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RESUMO
Empreendimentos habitacionais populares são projetados e executados
de acordo com a demanda por moradia para a população de menores faixas
econômicas que compõe esse mercado. São atendidos por programas públicos
ou pela iniciativa privada, que objetivam resultados financeiros pelos
empreendedores e investidores. Entretanto, crescem, também, as
necessidades em atendimento a normas e legislações mais específicas às
questões ambientais, assim como, melhorias na qualidade, processos de
construção e fabricação, desempenho dos produtos gerados, assertividade na
identificação do mercado e na conquista dele. Essa condição de mercado está
cada vez mais exigente e com percepções da importância de muitos aspectos
que, anteriormente, recebiam pouca atenção. Os empreendimentos
habitacionais populares constituem, em última instância, produtos. Portanto,
deveriam ser concebidos a partir de dados de mercado utilizados na geração
de idéias, conceitos e princípios de desenvolvimento de novos produtos,
repassados ao planejamento do empreendimento habitacional popular. No
entanto, em geral, são elaborados os projetos que partem apenas de situações
consideradas obrigatórias, como atendimento às normas, legislações e
programas. Buscando avançar nesses procedimentos, este trabalho apresenta
subsídios para o planejamento de empreendimentos habitacionais populares
nas questões ambientais, tecnológicas e de gestão, como auxílio e orientação
em busca de soluções e apoiando tomadas de decisões com melhoria nas
condições econômica, social e ambiental.
Como a construção civil também não deixa de promover impactos ambientais
negativos necessita-se, cada vez mais, o desenvolvimento de projetos com
processo construtivos industrializados e flexíveis, conduzindo a um ciclo de
vida mais sustentável, desde a obtenção da matéria prima, até a redução nas
perdas de produção, que podem ser reprocessadas na própria indústria ou com
destino mais adequado ao que se encontra nas obras convencionais. Dessa
forma, passaria a se ter uma produção mais limpa, onde resíduos e materiais
menos aceitáveis são trabalhados e desenvolvidos nas suas linhas de
fabricação. Toda essa revisão no conceito de produto e processos, quando
bem aplicada, poderá elevar os resultados esperados dos empreendimentos
habitacionais populares.

Palavras chave: empreendimentos habitacionais; planejamento ambiental;
integração ambiental; desenvolvimento sustentável.

ABSTRACT
Colocar o título da dissertação em inglês ao centro e em negrito
Popular housing enterprises are designed and implemented according to
the demand for housing for people of lower economic conditions that make up
this market. They are served by public programs or by private initiative, which
aims financial results by the entrepreneurs and investors. However, there is
also a growing demanding to care for the standards and more specific laws for
the environmental issues, as well as improvements in quality, construction and
manufacturing processes, performance of the created products, assertiveness
in identifying the market and winning it. This condition of the market is
increasingly demanding and perceptions of the importance of many aspects that
before received little attention. The housing projects are popular, ultimately,
products. They should therefore to be designed from market data used in ideas
generating, concepts and development principles of new products, transferred
to the planning of the popular housing enterprises. However, in general, the
projects elaborated are only those based on situations considered mandatory
regarding standards, laws and programs. Looking forward in these procedures,
this work provides insights into the planning of popular housing enterprises in
environmental, technological and management issues, such as assistance and
guidance in finding solutions and supporting decision making, improving
economic, social and environmental conditions. As the construction did not
cease to promote negative environmental impacts, it requires increasingly the
development of industrial projects with constructive and flexible processes,
leading to a more sustainable life cycle from obtainment of raw materials,
reduction in losses of production, which can be reprocessed in industry or in a
more proper destination to what is found in conventional works. Thus, it would
have a cleaner production, where waste and materials less acceptable are
worked and developed in their manufacturing lines. This complete revision in
the concept of product and processes, when properly applied can increase the
expected results of the popular housing enterprises.
Key Words: housing projects, environmental
integration, sustainable development.
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1 INTRODUÇÃO
Com os subsídios para empreendimentos habitacionais populares nas
questões ambientais, tecnologia e de gestão, busca-se auxiliar na resposta à
pergunta: por que não estabelecer um planejamento de empreendimento
habitacional orientado por recomendações e diretrizes que assegurem melhor
resultado ambiental, social, financeiro e de forma equilibrada, tanto no
empreendimento como na relação com a circunvizinhança?
Com os impactos resultantes de desenvolvimento industrial e urbano, ao
final do século XIX, a maioria dos países industrializados da Europa, América
do Norte, América Latina e Ásia já haviam introduzido um considerável
conjunto de leis relativas à saúde e segurança. Contudo, somente nos últimos
60 anos, aproximadamente, é que ocorreram algumas tentativas efetivas no
sentido de se proteger a paisagem, os rios e florestas, e melhorar a qualidade
do ar, enfim, conservar o meio ambiente.
No estágio atual da ocupação, com a crise do aquecimento global,
confirmando que cada vez mais há limite para o crescimento, deve-se também
preservar em sentido mais restrito da manutenção do ambiente natural como
ele é, sem mudança ou extração de recursos, além de apenas uma abordagem
mais utilitária de uso múltiplo do manejo da terra.
No relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Organização das Nações Unidas - ONU), denominado
“Nosso Futuro Comum” (1987), ficou clara a importância da conservação
ambiental para que se consiga o Desenvolvimento Sustentável. Deve-se
buscar a conservação pela administração de recursos naturais para fornecer o
benefício máximo por um período de tempo estável, com formas de uso
adequado. Assim:
a.) O desenvolvimento não pode parar, mas tem que seguir na forma
sustentável para atender às necessidades com noção das limitações de
recursos, tecnologias e organização social;

10
b.) Os empreendimentos são idealizados pelos seus empreendedores
visando quase exclusivamente os resultados financeiros, cumprindo um
programa básico de determinações, porém relegando a segundo plano
qualquer estudo referente a resultados positivos ou negativos de curto,
médio e longo prazo. Porém, ainda existem empreendedores que
visualizam

outros

aspectos,

conseguindo

melhorar

o

resultado

esperado.
c.) A questão ambiental para os empreendimentos de modo geral é tratada
apenas no âmbito legal para os licenciamentos ambientais e
cumprimento de protocolos, o que não garante investigações, estudos,
análises e diagnósticos mais profundos. Devem-se aprimorar os casos
de Análise de Impactos Ambientais (AIA) ou Estudo de Impacto
Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Laudo de
Cobertura Vegetal e Avaliação do Potencial de Contaminação em
Imóveis, que devem, ainda, estar atrelados à Análise Ambiental
Estratégica (AAE) e aos Planos Diretores Municipais (PDM).

