, demonstrando a
importância de estudos relacionados ao tema, para que não sejam construídas
edificações que se tornem obsoletas em curto espaço de tempo, principalmente
devido ao ambiente em que estão inseridas.
A próxima etapa desta pesquisa será a realização dos ensaios acelerados
em laboratório para após desenvolvimento de uma relação entre ensaio natural e
acelerado. Também pretende-se desenvolver como etapa final uma análise
quantitativa de tempo de ensaio acelerado para que a armadura seja
despassivada, e utilizar a relação já estabelecida para definir em quanto tempo
natural ocorrerá este fenômeno.

REFERÊNCIAS
FIGUEIREDO, C. Estudo da carbonatação em estruturas de concreto armado em
Brasília – Avaliação de pilares. 2004. 240f. Tese (Doutorado em estruturas e
construção civil) – Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de
Brasília.
HELENE, P. Introdução da durabilidade no projeto das estruturas de concreto. Ambiente
Construído, São Paulo, v.1, n.2, p.47-57, 1997.
POSSAN, E. Contribuição ao estudo da carbonatação do concreto com adição de
sílica ativa em ambiente natural e acelerado. 2004. 155 f. Dissertação (Mestrado em
engenharia) –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia civil, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
SOUZA,V.;RIPPER,T. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.
São Paulo: Pini, 1998.
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AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DO USO DE
RESÍDUO DE BORRACHA EM ARGAMASSA
Mônica Navarini Kurz9
Coorientador: Charlei Marcelo Paliga 10
Orientadora: Ariela da Silva Torres 11

Palavras-chave: Resíduo de borracha; argamassa; propriedades mecânicas.

Para SALES e MENDES (2013) a construção civil, além de possuir um
grande potencial de geração de resíduos, consome grandes quantidades dos
recursos naturais não renováveis. No entanto, a construção civil vem absorvendo
resíduos de vários segmentos industriais e transformando em componentes para
utilização nas construções. Uma maneira de utilizar estes resíduos é a sua
incorporação em materiais empregados na construção civil, como em
argamassas e concretos.
Com o crescente número de veículos automotivos, ocorreu um aumento
na produção de pneus e, consequentemente, de seus resíduos. Devido a este
fato, vários pesquisadores vêm investigando maneiras alternativas de reciclagem
deste material (MARQUES, 2005). O produto com uso de material reciclado
necessita satisfazer às solicitações a que será submetido e as recomendações
previstas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
devendo ser funcional para o usuário e para indústria da construção civil
(SOUZA, 2008).
Baseado no exposto, este estudo tem o objetivo de avaliar o
comportamento de argamassas com diferentes substituições de agregado por
resíduo de borracha, conferindo sua aplicabilidade como revestimento e
assentamento. Esta avaliação será baseada em ensaios de corpos de prova do
material, e também no material aplicado em substrato de alvenaria. Os ensaios
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serão realizados de acordo com as normas brasileiras vigentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Com a finalidade de verificar a melhor relação de substituição de areia
por borracha, os ensaios serão realizados em argamassa referência e em
argamassas com resíduos nas proporções de 5%, 10% e 15% de borracha,
visando verificar a influência do resíduo nas propriedades físicas e mecânicas da
argamassa (proporções baseadas em SALES e MENDES, 2013). Nestas
proporções a borracha substituirá o agregado miúdo, mantendo a relação dos
traços referências de 1:3 (cimento e agregado - areia + borracha) e 1:2:9
(cimento, cal e agregado - areia + borracha).
Na confecção das argamassas, os agregados, areia e borracha, serão
divididos em quatro frações passantes nas granulometrias: 2,00; 1,18; 0,600;
0,300 e fundo, com intuito de conferir uma curva granulométrica proporcional
para os agregados. As famílias de substituição de 5%, 10% e 15% serão
subdivididas em quatro subfamílias: subfamília 4 (substitui a proporção nas
quatro frações de areia por borracha); 3 (substitui nas três frações mais finas); 2
(substitui nas duas frações mais finas); 1 (substitui somente na fração mais fina).
Os materiais a serem utilizados nas argamassas foram caracterizados
através de ensaios de composição granulométrica, determinação da massa
específica real, determinação da massa específica unitária e índice de vazios, e
determinação da absorção. As argamassas serão avaliadas por meio dos
seguintes ensaios: índice de consistência (argamassa estado fresco); resistência
à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, absorção por
capilaridade, absorção por imersão e índice de vazios (argamassa estado
endurecido); resistência de aderência à tração, fissuração, absorção por
capilaridade e resistência à compressão (substrato).
A caracterização dos materiais está concluída e os ensaios em
argamassas estão em andamento. Após concluir esta etapa, serão definidos os
traços com melhor desempenho para execução dos mesmos em substratos de
alvenaria para avaliação do material já aplicado.
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CRESCIMENTO URBANO E SERVIÇOS DE
MOBILIDADE ATRAVÉS DO TRANSPORTE COLETIVO:
RELAÇÕES E CONTRADIÇÕES.
Guilherme Costa dos Santos12
Orientador: Maurício Couto Polidori13
Palavras-chave: Crescimento Urbano; Transporte Coletivo; Georreferenciamento;
Mobilidade Urbana.
O presente trabalho pretende investigar relações entre crescimento urbano e
transporte coletivo urbano na cidade de Pelotas, verificando como a crescente
urbanização que a cidade experimenta é acompanhada da evolução e características
do transporte coletivo urbano. Para isso, pretende-se examinar o crescimento da
cidade no século XXI, e as características do transporte coletivo do município neste
período. Assim sendo, se faz necessária a realização de estudos de evolução urbana
com relação ao transporte coletivo na cidade, bem como suas inter-relações com a
implantação de loteamentos de forma desordenada no município. Estes estudos são
importantes, porque uma vez entendidas as causas desses problemas, seria possível
contribuir para um planejamento urbano mais eficiente, evitando-se dessa forma os
intensos gastos desnecessários que ocorrem em função da má qualidade da
Mobilidade Urbana, tais como: o consumo desnecessário de combustível; o tempo
excessivo despendido para deslocamento na cidade; o conflito de pedestres, bicicletas
e veículos automotores; acidentes de trânsito e a degradação do meio ambiente.
O trabalho desenvolve-se inicialmente através de análise de mapas e imagens
de satélite georreferenciadas da cidade no período proposto, examinando o seu
crescimento urbano em conjunto com levantamentos demográficos do IBGE e dados
cadastrais colhidos junto à Prefeitura Municipal de Pelotas. Num segundo momento
são mapeados dados das linhas de transporte coletivo, descrevendo-os qualitativa e
quantitativamente, com a finalidade de esboçar a evolução da distribuição espacial da
rede no período de tempo proposto. Após a coleta e processamento dos dados
levantados anteriormente, se efetuará o cruzamento dos mesmos, através de mapas,
planilhas de levantamentos, imagens de satélite, produzindo conceitos através da
12
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revisão bibliográfica. Do ponto de vista teórico, a pesquisa propõe produção de
conhecimento sobre crescimento urbano, transporte coletivo e suas relações em
cidades de porte médio, relacionando processos de conversão de território e de fluxos
de veículos e pessoas, o que implica assumir dois dos mais importantes assuntos
sobre a cidade contemporânea, representados pelo uso do solo e pela mobilidade
urbana, como é assumido pelo Ministério das Cidades (2004) e em diversas
publicações de urbanismo (CAMPOS, 2005).
Como resultados, será desenvolvido estudo dos dados obtidos, traçando
comparativo e críticas, questionando os conflitos entre o transporte coletivo e o
crescimento urbano. Análises iniciais apontam para a implantação de forma
desordenada de novos loteamentos e condomínios na cidade, fatores estes que
influenciam no modo como a cidade se desloca. Isso nos leva a questionamentos das
razões dessa desruptura da ordenação do crescimento urbano: seria ela influenciada
pela ora facilidade em adquirir financiamentos imobiliários destinados à habitação
popular junto aos bancos do governo federal? Poderia ter sua origem na especulação
imobiliária crescente no país? Estas e outras considerações tais como a necessidade
de uma política de implantação de meios de locomoção mais sustentáveis, deverão
ser discutidas na presente pesquisa.
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IDENTIFICAÇAO DE POTENCIAL DE OCUPAÇÃO EM
ÁREAS URBANAS COM USO DE ANALISE
MULTICRITÉRIO COMO SUBSÍDIO PARA APLICAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DAS CIDADES
Desenvolvimento do método e aplicação em Pelotas
Maria Lúcia Lopes14
Orientador: Maurício Couto Polidori 15
Palavras-chave: SIG, Planejamento Urbano, Espacial, Localização, Adensamento,
Proteção, Ambiental.
Com a aprovação do Estatuto da Cidade (2001), o planejamento urbano no
Brasil, se volta para o desenvolvimento dos Planos Diretores, com um grande avanço
nos conceitos e métodos de elaboração dos mesmos, nos quais o conceito de “função
social da propriedade” passa a estar atrelado ao aproveitamento e à destinação por
eles determinados. Entretanto, nos últimos anos os Planos Diretores, tem sofrido com
as condições de execução e implementação, devido a carência de recursos humanos,
administrativos, tecnológicos e de materiais, assim como com a baixa difusão da
participação nas políticas de desenvolvimento urbano. Os instrumentos definidos
portanto nos Planos Diretores, são passiveis de aplicação, generalizados para as
unidades territoriais ou setorizados, sem perder o foco do cumprimento da função
social da propriedade para toda a cidade. Porém a Lei deixa uma incógnita desafiando
os gestores e planejadores, não fornecendo insumos quanto à definição do local de
pertinência à sua aplicação ou critérios e orientação para determinação das áreas.
A resposta a essa incógnita é fundamental para operacionalização dos
instrumentos na gestão urbana. Sendo o principal alvo da problemática da definição
do local, a identificação das áreas aptas e com vocação para a ocupação de maior ou
menor adensamento construtivo. Na grande maioria dos municípios essa definição é
realizada por técnicos especializados que consideram uma série de fatores e insumos
aliados ao seu próprio conhecimento local e específico, sujeitos as diversas influências
políticas e mercadológicas que conduzem a definição das áreas, nem sempre com
uma avaliação assertiva e que atenda a todas as demandas.
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Neste contexto, o objetivo do trabalho é a elaboração de um método de
identificação do Potencial de Ocupação de áreas urbanas, baseado em Análise
Multicritério, que segundo Moura (2007), “é um procedimento metodológico de
cruzamento de variáveis, conhecida também como Árvore de Decisões ou como
Análise Hierárquica de Pesos.”. O estudo passa pela definição dos indicadores
componentes dos critérios. Por analises de influência no processo de urbanização,
podendo ser de restrição ou fator (EASTMAN et al,1995), os indicadores elencados
em principio são: Densidade Construtiva e a relação com a Tipologia de Ocupação;
Densidade Demográfica; Áreas Consolidadas; Áreas com concentração de População
de Baixa Renda, a proteger; Impedimentos à Ocupação (ambientais e legais);
Mobilidade por Acessibilidade e Centralidade.
Esses indicadores recebem classificação e índice proporcional a sua influência,
ponderados através do método Delphi. A definição dos pesos para cada critério,
apropria-se da matriz de importância de SAATY (1990), pelo método de análise
hierárquica (AHP). Em interface do Potencial de Ocupação, são cruzados os fatores
ambientais, gerados pelo multicritério de restrições ambientais por uma Matriz de
Interação de Potencialidades e Restrições, “técnicas bidimensionais que relacionam
ações com fatores ambientais” (OLIVEIRA, F. E MOURA HEBER 2009).
Até a presente fase do estudo o método apresenta compatibilidade da
realidade com o que é apresentado nos resultados das simulações. Os resultados
preliminares permitem uma leitura de Potencial de Ocupação muito próximo da
realidade e propicia a tomada de decisões para políticas públicas e determinação de
onde aplicar instrumentos de contenção ou de adensamento.
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MERCADO DAS PULGAS
corpografias do para-formal na cidade contemporânea
Rafaela Barros de Pinho16
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As feiras sempre tiveram uma importância muito grande, não só no papel
comercial das cidades, mas também em questões de espaço, cultura e trocas sociais,
devido a isto, a investigação dedica-se a descobrir os aspectos sociais e a intervenção
no espaço público das feiras de antiguidades, que ocupam de forma nômade, efêmera
e atemporal as cidades. Serão experimentadas as seguintes feiras: Pelotas, Porto
Alegre, Buenos Aires, Montevideo, São Paulo e Curitiba. As “feiras das pulgas” são
uma espécie de intervenção urbana no espaço público adaptável e aceitável (domesticidade), sendo uma ferramenta fundamental na variedade, movimento e experiência
das cidades. O universo das feiras não é apenas um ambiente favorável ao comércio,
uma feira é, também, um local de encontros. A pesquisa desenvolve-se através do
processo de cartografia/corpografia (JACQUES P.,2008), buscando mapear a inserção
das “feiras das pulgas” no espaço público, visando descobrir como elas modificam
e/ou interferem no espaço da cidade e no cotidiano das pessoas e; como e para que
esse espaço foi projetado em sua origem (com feira e sem feira). Essa cartografia das
feiras das pulgas será realizada nas seguintes etapas: revisão da bibliografia, coleta
de dados (mapeamento dos territórios das feiras, levantamento físico e fotográfico,
entrevistas e caderno de campo – antes, durante e depois da inserção da feira),
análise dos dados (por agenciamento de conceitos relacionadas a filosofia da
diferença e teorias do urbanismo com a experiência de campo) e por fim a escrita de
relatório final da pesquisa (dissertação). Busca-se estabelecer as relações entre os
sentidos dos lugares dos mercados e a sua dinâmica social, de modo a investigar as
relações com os lugares e a negociação dos usos do espaço público das cidades.