Os cuidados com as questões ambientais estão exigindo que as
construções de habitações contemplem, em seu planejamento, investigações,
estudos e análises de impactos ambientais, uso sustentável de recursos
naturais, análise do ciclo de vida do empreendimento e produção mais limpa. A
responsabilidade social, ambiental e suas consequências não podem ser
deixadas de lado em troca apenas do resultado financeiro imediato.
Há cada vez mais aspectos envolvidos nos planos presentes e futuros,
que devem ser tratados no início dos empreendimentos, para muitas vezes não
se ter que refazê-los, recuperar, remediar, adaptar ou procurar alternativas
devido ao esgotamento dos recursos, custando mais caro ao final, além do
desgaste financeiro, imagem e riscos legais frequentes contra o patrimônio e
vidas ou suas perdas.
Na questão socioambiental, onde a motivação de desejos pessoais,
necessidades e anseios atendidos nos aspectos fisiológicos, psicológicos e
materiais, os empreendimentos habitacionais apresentam melhores resultados
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se corresponderem a um produto de maior aceitação, respeito à proposição e
manutenção, com plena satisfação do usuário.
Para um empreendimento atingir a qualidade socioambiental, deve ser
visto como um produto que dispõe de informações com base em pesquisas,
técnicas, indicadores ambientais e sociais e, portanto, conhecimento, para uma
elaboração mais

refinada do projeto

como produto

que atende às

necessidades.
1.1 Objetivos
Esta dissertação teve como objetivo geral a sistematização de alguns
subsídios

para

inclusão

de

análise

ambiental

em

planejamento

de

empreendimentos habitacionais populares.
Com tais subsídios, espera-se contribuir para que projetistas e
construtores incorporem questões ambientais ao seu planejamento (projeto,
execução e pós- ocupação) de empreendimentos habitacionais populares,
visando a prevenção e/ou mitigação de impactos ambientais negativos.
Essa abordagem requer desenvolvimento de uma nova proposta
arquitetônica para cada novo empreendimento habitacional e não a pura e
simples repetição de padrões, como ocorre com frequência na construção de
habitações para populações de baixa renda.
Os objetivos específicos constituem metas de etapas da pesquisa,
desenvolvidas para alcançar o objetivo geral de formulação de subsídios para
incorporar questões ambientais no planejamento e gestão de empreendimentos
habitacionais:
a.) levantamento do “estado da arte”, colhendo informações sobre a
situações em que estão sendo realizados os empreendimentos com e
sem exigências legais, bem como, as consequências durante a
execução e na pós-ocupação;
b.) levantamento das necessidades para direcionar a aplicação do
roteiro ao Sistema da Gestão Ambiental (SGA), Análise do Ciclo de Vida
(ACV) e Produção mais Limpa (PL) do empreendimento habitacional na
sua execução e ocupação, no contexto da sustentabilidade;
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c.) identificação e avaliação de hipóteses e soluções já utilizadas, como
fonte de informação para banco de dados e proposição para novos
empreendimentos habitacionais;
e.) tratamento do empreendimento com o conceito de produto, buscando
ganhos sobre sistemas já utilizados e não apenas copiar de outros
empreendimentos, e sim, visar melhorias constantes nos aspectos de
edificações e suas interferências diretas com o uso e ocupação do solo.
1.2 Procedimentos Metodológicos
O desenvolvimento do estudo constituiu uma sistematização de algumas
abordagens das questões ambientais e de algumas técnicas de administração
voltadas para a situação específica de planejamentos em empreendimentos
habitacionais populares. Tal sistematização refere-se aos segmentos básicos
do meio ambiente (físico, biótico e antrópico), e à Análise dos Impactos
Ambientais (AIA), Análise do Ciclo de Vida (ACV), Produção mais Limpa (PL) e
Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Para a caracterização e análise preliminar do local pretendido para
empreendimento e em que condições se encontra, bem como, alterações
prováveis geradas pelas atividades do empreendimento, em suas diversas
fases, propõe-se propor instrumentos práticos de gestão ambiental mais
simplificada, mas que servem de base para as etapas seguintes de construção
e ocupação. Tais instrumentos são, normalmente, tratados quando exigidos
pela legislação vigente e procede-se com a Avaliação de Impactos Ambientais
(AIA), Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Auditoria Ambiental (AA).
Este trabalho baseou-se fortemente na experiência profissional do autor,
de

mais

de

19

anos

atuando

em

gestão

de

planejamento

para

empreendimentos habitacionais populares, e compreendeu:
a.) Revisão bibliografia relativas às questões ambientais de habitação, e
às técnicas que poderiam auxiliar na gestão mais eficaz do processo
de planejamento de um empreendimento habitacional popular;
b.) Seleção e sistematização das técnicas de gestão, com foco em
habitação.
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2 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Há uma série de materiais, técnicas, tecnologias e recursos que,
combinados, podem gerar maiores ou menores impactos ambientais. Talvez
por isso, uma das dificuldades que envolvem o tema sustentabilidade é
determinar de forma clara o quão sustentável é a proposta. Não se pode
pretender atingir a sustentabilidade absoluta. Mas pode-se chegar a níveis
razoáveis, desde que haja uma utilização adequada dos recursos disponíveis.
Existem programas de incentivo por meio de pontuações para tentar
mensurar a sustentabilidade de um empreendimento ou processo, que após
um extenso questionário e conforme o número de respostas “sim”, o projeto é
considerado sustentável, conferindo uma classificação e o “selo verde”.
Para uma análise mais criteriosa de avaliação da sustentabilidade
desses empreendimentos, utiliza-se de Indicadores Ambientais produzidos a
partir das experiências nacionais e internacionais na elaboração, aplicação e
fiscalização de normas de eficiência. Existem vários programas de incentivos,
que por meio de pontuações classificam e qualificam o empreendimento.
As primeiras normas de eficiência em edificações surgiram na década de
70, quando da crise do petróleo, e passaram por revisões ou estão em revisão
de suas regulamentações a fim de atender o Protocolo de Kyoto (1997).
O uso de indicadores ambientais como subsídio à tomada de decisão
tem crescido mundialmente, de tal modo que a Agenda 21, da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (United Nations
Conference on Environment and Development - UNCED, 1992), trata da
informação para a tomada de decisões, salienta a necessidade de
"desenvolver indicadores do desenvolvimento sustentável que sirvam de base
sólida para a tomada de decisão em todos os níveis e que contribuam para
uma sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de meio ambiente
e desenvolvimento". Já a abordagem integrada do planejamento e do
gerenciamento dos recursos terrestres, cita que deve receber tratamento
prioritário, entre outros, "o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade
para os recursos terrestres, levando em conta fatores ambientais, econômicos,
sociais, demográficos, culturais e políticos".
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O termo indicador é definido pela Organization for Economic Cooperation and Development - OECD (1994, 1998), apud SANTOS, 2004,cap. 4,
p 60), como um parâmetro ou valor derivado de parâmetros que aponta,
fornece informações ou descreve o estado de um fenômeno, ambiente ou área,
e cujo significado excede aquele diretamente associado ao valor do parâmetro.
Os indicadores têm a função de síntese e são desenvolvidos para propostas
específicas. Parâmetro, por sua vez, é definido como uma propriedade que
pode ser medida ou observada, nas formas quantitativas ou qualitativas que
fornecem informações sobre determinadas variáveis e suas interrelações.
Indicadores