Analisando-se alguns processos de apropriação dos lugares que, pelos usos e pela
construção da experiência urbana, conformam resistências ao contexto de
desintegração da vida urbana contemporânea, simbolizando a luta pelo “direito à
cidade”. As feiras de antiguidades podem ser consideradas espaços de vitalidade 16
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entendidos aqui como a espontaneidade, a imprevisibilidade e a diversidade do
encontro, como também a pluralidade e heterogeneidade de atividades e de pessoas,
que quebram o cotidiano da cidade. A pesquisa procura discutir a importância do
Mercado das Pulgas e o direto à cidade na contemporaneidade. Diante destes
aspectos, espera-se que o estudo sirva como incentivo e experiência para valorização
e reconhecimento do território. Assim como, nos contar sobre a importância da
ocupação e revitalização dos espaços públicos a partir de intervenções no espaço
publico – “como as feiras das pulgas”.
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TERRITÓRIOS SONOROS: ENTENDENDO
MANIFESTAÇÕES SONORAS URBANAS E SUAS
FORMAS DE PRODUÇÃO TERRITORIAL
PAISAGEM SONORA E MÚSICA DE RUA

Antonella dos Santos Pons18
Orientador: Eduardo Rocha 19
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Em busca de uma abordagem positiva do ambiente sonoro urbano, esta
pesquisa pretende explorar aspectos sonoros da paisagem urbana (e entender
como estão) vinculados às tendências artísticas, lutas sociais e evolução da
sociedade. Não o ruído das máquinas, negativo, poluição que aprendemos a
ignorar (SCHAFER, 2011), mas sons de pessoas para pessoas, da comunicação
espontânea e verdadeira, necessária. Por este caminho, o elemento sonoro é
compreendido como dispositivo (AGAMBEN, 2009; DELEUZE, 1990) de conquista
do espaço, capaz de demarcar territorialidades urbanas e sociais. A pesquisa tem
como objeto, portanto, músicos de rua na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e seu
processo de territorialização. Conforme tem sido observado, a produção musical
urbana tece uma cartografia sonora da cidade, uma leitura minuciosa sob a lente do
homem cotidiano (CERTEAU, 2009) que observa, participa, cria territórios e
extrapolado-os em arte e meio de sustento. A música de rua envolve territórios
sonoros que não somente fazem uso do espaço urbano como também o produzem.
O desafio epistemológico de uma investigação sonora sociológica é a
dificuldade/impossibilidade de classificar, estabelecer categorias, recortar ou isolar o
objeto de estudo, ao mesmo tempo em que se quer retirar dos parênteses o contexto
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dos fenômenos sociais onde ele acontece (SCHAFER, 2011). Em decorrência disto, a
abertura a subjetividades abrigada pelo método da cartografia (KASTRUP et. al, 2010)
ajusta-se ao caráter qualitativo deste trabalho, onde pesquisa e pesquisador são
potencialmente retroalimentados.
A partir da coleta de dados, observação in loco e levantamento audiovisual,
espera-se encontrar e mapear pontos de encontros urbanos onde a música de rua
surge como principal elemento no enriquecimento da paisagem sonora e da relação
entre corpo e cidade (JACQUES, 2010); pretende-se inferir como essas
territorialidades sonoras interferem na dialética urbana. Neste ponto é importante
salientar a força da narrativa para o método da cartografia, pois expõe o processo, o
percurso do trabalho, ao contrário de resultados visíveis e totalizadores obtidos
somente em, por exemplo, mapas ou imagens.
Simmel observa que para lidar com o bombardeio sensorial constante que
sofremos na cidade, tendemos a mudar para uma atitude blasé, distanciando de
alguma forma todo esse bombardeio, e resultando em dormência sensível nossos
corpos (SIMMEL, 1908). No entanto, como resultados parciais, temos que a música de
rua tende a romper com esta atitude e a despertar práticas sociais, corporais, artísticas
e políticas que procuram fazer uso do ambiente sonoro como ponte para a conquista e
apropriação do espaço físico. Assim, a reflexão sobre a relação entre paisagem sonora
e produção da cidade na contemporaneidade possibilita a reflexão sobre formas físicas
e emocionais de produção de sentido através dos sentidos, e é uma maneira de
explorar cartografias culturais e emocionais do espaço urbano onde vivemos.
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Linha de Pesquisa: Conforto e Sustentabilidade do Ambiente Construído

APOIO Á TOMADA DE DECISÃO EM PROJETO
ARQUITETÔNICO
Um sistema especialista em Eficiência Energética
Eduardo Mattar Riemke20
Orientador: Antônio César Baptista da Silva21

Palavras-chave: arquitetura bioclimática; sistema especialilsta; projeto bioclimático.
O projeto envolve a ação criativa, o acúmulo de informação e experiências, a
formulação de hipóteses e a verificação das ideias (KOWALTOWSKY, 2011). Deve
atender a questões estéticas, socioculturais, funcionais, econômicas, estruturais, além
daquelas relacionadas ao conforto dos usuários. Projetar em arquitetura é, então, uma
atividade que contempla os mais variados aspectos do ambiente e da atividade
humana. As decisões projetuais, portanto, não podem apoiar-se em definições
unidisciplinares, mas precisam ser continuamente verificadas em cada âmbito deste
espectro de campos do conhecimento. É natural que cada projetista dê ênfase às
questões que julga de maior importância, porém é alarmante o fato de que questões
relacionadas ao conforto (e consequentemente ao consumo energético) venham
sendo superadas por decisões estéticas. A supremacia da forma e a descaraterização
das construções em relação ao ambiente climático podem ser percebidas com uma
breve análise dos edifícios que compõe nossas cidades, e o atual cenário energético
vêm expondo a insustentabilidade da forma como temos pensado nossos edifícios.
Estudos relacionados ao conforto precedem as preocupações energéticas
atuais e vêm sendo desenvolvidos desde início do século passado, vinculando as
condições higrotérmicas à produtividade em ambientes de trabalho. Mais
recentemente, estudos desenvolvidos por GIVONI (1969) e MAHONEY (1973)
apresentaram estratégias bioclimáticas a serem adotadas durante o processo de
projeto para determinado ambiente climático.
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A partir destes trabalhos e do estudo de aplicação das estratégias definidas por
eles para o clima de Pelotas realizado por POEY (2011), este estudo visa mapear o
impacto das decisões projetuais no desempenho térmico e energético de edificações
residenciais para o clima de Pelotas, RS. Mais especificamente, visa criar uma base
de conhecimento que possa ser acessada por arquitetos projetistas e que possibilite
antecipar decisões que comprometam o desempenho de edificações. Assim, pretende
contribuir para a compreensão da importância de adequação das decisões de projeto
ao clima local, através de estratégias de utilização dos recursos naturais, de sistemas
passivos de aquecimento e resfriamento e da utilização de fontes alternativas de
energia.
Para o mapeamento das relações entre as decisões projetuais e o
desempenho higrotérmico e energético do edifício construído será desenvolvido um
Sistema Baseado em Conhecimento (SBC), também conhecido como Sistema
Especialista (SE). Sistemas inteligentes são aqueles que utilizam a tecnologia da
informação para manipular conhecimentos especializados com benefícios qualitativos
e quantitativos, permitindo que um maior número de pessoas tenha acesso ao
conhecimento a partir da sua aquisição, sistematização, representação e
processamento (REZENDE, 2005). Partindo de uma base de conhecimento construída
junto a especialistas em eficiência energética, esta ferramenta possibilita a
visualização das conexões entre os diversos elementos da construção e sua relação
com o comportamento termo energético do edifício. Além disso, apresenta uma
interface de comunicação com o projetista, relacionando dinamicamente os dados
inseridos e respondendo com informações auxiliares à tomada de decisão.