de

Desempenho

são

entendidos

como

expressões

quantitativas ou qualitativas que fornecem informações sobre determinadas
variáveis e suas interrelações, ou seja, informações indispensáveis para
processos de melhoria contínua nas empresas. Para a construção de
indicadores, devemos estar atentos a alguns atributos que os mesmos devem
conter, ou seja, devem assegurar:
a.) Base Científica
b.) Modelo Adequado
c.) Temas prioritários
d.) Compreensão e aceitabilidade
e.) Sensibilidade adequada
f.) Facilidade de monitoramento
g.) Fontes de informação
h.) Enfoque preventivo ou antecipatório
i.) Trabalhar com valores discerníveis (padrões)
j.) Periodicidade Adequada (coleta)
k.) Conjunto de indicadores com função de aplicabilidade

Um indicador ambiental pode ser definido como um parâmetro ou valor
derivado de parâmetros que fornece informações relevantes sobre variáveis
definidas referentes a padrões ou tendências do estado do ambiente, a
atividades humanas que afetam ou são afetadas pelo ambiente ou sobre
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relações entre variáveis (Environmental Protection Agency, 1995 apud
SANTOS, 2004, cap. 4 pag. 60).
Com o resultado desses indicadores que orientam e regulamentam
procedimentos para aplicação dos códigos, normas e diretrizes, são
fiscalizados e certificados por instituições. Porém, mais importante do que o
certificado é o nível real atingido de sustentabilidade.
Tanto no Brasil como no cenário internacional, existem várias
certificações, como a Leadership in Energy and Environmental Design – LEED.
Esse critério LEED foi criado por um conselho aberto de voluntários de nível
mundial, o U.S Green Building Council (USGBC), que congrega lideranças de
vários setores da indústria da construção civil. Nesse grupo, o conhecimento e
o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento, visam promover e transformar
a construção convencional em construção sustentada (SUSTENTAX, 2010).
A pontuação LEED informa o nível de comprometimento da edificação
com as questões ambientais.
O critério de classificação elaborado pelo USGBC apresenta regras
definidas em função do tipo de atividade ou edifício que se quer certificar,
existindo uma classificação por tipo de obras:
•

LEED-NC – novos edifícios comerciais e grandes projetos de
renovação;

•

LEED-EB – Edifícios existentes;

•

LEED-CS – Core and Shell (estrutura, envelope e sistemas de
aquecimento, ventilação e ar condicionado);

•

LEED-CI – Projeto de interiores de edifícios comerciais

•

LEED-H – Residencial

•

LEED-ND – Desenvolvimento do bairro (localidades)

No âmbito regional podemos citar o Índice de Desenvolvimento
Sustentável (IDS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que
foi realizado em 2002 e 2004 apresentando indicadores de sustentabilidade do
país dividido em quatro áreas de interesse: ambiental, social, econômica e
institucional. O IDS do IBGE congrega um conjunto de 59 indicadores, e resulta
de um movimento internacional, intensificado a partir da ECO 92 e coordenado
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pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para consolidar
indicadores internacionais compatíveis, permitindo o acompanhamento do tema
em escala mundial.
Com base nos resultados dos empreendimentos habitacionais com
características à sustentabilidade, existem programas de certificação como da
Procel Edifica, voltado para o desempenho energético da edificação e o Selo
Azul da Caixa Econômica Federal (CEF) que começará em junho de 2010 a
certificar empreendimentos imobiliários financiados pela CEF e que adotem
procedimentos e tecnologias sustentáveis, conforme explicado por Benevides
(2010)
Uma das referências conceituais mais utilizadas para seleção de
Indicadores de Desempenho Ambiental na empresa é a NBR ISO 14031
(ferramenta de gestão ambiental), onde se descrevem duas categorias gerais
de indicadores a serem considerados na condução da Avaliação de
Desempenho Ambiental (ADA) que são: Indicador de Condição Ambiental (ICA)
e Indicador de Desempenho Ambiental (IDA). No Quadro 1, são apresentados
os indicadores conforme classificação da ISO 14031, extraído da Cartilha de
Indicadores de Desempenho Ambiental da Federação de Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP):

CLASSIFICAÇÃO ISO 14.031
Categoria

Tipo

Aspecto Ambiental

Indicador de

Indicador de Desempenho Operacional (IDO)

Consumo de energia

Desempenho
Ambiental (IDA)

Consumo de matéria prima
Indicador de Desempenho de Gestão (IDG)

Consumo de materiais
Gestão de resíduos sólidos

Indicador de Condição

Índice de qualidade da água: índice de qualidade do ar

Ambiental (ICA)
Fonte: ABNT NBR ISO 14031

Quadro 1: Indicadores utilizados na Avaliação de Desempenho Ambiental

O Indicador de Condição Ambiental (ICA) fornece informações sobre a
qualidade do meio ambiente onde se localiza a empresa por meio da
comparação com os padrões e regras ambientais estabelecidos pelas normas
e dispositivos legais (Ex: Qualidade do Ar, da água, etc.). O Indicador de
Desempenho Ambiental (IDA) analisa a eficiência da empresa em relação a
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seus principais aspectos ambiental (Consumo de Energia, de matéria prima, de
materiais e a geração de resíduos), sob o prisma (tipo) do Indicador do
Desempenho Operacional (IDO), informações relacionadas às operações do
processo produtivo da empresa e Indicador de Desempenho de Gestão (IDG),
informações dos resultados dos esforços de gestão da empresa.
A escolha dos Indicadores de Desempenho Operacional (IDO)
contempla as entradas e saídas de materiais, fornecimento de insumos,
projeto, instalação, operação e manutenção das instalações físicas e
equipamentos. Já a escolha dos Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG)
afere o atendimento aos requisitos legais, utilização eficiente dos recursos,
Treinamento de Equipes e investimento em programas ambientais.
O Selo Azul da CEF foca três categorias: qualidade urbana, projeto e
conforto, eficiência energética, gestão de água, conservação de recursos
materiais e práticas sociais. Cada categoria possui critérios obrigatórios e
facultativos, dependendo do nível que se pretende atingir, sendo certificados
como níveis “bronze”, “prata” ou “ouro”.
Com esse programa, que inclui o Selo Azul, a CEF incentiva
empreendimentos a adotarem Sistema de Aquecimento Solar (SAS), com
incentivo financeiro para empreendimentos habitacionais de até três salários
mínimos, de acordo com a Portaria 93/2010 do Ministério das Cidades. Permite
assim que, ao valor máximo de aquisição das unidades, poderão ser
acrescidos custos relativos à compra e instalação de equipamento de energia
solar, incluindo os serviços de instalações hidráulicas. Os custos para a
instalação dos sistemas estão limitados a R$ 2,5 mil por unidade habitacional
em empreendimentos multifamiliares verticais e a R$ 1,8 mil para cada unidade
habitacional em empreendimentos horizontais.
A experiência tem mostrado que a prática está muito longe do
desenvolvimento consciente de projetos e produtos, a maioria segue
conduzidos apenas pela zona de conforto financeiro, sem investimentos e
propostas inovadoras, menos clássicas ou com quebra de paradigmas.
O que se vê no efeito do aquecimento global é a imagem direta de outra
realidade, dos dirigentes dos países e das empresas que só pensam em mudar
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após a crise estar instaurada ou seus resultados sendo comprometidos, para,
então, exigir investigações, estudos, pesquisas, análises e diagnósticos.
O planejamento ambiental, como um processo de auxílio à tomada de
decisão, requer o conhecimento da realidade para que se possa decidir pelas
melhores alternativas e definir políticas adequadas. Nesse contexto, é
fundamental obter informações de boa qualidade, bem formuladas e
representativas da realidade.
Com grande frequência, as informações elaboradas são apresentadas
na forma de indicadores, os quais são reconhecidos como importantes
ferramentas desse processo. Mundialmente, aumenta-se o interesse em definir
indicadores e métodos para a sua obtenção que possam ser utilizados por
vários países, permitindo análises globais. Cresce a necessidade de agrupar
experiências e informações que levem à sua definição.
A coleta de dados e sua análise para a elaboração das informações
compõem uma etapa necessária a todos os planejamentos ambientais e de
fundamental importância para o seu desenvolvimento. Comumente identificada
como diagnóstico, ela representa uma ponte essencial entre as metas e
objetivos do planejamento e a formulação de alternativas de ação para
alcançá-los. Considerando todo o processo de tomada de decisão, as
informações elaboradas nessa etapa deverão fornecer subsídios para a
identificação de problemas, a seleção de alternativas, a formulação de
políticas, a sua implementação e, muitas vezes, a avaliação de resultados.
Atualmente,

observa-se

uma

diversidade

de

procedimentos

metodológicos propostos para a realização dos diagnósticos. O planejador,
com base em sua experiência, escolhe os procedimentos mais adequados à
sua

realidade,

considerando

basicamente

o

tamanho

da

área,

sua

complexidade, os recursos disponíveis, incluindo recursos econômicos e
humanos, as atividades dominantes no espaço e, ainda, os dados existentes
sobre a área de estudo.
Quando se aliam as experiências de planejador e de executor, com a
preocupação mundial com o equilíbrio ambiental, social e econômico, algumas
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empresas semeiam os primeiros passos na jornada para adotar conceitos
sustentáveis.
Dentre muitos casos de empreendimentos que conquistaram certificação
ambiental, baseada em indicadores ambientais, tem-se como destaque no
Brasil o Projeto Genesis, da Y. Takaoka Empreendimentos S.A.. Trata-se de
um empreendimento residencial sustentável, que utilizou indicadores Ethos
para construção civil, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo, com 360
hectares de terreno, sendo ocupado apenas 15,9% para os lotes e 73,4%
reservado para florestas, sistemas de tratamento de efluentes, redução no
consumo de água e energia, entre outros pontos a serem destacados. Como
reconhecimento,

o

empreendimento

obteve

Certificado

ISO

14.001,

Neutralização de 10.390 toneladas de CO2 (Reflorestamento, enriquecimento
arbóreo e crescimento da floresta preservada secundária para estágio
avançado) e Smart Wood Certified Florestry.
Outro caso de sucesso, a Agência do Banco Real na Granja Viana, foi a
primeira com certificação LEED na América do Sul, em julho de 2007.
Fato curioso e instigante, que tanto a certificação LEED quanto a
francesa AQUA, não limitam a criatividade dos projetos, assim como, estimula
soluções inovadoras com pontuação específica para esse fim, bem como,
segue com a inicialização da produção do conhecimento na área de prédios
verdes.
Uma empresa é levada a tratar as questões socioambientais que lhe
dizem respeito de forma estratégica por diversas razões, sendo que a principal
se refere à adoção de todo um complexo de gestão socioambiental, a partir da
gestão do conhecimento, percebendo-a como estratégia empresarial que visa à
sustentabilidade do próprio empreendimento, segundo Fialho (2008).
A estratégia pode ser a de se manter no próprio mercado e, por isso, ter
que acompanhar o padrão dos seus concorrentes, mas pode se tratar de
estratégia competitiva, em que a empresa busca os benefícios de diferenciarse no mercado. É segundo essa perspectiva que se enquadra a noção de
gestão do conhecimento da sustentabilidade que, no cenário atual, se refere à
busca da sustentabilidade.
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3 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL E MEIO AMBIENTE NO BRASIL
As características marcantes e as diferenças gigantescas entre os
setores da Construção Civil e Industrial, deixam defasagens de conceitos e
condutas, que não permitem incluir à Construção Civil à expressão “Indústria
da Construção Civil”, que leva esse nome inclusive em entidades de classe.
A Construção Civil apresenta atraso de mais de 10 anos em relação aos
conceitos