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ILUMINAÇÃO E BEM ESTAR DO USUÁRIO EM
AMBIENTE HOSPITALAR: ESTUDO EM SETOR DE
QUIMIOTERAPIA
Ana Paula Tejada dos Santos22
Orientador: Celina Maria Britto Correa2
Palavras-chave: Iluminação; arquitetura hospitalar.
A iluminação é fundamental para as mais simples atividades da vida cotidiana do ser
humano, podendo influenciar no bem estar de uma pessoa. A iluminação em
ambientes hospitalares tem importante função não somente de iluminar, mas também
de dar estímulos positivos para pacientes que se encontram fragilizados. Além de
orientar, a luz também é importante na execução de procedimentos feitos pelas
equipes médicas.
De acordo com PECIN (2002) o projeto de iluminação de um espaço não pode ser
pensado apenas com aspectos quantitativos, econômicos ou sociais. É fundamental
conhecer os benefícios psicológicos e fisiológicos da iluminação sobre o organismo
humano, pois a luz também ajuda para a qualidade ambiental.
O papel da iluminação na qualificação dos ambientes hospitalares e melhoria do
estado psicológico e fisiológicos dos pacientes é geralmente ignorado. Entretanto, sua
influência positiva é especialmente importante para pacientes que permanecem longos
períodos internados e necessitam de maiores estímulos visuais. Conforme afirma
WINTER (1996), os fatores que causam estresse nos pacientes são de ordem física,
como excesso de iluminação, barulho, poluição e temperatura, e de ordem
psicológica, que inclui a aglomeração e a falta de privacidade.
Diante dessas considerações, esse trabalho busca responder se os hospitais em
Pelotas têm se preocupado com a boa utilização da iluminação e da cor para produzir
bem estar de pacientes e funcionários. Formula-se a hipótese que desde o âmbito da
Arquitetura, o estresse gerado pelo ambiente hospitalar possa ser controlado através
de uma ambiência agradável, desde que se atenda necessidades de organização
espacial, de iluminação e de adequado uso das cores (MALKIN, 1992).
Outro aspecto a ser verificado é se os hospitais em Pelotas utilizam sistemas de
iluminação que atendem aos critérios qualitativos e quantitativos para os diferentes
grupos de usuários, pois a luz artificial deve ser adequadamente prevista, obedecendo
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os parâmetros sugeridos pela norma NBR 8995-1 que fixa os níveis de iluminação
mínimos para os ambientes de trabalho, e as normas da ANVISA.
O objetivo geral deste trabalho é avaliar a influência da iluminação e das cores no bem
estar de pacientes, acompanhantes e funcionários de hospitais em Pelotas com o
intuito de estabelecer diretrizes para projetos de iluminação natural e artificial nos
espaços hospitalares.
O presente estudo será realizado em setor de quimioterapia de hospitais em Pelotas.
Esta escolha se deu pela hipótese de que nesses espaços os pacientes, embora
fragilizados, se encontram lúcidos. Dois hospitais concordaram em colaborar com
essa pesquisa: o Hospital Escola da UFPEL, um hospital público que atende 100%
SUS; e a Clinicamp, hospital particular que atende convênios e pacientes particulares.
A metodologia deste trabalho de pesquisa emprega métodos qualitativos e
quantitativos. Na parte qualitativa serão utilizados métodos de APO (Avaliação
pósocupação), através de entrevistas, questionários e observações para que se
alcance resultados a respeito do nível de satisfação dos usuários frente ao uso da luz
e da cor. As análises quantitativas serão realizadas através de medições de
parâmetros físicos ligados aos fenômenos de iluminação e de conforto visual
(luminâncias, iluminâncias, uniformidade e contraste da iluminação nos ambientes
estudados). Os valores medidos serão confrontados com os valores de referência
presentes na NBR 8995-1 que fixa os níveis de iluminação mínimos para os ambientes
de trabalho e os requisitos técnicos da RDC 50 da ANVISA. As medições e aplicações
de questionários para pacientes e funcionários serão realizadas em dias
característicos de cada estação (verão, outono e inverno).
O desenvolvimento deste estudo, em etapa inicial, busca trazer contribuições
importantes para a qualidade do ambiente hospitalar, já que acredita-se que um
sistema de iluminação adequado e controlado, aliado ao uso criterioso das cores,
podem interferir no conforto e no estado de ânimo das pessoas. Espera-se também
despertar o interesse das instituições em proporcionar ambientes com maior conforto
visual para os diferentes grupos de usuários e proporcionar aos arquitetos e
engenheiros envolvidos com o projeto hospitalar, subsídios qualitativos e quantitativos
quanto à iluminação e o uso da cor.
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O IMPACTO DO RTQ-C NO MÉTODO PROJETUAL E
NA GESTÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE
EDIFÍCIOS COMERCIAIS
Isabel Piúma Gonçalves23
Orientador: Eduardo Grala da Cunha 2
Palavras-chave: eficiência energética, regulamentos, projeto, edificações.
A construção civil é considerada a atividade humana com maior impacto sobre o meio
ambiente, sendo considerada uma das grandes responsáveis pela emissão de gás
carbônico e gases que promovem o efeito estufa na atmosfera. Por esse motivo, é
imprescindível a sua inserção nas metas de desenvolvimento sustentável. Assim
sendo, é fundamental o domínio de alguns parâmetros para uma construção mais
sustentável e eficiente, os quais influenciam diretamente no processo do projeto
arquitetônico. Nesse contexto, surgiram os regulamentos de eficiência energética nos
últimos anos, destacando o Regulamento Técnico de Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), aprovado em 2010, e o
Regulamento Técnico para Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C),
aprovado em 2009, os quais induzem à elaboração de projetos energeticamente mais
eficientes. Recentemente foi aprovada a Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 04
de junho de 2014, que exige a Etiqueta Nível A para os prédios públicos federais.
Desde o dia 04 de agosto de 2014, a eficiência energética tornou-se item obrigatório
nos novos projetos ou reformas de prédios públicos federais.
O RTQ-C preconiza além de um edifício adequado ao contexto climático, a eficiência
de equipamentos e sistemas. Dessa forma, é imprescindível a discussão do impacto
deste regulamento no processo de desenvolvimento e gestão do projeto de
edificações. Os regulamentos aliados ao programa de etiquetagem de edificações e
também às normas de eficiência energética e desempenho de edificações, certamente
irão influenciar na maneira de projetar a arquitetura nos próximos anos. Assim sendo,
o problema de pesquisa diz respeito ao impacto do RTQ-C no desenvolvimento e na
gestão do projeto de arquitetura.