industriais,

sua

evolução,

dinamismo,

responsabilidades,

planejamento e soluções, com regulamentações, programas, técnicas e
sistemas de gestão mais específicos para em conjunto tornarem uma
organização competitiva, capaz e comprometida por resultados integrados ao
meio ambiente
Os empreendimentos habitacionais de interesse social o popular, foram
por muitos anos desenvolvidos e produzidos por construtoras especializadas
nesses padrões, sendo que essas construtoras sempre dependeram de
recursos de programas governamentais para executarem projetos e obras.
Nos últimos cinco anos, quando do aquecimento econômico e da
construção no Brasil, esses mercados de empreendimentos habitacionais de
interesse social e o popular, ganharam destaque e importância no portifólio das
grandes incorporadoras imobiliárias, promovendo mudanças culturais e
quebrando paradigmas de executar sempre a mesma receita, pois nesse
campo da comparação constata-se que essas mudanças resultam em
vantagens, não observadas anteriormente e necessárias. Essas incorporadoras
passaram a atuar em programas e recursos do governo, assim como, em suas
próprias empreitadas de negócios.
Das diferenças mais relevantes nesses dois momentos da construção de
empreendimentos habitacionais de interesse social e popular, estão as visões
dos empresários, onde as incorporadoras, geralmente mais estruturadas,
conduzem suas ações de forma planejada, com pesquisas de mercado e
produto.
Dessa maneira essas empresas com seus planos de negócios bem definidos,
estruturadas de modo organizado e possuindo estratégias ofensivas, dispõe-se
às pesquisas, desenvolvimento, inovação e ao marketing como orientação.
Destacam-se como líderes em novas técnicas e produtos, com sistemas
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produtivos, materiais e conceitos, sem deixar de atender prazos e qualidade,
uma vez que há comprometimento com planejamento e soluções, para seus
produtos.
Existem ainda, mestres da arquitetura e engenharia praticantes de
pensamentos e características com sólidas bases conceituais de produto e
não só de negócio, que precisam ser conduzidos aos empreendimentos
habitacionais de grande escala, para torná-los em produtos de sucesso.
Em geral, entretanto, empreendimentos habitacionais mesmo em escala
de produção, possuem pouca correspondência industrial, tanto no sentido de
planejamento e conceituação de mercado, como nos aspectos executivos,
produzindo a construção no local e não montando-a nesse mesmo local,
estando portanto, longe de serem algo mais pretensioso, justificando-se ou
esbarrando-se apenas em aspectos regulatórios, políticos de agentes
promotores e financeiros, cultural dos empresários e consumidores, adiando
portanto, melhorias, criatividade, desenvolvimentos e certamente resultados
mais ambiciosos no campo financeiro e nas suas responsabilidades ambientais
e sociais .
Historicamente, empreendimentos habitacionais estão enquadrados
como empreendimentos de destaque e, portanto, requeriam maior atenção e
determinações legais, quando foi publicada a Lei 6.766/79, tratando de
disposições para Parcelamento e Uso do Solo, também conhecida como Lei
Lehmann; posteriormente alterado pelo Decreto Federal 9.785/99, promovendo
a atualização da lei anterior.
Como proposta regulatória surgiu o Estatuto da Cidade, que é um guia
para implementação pelos municípios e cidadãos (Lei Federal nº 10.257, de 10
de junho de 2001), estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental que após
diversos anos de trabalho, englobou todos os setores envolvidos na produção
dos espaços urbanos, tratando do direito à terra, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalhador e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. A partir desta lei
e seus instrumentos, para sua implementação devem os municípios legislar e
executarem leis sob essas novas bases.
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O Setor da Construção Civil para empreendimentos habitacionais, em
geral fica a disposição à espera de projetos governamentais, tendo como
exemplo no Brasil o programa “minha casa, minha vida” em conjunto com o
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), ou o Programa do Presidente
Benito Juarez no México, incentivados e dependentes por outro lado das suas
próprias empresas e órgãos governamentais, para gestão dos programas e
propósitos. Buscam recursos financeiros sem investimentos próprios ou
desenvolvimento de novos produtos, a partir de pesquisas, estudos de
mercado, comercial, técnica e competência, não havendo nenhum diferencial
competitivo entre as empresas e os programas. Tem usualmente, apenas o
pretexto de atendimento ao déficit habitacional, não dando a devida
importância para as populações de núcleos subnormais, zonas de risco e
devido ao dinamismo, nova zonas de risco que surgem com as conseqüências
da degradação urbana por deficiência de infraestrutura e ampliação geográfica
do risco pela influência direta ou indireta, cada vez mais presentes, como
observados nas freqüentes situações de caos que se instalam com as chuvas
em quantidade e intensidade acima do normal.
As inconsistências vão do programa de governo e dirigentes dos
agentes promotores e financeiros, totalmente desconectados das áreas técnica
e operacional desses mesmos agentes, geralmente não comprometidos no
desenvolvimento

de

seus

trabalhos.

Fogem

do

foco,

escorados

ou

escondendo-se entre procedimentos e protocolos determinados nas normativas
engessadas e inflexíveis, que dificulta visualizar boas soluções e decidir os
rumos das propostas que lhes chegam para analisar.
Sistemas construtivos, não convencionais, em geral, só são aceitos após
muitas análises e homologação por entidades credenciadas e de pesquisa,
para então, estarem liberadas para utilização.
A necessidade de uma regulamentação que proteja o ambiente tem sido
objeto de aceitação ampla, mas relutante: ampla porque todos querem um
planeta habitável; relutante, em razão da crença persistente de que a
regulamentação ambiental “solapa” a competitividade. A visão predominante é
no sentido da existência de um dilema intrínseco e inevitável: ecologia versus
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economia. De um lado do dilema, situam-se os benefícios sociais decorrentes
das normas ambientais. Do outro lado, encontram-se os custos privados da
indústria para prevenção e limpeza – custos que acarretam aumento de preços
e redução da competitividade. Com a questão assim estruturada, o progresso
em termos de qualidade ambiental se tornou uma espécie de queda de braço.
Um lado se empenha por normas mais severas e o outro peleja pelo retrocesso
da regulamentação. O equilíbrio do poder pende para um lado ou para o outro,
dependendo da direção dos ventos políticos e da situação específica.
Essa visão estática da regulamentação ambiental, na qual tudo é
constante, exceto a regulamentação, é incorreta. Se a tecnologia, os produtos,
os processos e as necessidades dos clientes fossem fixas, a conclusão de que
a regulamentação eleva os custos seria inevitável. Mas as empresas operam
no mundo real da competição dinâmica, não no mundo estático da teoria
econômica. Continuamente descobrem soluções inovadoras para pressões de
todos os tipos – impostas pelos concorrentes, pelos clientes, pelos reguladores.
As normas ambientais elaboradas de forma adequada são capazes de
desencadear inovações que reduzem os custos totais de um produto ou
aumentam o seu valor. Essas inovações permitem que as empresas utilizem
uma gama de insumos de maneira mais produtiva – abrangendo matéria prima,
energia e mão de obra – compensando, assim, os custos de melhoria do
impacto ambiental e resolvendo o impasse. Em última instância, o aumento da
produtividade