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O objetivo geral consiste em identificar os impactos do RTQ-C na gestão e no
desenvolvimento do projeto de edificações comerciais, públicas e de serviços. Os
objetivos específicos consistem na caracterização da dimensão tecnológica no
desenvolvimento do projeto arquitetônico, caracterização dos novos desafios no
processo de projeto de arquitetura, caracterização dos novos desafios na gestão do
processo de projeto de arquitetura observando os vários atores envolvidos,
identificação das diferenças entre um edifício de escritórios emblemático eficiente
energeticamente (novo e com processo de retrofit), e um prédio tradicional não
eficiente energeticamente, verificação dos custos de um edifício de escritórios eficiente
energeticamente observando um edifício tradicional não eficiente como referência,
além de estabelecer diretrizes para o projeto e construção de edifícios de escritórios
mais sustentáveis para a Zona Bioclimática 02.
A metodologia será desenvolvida nas seguintes etapas: Revisão de Literatura;
Caracterização do impacto do regulamento nas demandas do desenvolvimento do
projeto de edifício comercial de escritórios; Caracterização do impacto do regulamento
nas demandas da gestão do projeto de edifício comercial de escritórios; Realização de
Estudo de Caso de Eficientização de Projeto de Edifício de Escritórios Existente para a
Zona Bioclimática 02; Elaboração de um projeto sustentável para a Zona Bioclimática
02; Análise econômica dos três modelos propostos: construção existente, construção
com "retrofit" e construção sustentável.
O principal produto esperado desse trabalho é o desenvolvimento de uma discussão
estruturada da dimensão tecnológica no projeto de arquitetura, com enfoque nos
regulamentos de eficiência energética. Ademais, espera-se que esse trabalho sirva
como uma ferramenta para incentivar os arquitetos a utilizarem soluções
energeticamente mais eficientes em seus projetos desde os estudos iniciais,
possibilitando a realização de um projeto mais eficiente e sustentável, que concilie a
economia de energia com o conforto do usuário.
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Linha de Pesquisa: Percepção e Avaliação do Ambiente pelo Usuário

ACESSIBILIDADE DE PRAÇAS E PARQUES SEGUNDO
A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO: DESENHO UNIVERSAL
OU SEGREGAÇÃO?
Estudo de caso Parque Dom Antônio Zattera
Lívia Winkel Fernandes24
Orientador: Adriana Portella 25
Palavras-chave: Acessibilidade, desenho universal, parques.
De acordo com Cambiaghi (2007), a Organização das Nações Unidas – ONU
estima que cerca de 10% da população dos países em desenvolvimento é constituída
por pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) calcula que esse número alcance mais de 650 milhões de pessoas no
planeta. No Brasil, o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE estima que esse contingente corresponda a 23,9% da população, algo em torno
de 46 milhões de pessoas. A deficiência visual foi a que mais apareceu entre a
resposta dos entrevistados, chegando a 35,7 milhões de pessoas, seguido da
deficiência motora. Esse dado mostra uma mudança grande no número em relação ao
levantamento do IBGE no Censo de 2000, no qual dizia que 15% da população
apresentavam algum tipo de deficiência. Este trabalho tem como objetivo geral
identificar os fatores que devem ser considerados nos projetos para que os todos os
usuários possam acessar e usufruir de parques e praças sem limitações. Para atingir
esse objetivo, pretende-se considerar diversos tipos de usuários e suas limitações, a
fim de determinar diretrizes que satisfaçam simultaneamente distintos grupos quanto à
acessibilidade do projeto. Desse modo, o estudo busca investigar e comparar qual a
imagem que os usuários com limitações possuem dos espaços públicos.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram adotados métodos e técnicas da
área Ambiente Comportamento. Inicialmente, foi realizado o levantamento físico e
técnico do Parque Dom Antônio Zattera em termos morfológicos mapeando os
passeios, mobiliários fixos, sinalização, rampas e construções existentes. Foi aplicado
também nessa parte inicial, com as crianças da Escola Ruth Blank, alunos da escola
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Louis Braille e idosos do lar de mendigos de Pelotas, uma conversa e um trabalho
investigando o imaginário deles em relação ao parque. Além da conversa com os
alunos da escola Louis Braille acompanhamos eles em um passei no Parque. Na
continuidade da pesquisa, mapas comportamentais foram feitos a fim de diagnosticar
os usuários, locais e atividades que ocorrem na praça em diferentes dias e horários.
Questionários e entrevistas estão sendo aplicados para pesquisar a imagem que o
usuário tem dos espaços analisados e o seu comportamento comparando com dados
colhidos nos levantamentos físico e técnico.
Como resultados parciais diagnosticou-se nas conversas em grupo com alunos
do Braille e idosos que a falta de segurança do local faz com que os usuários não
utilizem o local. Com o passeio realizado no parque com os alunos do Louis Braille
percebeu-se não só a dificuldade de acesso á praça como a falta de uma
pavimentação adequada não permite um fácil caminhar ao deficiente visual ou usuário
com algum problema de mobilidade impondo-lhe um caminho determinado e não
aquele que deseja. O playground infantil do parque torna-se um local de exclusão,
pois não possui nenhum apoio ou suporte a crianças com algum tipo de deficiência.
Analisando os desenhos das crianças da escola nota-se que eles percebem o lugar
como inseguro, sujo e falta de permeabilidade do solo fazendo com o que o local se
torne inutilizável em épocas chuvosas.
Através do levantamento físico e fotográfico verificou-se que das diretrizes da
Norma NBR9050, o Parque conta apenas com piso de alerta que o circunda e na parte
central e as rampas que só se localizam em duas esquinas.
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O WAYFINDING E A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO: O
CASO DOS CAMPUS DESCENTRALIZADOS
Moana Bellotti26
Orientador: Adriana Portella27
Palavras-chave: Wayfinding, percepção, campus descentralizados.
Este trabalho é produzido na área da percepção ambiental que se refere a
questões relacionadas à característica estética e funcional da orientação espacial em
espaços públicos e ao grau de satisfação do usuário com o ambiente, tendo como
pressuposto que o ambiente urbano influencia a qualidade de vida das pessoas.
Dessa forma, a tônica do estudo está baseada na compreensão de que a experiência
negativa com relação a caminhos, legibilidade, informações contraditórias e orientação
como um todo implicam impactos para o usuário como frustração e stress, o que
prejudica o significado representativo dessas regiões (ARTHUR; PASSINI, 1992)
Nessa conjuntura, a presente pesquisa desenvolve-se a partir do conceito de
wayfinding, descrito como “o modo pelo qual os usuários chegam a um destino,
situam-se no espaço, englobando processos perceptuais, cognitivos e
comportamentais envolvidos no alcance do destino”. (ARTHUR; PASSINI, 1992)
O objetivo geral é definir os fatores que contribuem para o wayfinding e
verificar quais os elementos inseridos na cidade contribuem para o sistema em campi
universitários descentralizados mediante a percepção do usuário, tendo como
parâmetros:i) o uso do sistema pelo usuário; (ii) o grau de satisfação do usuário com o
atual sistema; (iii) a imagem que o usuário possui da universidade. Este estudo
pretende auxiliar projetos de wayfinding, tendo como princípio a percepção do usuário.