dos

recursos

favorece,

em

vez

de

comprometer,

a

competitividade das empresas.
Para Porter (1988), a competitividade verde, traz melhoria ambiental e é
capaz de beneficiar a produtividade dos recursos com benefícios para o
processo e para o produto.
Os benefícios para o processo ocorrem na economia de materiais
resultantes do processamento mais completo, da substituição, da utilização ou
da reciclagem dos insumos de produção, com melhor utilização dos
subprodutos, conversão de desperdícios na forma de valor, menor consumo de
energia durante o processo de produção e redução de custos de
armazenamento, manuseio de materiais, transporte e descarte de resíduos.
Desta forma resultando em melhorias no produto como resultado indireto das
mudanças nos processos (como melhorias nos controles de processos),
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aumentos nos rendimentos e menos paralisações, devido ao maior cuidado no
monitoramento e na manutenção;
Os produtos são beneficiados com melhor qualidade, maior uniformidade
e segurança, utilização mais eficiente dos recursos pelos produtos,
apresentando ainda, redução dos custos do produto (por exemplo, com a
substituição de materiais), da embalagem, do descarte do produto pelo cliente
com maior valor de revenda e de sucata do produto, valendo a operação da
Logística Reversa, nesses casos.
As inovações destinadas a atender à regulamentação ambiental também
são capazes de reduzir os custos de produção e impulsionar a produtividade
dos recursos.
Para o Brasil, a Lei do Bem, assim denominada, por meio do Decreto
Federal 11.196 e alterada pelo Decreto Federal 11.487 de 15.07.2007, é um
dos poucos incentivos a inovações, mas com resultados que podem ser
transferidos como melhorias às propostas pela inovação e em redução de
custos no investimento do desenvolvimento e suas decorrências na tributação
final do produto, refletindo no custo e valor do produto.
A elaboração de projetos para um empreendimento habitacional popular,
ocorre na seguinte sequência:
a.) inicia-se quando o empreendedor solicita ao projetista um estudo de
massa e este raramente possui um levantamento planialtimétrico,
quando muito um topográfico com divisas, e desatualizado, para esta
etapa são concedidos até três dias para se desenvolver um estudo, que
deve contemplar a maior ocupação possível em número de unidades
habitacionais com tipologia padrão e muito comum, e a partir desse
estudo considerar as viabilidades legais, técnica e financeira. Nesta
fase, não cabe remuneração ao projetista, pois é um estudo. (ver
comentários da Sueli)
Recursos disponíveis em alguns casos:
◦ levantamento planialtimétrico cadastral com a Referência de Nível
(RN) oficial e coordenada Universal Translator Mercartor (UTM)
atualizado;
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◦ documentação do imóvel (matrícula, Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU ou Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA e certidões);
◦ zoneamento, diretriz municipal ou ficha técnica da área;
◦ outros documentos – diretrizes de concessionárias, pareceres
técnicos ambientais, plantas antigas, planta quadra, fotos via satélite,
fotos da área, estudos ou propostas anteriores sobre a área, entre
outros;
◦ Visita ao terreno.
b.) Em caso de prosseguir com o projeto, contendo ou não diretrizes
municipais, estaduais, de concessionárias e entes ambientais, o
escritório de projeto tem aproximadamente cinco dias para entregar os
projetos

legais

(Prefeitura),

que

em

geral

não

contemplam

condicionantes que serão impostas pelos projetos executivos, como no
caso de terraplenagem e infraestrutura (abastecimento de água, coleta e
afastamento de esgoto e águas pluviais com seus sistemas de
drenagem para período de obra e final, os grandes vilões na integração
ambiental), assim como informações adicionais sobre solo e subsolo,
cobertura vegetal e demais elementos notáveis existentes e não
pesquisados ou apontados.
Ao término deste item, o projetista fará juz a remuneração condicionada
ao protocolo e/ou aprovação de prefeitura.
c.) Além do Projeto Legal para aprovação na Prefeitura, são elaborados
Projetos Legais específicos e Executivos, necessários nas aprovações
em órgãos, empresas, concessionárias e para licenciamentos, sendo
elaborados em até 30 dias. São utilizados ainda, para orçamentos e
aprovações prévias necessárias para contratação do empreendedor
pelos agentes promotores e financeiros, bem como, para o início dos
serviços. Contudo, se o contrato entre o empreendedor e o projetista
prever a remuneração por evento, as aprovações em concessionárias e
licenciamentos ficam para o mais tarde possível, adiando investimentos.
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Alguns projetos são considerados viáveis e não aprovados, apesar de
não levarem em conta a complexidade de ocupações por tipologias distintas
casas ou edifícios em que as declividades e patamares necessários
comprometem em função do adensamento, excesso de unidades, alguns
princípios conceituais de projeto e exigências legais, sejam elas ambientais,
sociais (acessibilidade), estéticas, econômicas ou de execução.
Para projetos de terraplenagem, procura-se elaborar de forma
compensada entre volume de corte e de aterro, mas com prazos dessa
grandeza. Torna-se mesmo nos processo informatizado impossível realizar
muitas simulações em busca de melhor solução técnica, econômica e
inteligente, ficando por conta e decisão apenas o aspecto econômico com o
menor volume em metros cúbicos movimentado.
Nestes cálculos simplistas são desprezadas as frações de solo a
movimentar e outras intervenções, ou seja: limpeza de materiais residuais (terá
ou será realizado o bota fora ou será enterrado), remoção de material fértil para
armazenagem e reaproveitamento, preservação ou manutenção de indivíduos
arbóreos ou manchas, sistema de drenagem natural, valor estético e
paisagístico da área, impactos nos meios físicos, biótico e antrópico na área e
na circunvizinhança.
Em conseqüência das características do meio físico, surgem muros de
contenção, taludes, bermas, sistemas de drenagem com maiores intervenções
e
demais itens de infraestrutura, bem como supressão de vegetação e raramente
remanejamento no próprio empreendimento.
Para finalizar o atendimento aos programas e licenciamentos, o
paisagismo destina-se a atender ao número de indivíduos a serem plantados
para alguma compensação e não com caráter técnico de estética, conforto,
revegetação com foco em flora e fauna, bem como proteção de camadas
superficiais.
O resultado é mais um dos empreendimentos padronizados, salvo as
diferenças físicas da área, mas com a mesma digital do autor ou escola que
formou esses autores.
Considerações sobre os projetos na prática:
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•

os projetos em que novas tecnologias e tipologias são propostas quase
sempre depende se for para a CEF – Caixa Econômica Federal, está
correto, e se for a CDHU – Companhia de Habitação e Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, talvez não e, devido às
necessidades de análise, avaliação e validação ou aprovação das novas
propostas, sob o risco do técnico se expor a um erro ou insucesso do
novo, resultando em manter os conceitos e tipologias já utilizadas;

•

muitas das construtoras compram projetos para efeitos legais e
ordinários (orçamento e composição da obra) e não para planejamento
estratégico, pois se isso ocorresse, muitos projetos seriam revisados e
alterados ainda na prancheta, como se dizia;

•

é de suma importância cada vez mais a integração entre projetista e
cliente, em discussões sobre as intenções e técnicas que serão
utilizadas, bem como, a busca por melhorias e atualização de conceitos.