Campi universitários descentralizados possuem um grande potencial para
estudos na área do wayfinding, pois correspondem diretamente a uma parte integrante
da cidade. Esses locais possuem usuários com diversos níveis de familiaridade com
seu espaço, variedade de funções e apresentam uma multiplicidade espacial maior do
que muitas universidades centralizadas.
A Universidade Federal de Pelotas é selecionada como estudo de caso por
atender aos seguintes padrões: (i) é uma das maiores universidades do Estado do Rio
Grande do Sul;(ii) depois de algumas décadas com um crescimento permanente,
houve nos últimos anos a expansão de cinquenta e oito para mais de cem cursos,
através da adesão ao Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão
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das Universidades Federais (Reuni) – esse programa, promovido pelo governo
federal, elevou o número de estudantes de oito mil para vinte mil, o que serefletiu na
expansão para prédios do centro histórico da cidade (ZERO HORA) - ;(iii) o
crescimento acelerado acarretou problemas relacionados ao wayfinding, visto que não
foi formulado nem estimulado um sistema de sinalização que integrasse todas as
atividades e prédios da Universidade.
A fim de satisfazer os objetivos da pesquisa, os seguintes métodos de coletas
de dados serão empregados e divididos em duas etapas: (i) levantamento dos prédios
da universidade, entrevistas e mapas mentais in loco e (ii) questionário com os
usuários. A primeira etapa que abrange o levantamento dos prédios atualmente
utilizados da universidade, entrevistas e mapas mentais dos usuários busca identificar
quais elementos na cidade, sendo eles da UFPel ou não, são mais referenciados
pelos usuários do grupo de estudo, contribuindo para a escolha dos locais da
aplicação dos questionários. Já a segunda etapa consiste na aplicação de um
questionário realizado nos locais pré-determinados a partir da primeira etapa afim de
identificar o nível de satisfação do usuário com a sinalização existente entre os prédios
da UFPel. O participante responderá ao questionário nas determinadas estações
(prédios da universidade). Tal procedimento visa à coleta de dados em situações
reais, em que o respondente esteja vivenciando a experiência e respondendo ao
questionário. A aplicação dos questionários está ocorrendo no mês novembro de
2015, portanto, os resultados parciais apresentados não consideram esse método.
Observa-se a concentração dos prédios da Universidade no centro histórico da
cidade, englobando ainda a área portuária da cidade. A partir disso, foi delimitada uma
área que abrange a maioria dos prédios pertencentes à Universidade no traçado
urbano afim de determinar que o estudo se concentrará nessa região.
Os resultados parciais são referentes à análise dos dados obtidos através dos
levantamento físicos, entrevistas e mapas mentais in loco.
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A INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A
COMUNIDADE ATRAVÉS DOS ESPAÇOS ABERTOS
PÚBLICOS: O Caso Univates - Universidade do Vale do
Taquari de Ensino Superior (título provisório)
Angélica Silveira Possebom28
Orientador: Lígia Maria Chiarelli 2

Palavras-chave: Percepção; ambientes externos; Instituições de Ensino
Superior; avaliação pós-ocupação.
Esta dissertação que tem por objetivo geral originar sugestões para as
Instituições de Ensino Superior e recomendações de projeto no sentido de
subsidiar implantações espaciais e arquitetônicas, visando a integração da
Universidade e a apropriação dos espaços abertos pela comunidade. Para
atingir esse objetivo, esse estudo terá como referência o interesses dos diversos
usuários que utilizam o eixo viário central que dá acesso a cada um dos
prédios e que liga todo o campus da UNIVATES, considerando as
características de cada local, o modo como os espaços são utilizados e as
preferências dos usuários.
O estudo espera contribuir para a compreensão do papel que a
consolidação de um Campus Universitário, aberto a população nos fins de
semana, agregou na vida dos usuários que utilizam com frequência este espaço
urbano. Pretende-se identificar as qualidades e atributos que contribuem para
esse espaço seja um local de convívio e lazer de estudantes e moradores da
região, localizada na área central do Estado do Rio Grande do Sul.
Adicionalmente, a partir da adoção de conhecimentos da área ambientecomportamento, esse estudo assume uma abordagem perceptiva e cognitiva.
Parte-se do entendimento de que existe uma relação entre individuo,
ambiente físico, social e natural estabelecendo assim o foco da temática do
proposto estudo (OKAMOTO, 2002). Fundamentado na teoria de Okamoto
(2002), admite-se o conceito de que a interação do homem com o meio ambiente
favorece o crescimento pessoal, a harmonia do relacionamento social e o
aumento da qualidade de vida. Baseando-se nos conceitos de avaliação da
qualidade do ambiente a partir da ótica do usuário, essa pesquisa espera vir a
contribuir com o desenvolvimento de espaços abertos de qualidade,
28
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especialmente aqueles localizados no exterior de Instituições de Ensino
Superior.
Considerando que a avaliação da qualidade também pode ser realizada
através da avaliação do desempenho do ambiente pelos seus usuários, torna-se
necessário definir quais aspectos do espaço serão investigados. Considerando
que a investigação dos elementos morfológicos que afetam significativamente, a
vida das pessoas, em um dado lugar, é amparada por conceitos relacionados à
satisfação e ao comportamento do usuário (REIS E LAY, 1995), a opinião dos
usuários sobre a forma física e a operacionalidade do ambiente e dos
equipamentos presentes nele, bem como a satisfação e o comportamento dos
mesmos serão adotados como critérios de medição do desempenho,
complementando a análise técnica. Assim, busca-se verificar se os projetos que
estão sendo construídos respondem às necessidades e aspirações dos usuários,
podendo contribuir para o aperfeiçoamento de futuros projetos.
Para o desenvolvimento desta pesquisa serão adotados métodos e
técnicas da área Ambiente Comportamento. Inicialmente será realizado o
levantamento físico e técnico do caso de estudo. Questionários, entrevistas e
mapas comportamentais serão aplicados para investigar a imagem que o usuário
tem das áreas analisadas e seu comportamento e contrapor com dados obtidos
nos levantamentos físico e técnico.
Em confronto com a bibliografia, a pesquisa pretende determinar
subsídios teóricos que possam fundamentar novas recomendações e métodos
para elaborar as implantações espaciais e arquitetônica em Instituições de
Ensino Superior, que levem em conta as características de cada local, as
preferências dos usuários e o modo como os espaços são utilizados, para que
se torne uma ferramenta para a valorização urbana.
Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para o
enriquecimento do conhecimento, sobretudo na linha de pesquisa “Percepção e
Avaliação do Ambiente Urbano pelo Usuário”, no que tange a influência dos
aspectos formais e simbólicos sobre a percepção de usuários em um ambiente
composto por ambiente natural e edificado.
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MOBILIÁRIO PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL: CONFLITOS, PERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO
DOS USUÁRIOS
O caso do PAC-Anglo Pelotas/RS
Hélen Vanessa Kerkhoff29
Orientador: Nirce Saffer Medvedovski 30
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social; Conflitos Arquitetônicos; Mobiliário.
Frente à retomada da produção massiva de construção de Habitações de Interesse
Social (HIS), pelo programa federal PAC-Urbanização de Assentamentos Precários
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), este trabalho coloca em discussão a problemática
da inserção do mobiliário nas HIS da Faixa 1: 0 a 3 salários mínimos (SM). As
reduzidas dimensões das HIS dificultam a integração entre o mobiliário e o espaço
destinado ao mesmo. Na maioria das vezes as precárias condições financeiras dessa
população influenciam na forma de aquisição do mobiliário, devido aos usuários
geralmente recebem doações de parentes e vizinhos ou adquirem os móveis em lojas
populares (OESCHELER, 2010). Porém, Folz (2002) salienta que os mobiliários
disponíveis no mercado, não são adequados às habitações populares, não
apresentando dimensões compatíveis com as dimensões mínimas com que estas são
projetadas, podendo comprometer o desempenho dos usuários em suas atividades no
cotidiano. Adotando o conceito de conflitos arquitetônicos (Mallard et all (2002) que
ocorrem na interação entre os “espaços de morar” o “morador” e o “mobiliário” e
utilizando o método de “leitura espacial”, que identifica estes conflito, a pesquisa
analisa o mobiliário como complemento da habitação para o desempenho das funções
de abrigo cotidiano das atividades humanas e da reprodução da força de trabalho.
Nesse contexto, complementando os numerosos estudos referentes à HIS, surgiu a
necessidade de compreender a percepção dos usuários referente aos conceitos de
adequação dos mobiliários inseridos nessas HIS. Para Círico (2001), a arquitetura
envolvida diretamente com as contribuições ergonômicas traz relações positivas que
permitem alcançar a melhor satisfação das necessidades do usuário referente aos
mobiliários inseridos nos espaços de morar. Portanto o objetivo geral deste estudo é
analisar os conflitos arquitetônicos dos mobiliários inseridos nas HIS do estudo de
caso e propor diretrizes de mobiliários multifuncionais com materiais acessíveis e
reutilizáveis para as HIS de 0 a 3 salários mínimo. Tem também por objetivos
específicos avaliar a satisfação dos moradores com a situação atual e verificar qual a
percepção dos usuários referente as diretrizes que serão propostas. Para o
desenvolvimento da pesquisa este trabalho adotará como estudo de caso a
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comunidade residente no PAC – Anglo, localizada na cidade de Pelotas, Rio Grande
do Sul. Para a região do Anglo, foram promovidas pela PMPEL 90 casas para famílias
em situação de risco. Sendo selecionada como estudo de caso por (i) encontrar-se em
processo de requalificação urbana e construção de novas moradias através do
Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) destinado a renda de 0 à 3 salários
mínimos, (ii) possuir contato facilitado com o líder comunitário, através de ações com
o Programa de extensão Vizinhança da UFPEL. Foram adotadas as seguintes
técnicas e procedimentos de coleta de dados: 1) Levantamento bibliográfico; 2)
Levantamento documental; 3) Levantamento de campo: a) levantamento físico
baseado em medições, b) observações e c) levantamento fotográfico; 5) Técnica de
registro com Mapa Comportamental; 6) Entrevista estruturada com os moradores; 7)
Oficinas com os alunos e com os moradores; 8) Entrevista com informantes
qualificados. Sendo que, para aplicação das técnicas foi realizada uma seleção das
casas por amostragem estratificada. Os resultados parciais, demonstram que na parte
interna das residências, os mobiliários não cumprem todas as suas funções, devido à
falta de otimização do “espaço versus o mobiliário”, sendo que, a maioria desses
mobiliários possuem dimensões máximas, no que diz respeito a ergonomia. Através
da entrevista os usuários salientaram diversas dificuldades no seu cotidiano para
realizar atividades na residência, devido o mobiliário não estar adequado ao cômodo
destinado. Na entrevista também foi possível constatar a origem dos mobiliários: 45%
das famílias entrevistadas recebem doações de vizinhos, parentes e amigos e 35%
dos entrevistados compram seus móveis em lojas populares, comprovando os relatos
encontrados na bibliografia. Porém, 15% dos entrevistados adaptam os mobiliários
doados ou comprados aos cômodos, sendo que, 5% fazem seus próprios mobiliários
com materiais reutilizados encontrados na rua. Sobre o espaço de transição entre as
habitações e o espaço publico, através dos mapas comportamentais e levantamento
físico, fotográfico e de observações, foi possível constatar a ausência de mobiliários
urbanos, com a própria comunidade levando o mobiliário que necessita para as ruas e
os usado para o encontro da vizinhança. Os adolescentes usam o Centro Comunitário
do PAC - Anglo como ponto de encontro e as crianças usam a rua como espaço para
as brincadeiras. Constatando-se que o espaço público da região do PAC – Anglo é
muito utilizado, porém com carência de mobiliários urbanos.
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CIDADE JARDIM EM PELOTAS
Análise do Plano Geral e do Plano de Extensão de Pelotas
Danielle Souza da Silva31
Orientadora: Celia Helena Castro Gonsales2
Palavras-chave: Cidade Jardim; Saturnino de Brito; Fernando Rullman.
Os princípios das Cidades Jardins, uma das origens do urbanismo moderno, são
formulados como solução para o impasse civilizatório enfrentado pelas grandes
cidades britânicas do século XIX. Em contrapartida à prosperidade crescente, a
Revolução Industrial acelerou o crescimento urbano, exercendo uma pressão na
geografia das cidades, a situação das grandes cidades era de lamentável
insalubridade, a maioria da população estava instalada precariamente, e à miséria
somavam-se as epidemias que atingiam toda a cidade. Assim, a cidade tornava-se
cada vez mais tomada pelo crime e bairros agradáveis pareciam ilhas isoladas entre
um mar de cortiços industriais cinzentos, densos e feios. Com isso, os Estados
Nacionais veem-se obrigados a intervir, produzindo alternativas destinadas ao controle
urbano que iam desde normas higienistas até a reorganização profunda da metrópole,
reestruturando seus fluxos e usos para melhor atender às necessidades produtivas e
caracterizar um marco simbólico da imagem do país. (KOTKIN, 2012).
Em resposta à situação existente, a passagem do século XIX ao XX trouxe ideias e
realizações que delinearam uma nova disciplina, o urbanismo. Em 1898, Ebenezer
Howard articula o texto “Cidades Jardins do Amanhã”, em resumo, a proposta de
Howard consistia em reunir as vantagens das cidades às do campo, em novos
núcleos, com todas as funções urbanas. Assim, as ideias de Howard atendiam aos
anseios por melhoria do ambiente urbano sem conflitar com os que desejavam
controlar a expansão populacional das metrópoles. (OTTONI, 1997).