Quanto custaria um novo projeto executivo? Quanto custaria menor
movimentação de terra com nova tipologia de edificação? Quanto se reduziu de
intervenção no sistema de drenagem? Quais são os desejos e necessidades
do cliente ou consumidor final? Será que projetos de produtos mais adequados
ao consumidor final não aumentaria a aceitação, compromisso em manter-se
em dia com financiamento, maior autoestima, respeito na sociedade sem ser
rotulado pelo padrão, favorecendo por competência ao sucesso das
proposições?
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4 QUESTÕES AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS EM PLANEJAMENTO E
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS POPULARES
O homem sempre se preocupou em criar e desenvolver os seus
produtos de tal forma a atender às suas necessidades. A aplicação dos
conceitos de qualidade e a produtividade sempre acompanharam esse
desenvolvimento. Ao longo do tempo, o conceito de Qualidade foi tomando
uma nova amplitude, em virtude das mudanças de valores.

4.1 Planejamento Ambiental
Planejar significa traçar um curso de ação a ser seguido, conduzindo as
finalidades desejadas, de forma a permitir a identificação e escolha da melhor
alternativa para atingir um objetivo, definindo um futuro pretendido e dos meios
eficazes para alcançá-lo, como forma e processo de decisão antecipado.
Planejar é organizar os espaços, as mudanças físicas da área e seu
entorno para acomodar um ou mais usos futuros; as transformações resultam
em arranjos e alterações, tanto econômicas, quanto estéticas.
As primeiras informações sobre planejamento ambiental recaem sobre
os espaços em aldeias de pesca ou agricultura, onde eram considerados
aspectos ambientais como topografia e microclima. No planejamento das
aldeias da Mesopotâmia, 4000 a.C., surgiram os “planejadores profissionais”,
compostos por autoridades religiosas preocupadas com a organização e
segurança das cidades. Ao longo da história, os planejadores visavam atender
preceitos religiosos, de estética e de conforto.
Com o passar dos anos, passou-se a se preocupar com a relação de
planejamento e meio ambiente, mas só foram incorporadas, efetivamente,
questões sociais, políticas, ecológicas e econômicas com uso racional dos
recursos, após 1968, com o Clube de Roma, resultando no relatório final
“Limites do Crescimento”. Desse alerta e dos limites propostos pelo relatório do
Clube de Roma, mesmo com muitas divergências que se estendem até hoje,
constatam-se resultados de conscientização, percepção e ações sobre as
questões ambientais, sob a batuta da sustentabilidade.
Como ordem da vez, buscou-se orientar o planejamento e decisões das
nações sobre as suas reduções poluidoras, com vista à grande questão
climática que afeta a todos.
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Os elaboradores de planejamento, de forma geral, procuram entender o
espaço em todo seu contexto, não centrados em apenas um tema, mas
procurando trabalhar com e entre os diversos estratos que compõem o meio
(SANTOS, 2004).
No entanto, é usual que os planejamentos venham adjetivados com
palavras que definem ou caracterizam seu principal rumo de ação.
Alguns planejamentos são reunidos pelo adjetivo que indica a
abrangência espacial. Têm-se aqueles de inclusão local, relacionados a uma
área pontual, ou aqueles que consideram a bacia hidrográfica em seu
planejamento. Enfim, as abordagens variam de locais, municipais e estaduais;
de limites territoriais legais, ou os regionais que abrangem uma área que pode
ser limitada por municípios, bacias ou paisagens comuns.
Ainda são subdivididos em micro-regionais. Têm-se, também, os de
âmbito nacional e internacional, que lidam, respectivamente, com problemas
envolvendo todo o país ou mais de um país. Diferentes escalas de trabalho são
utilizadas para tratar diferentes níveis de abrangência territorial.
De acordo com a natureza do escopo ou das atividades preponderantes,
o planejamento pode ser qualificado como socioeconômico, agrícola,
arquitetônico, de recursos naturais ou ambientais. O meio ambiente é
interpretado

tanto

nas

questões

humanas,

como

físicas

e

bióticas,

fundamentando o planejamento territorial e planejamentos setoriais.
Parte

integrante

da

Gestão

Ambiental

com

interações

com

Gerenciamento Ambiental, o Planejamento Ambiental ganhou força nas três
últimas décadas, devido à competição por terra, água, recursos energéticos e
biológicos,

gerando

a

necessidade

de

ordenar

o

uso

da

terra

e

compatibilizando com a proteção de ambientes ameaçados e de melhorar a
qualidade de vida das populações.
O Planejamento Ambiental apresenta-se como solução a conflitos entre
metas de conservação e o planejamento tecnológico, que é entendido por
muitos como o planejamento de uma região visando integrar informações,
diagnosticar o ambiente, prever ações e normatizar seu uso por meio de uma
linha ética de desenvolvimento. Sob esse enfoque, estão aqueles que se
preocupam com a conservação das bases materiais e com os impactos
resultantes das lógicas sociais e econômicas que regem uma determinada área
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de interesse. Nesse contexto, os princípios do Planejamento Ambiental
remetem,

diretamente

aos

conceitos

de

sustentabilidade

e

multidisciplinaridade, os quais, por sua vez, exigem uma abordagem holística
de análise para posterior aplicação, havendo a integração dos temas
biológicos,