No Brasil, o período de transição urbana dá-se das décadas finais do século XIX e as
primeiras décadas do século XX. Nas principais cidades do país ocorreram diversas
transformações urbanas indicando a passagem de uma forma urbana colonial para
uma morfologia urbana capitalista e industrial. A cidade de Pelotas foi uma delas, pois
na segunda metade do século XIX constitui-se no centro da economia das
charqueadas e com isso a cidade teve um período de intenso crescimento
populacional e urbano que exigiu a construção de muitas infraestruturas (saneamento,
redes de energia elétrica, gás, bondes, telefones), a constituição de uma série de
regulamentos urbanísticos, bem como a confecção de planos de melhoramento,
embelezamento e crescimento urbanos. As primeiras iniciativas de planejamento
urbano na cidade de Pelotas, realizadas no final do século XIX e princípios do século
XX, constituíam-se em regulamentos urbanísticos de caráter geral, baseados em
31
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princípios higiênicos, que buscavam garantir a circulação do ar, a qualidade das
águas, a limpeza das ruas, bem como a necessidade de localização periférica das
atividades insalubres e molestas. (SOARES, 2002).
O primeiro plano de ordenação de Pelotas foi formulado pela administração municipal,
além do seu “coordenador”, o arquiteto Fernando Rullman, e considerava que a cidade
deveria possuir um conjunto de disposições que detalhassem seu plano geral, além de
“promover a salubridade” e “o desenvolvimento racional da cidade, em harmonia com
o progresso e o gosto moderno”. Outra preocupação estava relacionada com o
“sistema geométrico” da cidade, considerado então um modelo “antiestético” por ser
demasiado uniforme. Entre os inconvenientes da retícula relacionavam-se sua
“monotonia”, a imperfeição da distribuição de luz solar e a “não renovação” do ar. Já o
Plano de Extensão da Cidade (1927), do engenheiro Saturnino de Brito, solicitava a
mudança de traçado das ruas, abandonando-se a monotonia, a favor da adoção de
ruas curvas. Para os bairros onde não fosse possível o novo traçado, o urbanista
defendia a construção de ruas sanitárias ou de pequenos parques no interior dos
quarteirões pouco ocupados. (SOARES, 2004).
Este trabalho tem como objetivos estudar o espaço urbano de Pelotas, entendendo a
influência da ideia de Cidade Jardim neles e como foram aplicadas nos dois planos
citados e também por meio de quais veículos essas teorias e novos paradigmas
chegaram à cidade. Assim, o trabalho pretende realizar um estudo sobre a influência
da teoria da Cidade Jardim em Pelotas sobre dos planos de melhoramentos
desenvolvidos para a cidade, desvendando as teorias por trás desses regramentos.
Para alcançar esses objetivos, os passos para a investigação foram organizados em
três etapas, sendo a primeira o estudo das teorias urbanas da cidade jardim, a
segunda o estudo dos planos e legislações da cidade, assim como as bibliografias a
respeito dos planos e a terceira a análise e identificação das teorias nos planos e
revisão bibliográfica sobre os meios em que chegaram as teorias na cidade.
O trabalho encontra-se no primeiro e segundo estágio da metodologia, assim, estão
sendo estudadas as teorias urbanas da Cidade Jardim através da revisão bibliográfica
e os planos desenvolvidos em Pelotas. Do que foi analisado até o momento, nota-se
que nos dois planos há a influência de ideias urbanísticas que estavam sendo
utilizadas na Europa e também nos Estados Unidos (concepções funcionalistas, a
ideia de zonificação da cidade e o conceito de cidade jardim), assim, suas propostas e
procedimentos contavam com o que havia de mais avançado para o período em
termos do estudo do planejamento urbano. Desse modo, os procedimentos seguintes
serão estabelecidos através da necessidade de descobrir mais sobre as elaborações
dos planos e, principalmente, em revelar as teorias que estão por trás deles e através
de que meios elas chegaram a Pelotas.
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ARQUITETURA PÓS-MODERNA EM PELOTAS/RS —
ENTRE ESCÂNDALOS, INDIFERENÇA E
COMPLACÊNCIA
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Palavras-chave: Arquitetura Pós-moderna, pós-modernidade, análise arquitetônica.
A Pós-modernidade é um fenômeno cultural que ganhou força a partir do fim
da Segunda Guerra Mundial, com a crise do projeto Modernidade. Na área da
arquitetura, o Pós-modernismo teve como marco a obra-manifesto de Venturi (1978),
Complexidade e contradição em arquitetura, publicado em 1966. A arquitetura Pósmoderna seria uma crítica ao que o Modernismo havia se tornado, uma arquitetura
funcionalista, tecnicista, feita para um homem e uma sociedade idealizados, que
caíram em descrédito na sociedade do Pós-Guerra. Venturi e outros arquitetos
adeptos à nova tendência defendiam o simbolismo, o resgate da dimensão histórica
da arquitetura. Era momento de um novo interesse pelas práticas da Escola Nacional
de Belas-Artes francesa (Drexler, 1977) e de resgate das vanguardas artísticas da
década de 1920 (Stangos, 1991) na arquitetura norte-americana e europeia.
No Brasil, a arquitetura Pós-Moderna em geral teve pouca visibilidade. Talvez o
maior destaque seja o arquiteto mineiro Éolo Maia (1942-2002), cuja obra foi estudada
por Santa Cecília (2006). Em Pelotas/RS, é possível encontrar edifícios que carregam
traços formais característico do Pós-modernismo, especialmente os de meados da
década de 1980 e 1990.
O objetivo da pesquisa é desenvolver uma metodologia de análise que
capacite a distinguir, de acordo com elementos observáveis, a arquitetura Pósmoderna, evidenciar sua presença na área urbana de Pelotas/RS, ainda que discreta,
e apontar possíveis razões para a pouca expressão dessa arquitetura na cidade.
Para a realização do estudo será realizada revisão bibliográfica a partir de
autores fundamentais para o tema em áreas de interesse do trabalho, tais como
filosofia (Foulcault, 1986; Gadamer, 2008), sociologia (Harvey, 1993; Habermas,
1987), história (Hobsbawn, 1995) e linguística (Oliveira, 1996; Rorty, 1992; Teixeira
Coelho, 1986). Em arquitetura, destacam-se autores de história e teoria crítica, como
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Benévolo (2007), Klotz (1988), Montaner (1999), Nesbitt (2008), Portoghesi (1985),
Rossi (1984), Stroeter (1986), Tafuri (1979, 1985) e, evidentemente, Venturi (1978).
Com a discussão histórico-crítica como base, se observará na produção
arquitetônica pelotense entre os anos de 1985 e 1995 a presença de conceitos,
simbolismos e intenções formais que se assemelhariam ao Pós-modernismo. A partir
desse levantamento seria possível discutir que aspectos assumiu a arquitetura Pósmoderna pelotense, além de Há diversas hipóteses para que a arquitetura Pósmoderna não tenha se realizado em escala expressiva (como foi o caso do Ecletismo,
por exemplo). A começar pelo poder econômico da cidade no final do século XX, muito
inferior à expressividade de um século antes, quando seus principais edifícios
Ecléticos foram construídos. No contexto nacional, as duas décadas de ditadura militar
(1964-1985) dificultaram o acesso a novas tendências culturais e intelectuais que
influenciavam contemporaneamente países da Europa e América do Norte. Isso
poderia explicar certa resistência na sociedade pelotense para novas formas culturais
como a arquitetura Pós-moderna, como também explicaria uma possível indiferença
que não popularizou o estilo na cidade.
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