físicos,

socioeconômicos

e

possibilitando

ações

práticas

direcionadas a soluções dos problemas.
Finalmente, a aplicação direta nos novos empreendimentos promove
benefícios ambientais e sociais, além dos financeiros aos investidores. Resulta
ainda, em nova frente de trabalho especializada, por profissionais da área
ambiental.
A organização para o planejamento ambiental encontra-se estruturada
nas etapas de pesquisa, análise e síntese, onde a pesquisa reúne e organiza
dados para avaliação e compreensão do meio, com acertos e conflitos para a
análise, enquanto que a síntese aplica os conhecimentos alcançados para as
tomadas de decisões. O cumprimento das etapas segue subdividido em fases,
sendo as mais freqüentes, a definição de objetivos, diagnóstico, levantamento
de alternativas e tomadas de decisão.
Dentre diversas propostas das fases, o planejamento é dividido em 8
fases: definição de objetivos, definição da estrutura organizacional, diagnóstico,
avaliação de acertos e conflitos, integração e classificação de informações,
identificação de alternativas, seleção de alternativas e tomada de decisão,
diretrizes e monitoramento (SANTOS, 1998).
Para cada fase há um conjunto de métodos que pode ser utilizado para
obter o produto desejado. Na definição dos objetivos, deve haver consenso
mínimo sobre os propósitos, a ética, viabilidade técnica, administrativa,
operacional e política dos objetivos finais.
Para as atribuições dadas ao planejamento ambiental, acredita-se que
uma das mais importantes seja o fato de se pautar, predominantemente, pelo
potencial e pelos limites que o meio apresenta, e não pela demanda crescente
ou má gestão político administrativa (SANTOS, 2004).
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4.2 Planejamento do Empreendimento Habitacional
O planejamento tem como fundamento a capacidade de estruturar e
sistematizar ações para aproveitar oportunidades e pontos fortes, e minimizar
ameaças e pontos fracos, estabelecendo mecanismos de controle e avaliação
das ações, otimizando recursos existentes em empreendimentos habitacionais
com procedimentos de integração ambiental. Desta forma permite a
identificação e escolha das melhores alternativas para o empreendimento, com
meios eficazes para alcançá-lo.
Para planejar projetos habitacionais, deve-se ter conhecimento das
informações básicas, para então iniciar os preparativos de conceituação do
produto, pesquisas, estudos e levantamentos, identificando fatores críticos.
Dos fatores básicos há necessidade de conhecer o programa
habitacional a que estará sendo engajado a participar, identificando a ação
privada ou público ou ainda, público privada; bem como, o público alvo e
recursos financeiros para dimensionamento do investimento e de seu retorno.
Os

fatores

críticos

a

serem

analisados

estão

relacionados

com

o

estabelecimento de premissas e escolha da técnica construtiva adequada.
A partir desses fatores, deve-se elaborar os planos mais frequentes:
estratégico (o quê, por quê), tático (como fazer), operacional (fazer), integrados
de comunicação, relações públicas, eventos e atividades.
Um

empreendimento

habitacional

e

seus

aspectos

ambientais

apresentam três fases distintas, as quais estão subdivididas em etapas,
conforme Quadro 2.
Fases

Etapas
Identificação da demanda

Planejamento

Seleção de áreas
Projetos
Terraplenagem

Construção

Edificação e demais obras
Botafora
Paisagismo

Ocupação

Uso
Ampliação
Fonte: Freitas (2001)

Quadro 2: Fases e etapas de um empreendimento
habitacional.
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Nesta pesquisa não se pretendeu de estudar todos os casos e
possibilidades, mas buscar orientar e subsidiar o desenvolvimento dos
empreendimentos na Fase de Planejamento, disponibilizando para as demais
fases de Construção e Ocupação, toda uma base conceitual e técnica a ser
utilizada.
O processo de planejamento envolve uma análise do futuro da
organização e do mercado, com a percepção das necessidades e exigências
dos clientes, fixando objetivos que orientem as atividades de toda a
organização, detalhando em níveis menores, preferencialmente por função
(Marketing, Financeiro e Produção) e estabelecimento de controle dos
recursos.
O planejamento na integração com o ambiente se posiciona quanto a
perspectiva de análise com toda previsão e preparação para estabelecer o
empreendimento. Também há o relacionamento com o meio: comportamento
competitivo (operacional) e empreendedor (estratégico).
Na

fase

do

processo

de

planejamento,

algumas

providências

preliminares são essenciais, pois são destas que nascem as bases conceituais,
ou seja: fixação de objetivos, programa, público alvo, escopo dos projetos entre
outros parâmetros e suas variáveis, indistintamente do grau de riqueza ou
pobreza de seu público.
Nessa fase, se definem as alterações ambientais que afetarão a área e
sua circunvizinhança, nas demais fases de Construção e Ocupação.
Para a Fase de Planejamento, existem as etapas apresentadas a seguir:

4.2.1 Identificação da demanda
Na identificação da demanda, quando idealizada pela iniciativa privada,
fica por conta do empreendedor elaborar seu planejamento estratégico e
produto.
Já nos empreendimentos do setor público, em muitas das vezes a
identificação da demanda está a cargo do agente promotor, financeiro,
secretaria municipal ou entidades de classe local, que repassará a um
empreendedor para a fase da construção.
A identificação da demanda é significante, pois exercerá influência no
programa do empreendimento quanto às necessidades e desejos dos futuros
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moradores, considerando a sua origem, composição familiar, situação
econômica, social e cultural.
Dentre

as

modalidades

do

setor

público,

pode-se

dividir

em

empreendimento de Habitação de Interesse Social (HIS) para loteamentos e
condomínios unifamiliares ou multifamiliares e reurbanização de favelas, bem
como reforma e mudança de uso de edifícios nos centros urbanos.

4.2.2 Seleção de áreas
Essa etapa é de relevância, pois na sua maioria são identificadas áreas
que poderão ser verdadeiros estudos de casos para situações complexas,
apesar do baixo valor do terreno. Essas áreas geralmente se localizam na
periferia,

longe

de

infraestrutura

adequada

ou

mínima,

apresentam

divergências em seus documentos, presença de mata, resíduos lançados,
nascentes, córregos ou valos de drenagem secos ou com efluentes
despejados, interferências com planos viários, redes de alta tensão, entre
muitas outras interferências físicas ou legais e grande movimentação de terra.
Na etapa de seleção de áreas, em geral, não estão previstos custos de
investimento para investigações físicas e legais, exceto levantamentos
planialtimétricos e documentação básica do terreno quanto ao seu título.
A seleção de área se dá por partes, ou seja:
•

Informações preliminares – tomar conhecimento da existência de
uma área, sua localização, dimensão, custo e situação de
regularidade;

•

Informações iniciais
o Documentações da área: matrícula do imóvel, Certidões
Vintenária ou maior, Negativa de Ônus no Cartório do
Registro de Imóveis, Certidões da Prefeitura sobre
zoneamento, uso e ocupação do solo, negativa de ônus;
levantamentos já realizados, preferencialmente atualizados
(planialtimétrico, cadastramento fotográfico entre outros).
o Vistoria à área: reconhecimento físico do terreno, região e
documentação das primeiras impressões. Neste caso são
observados: divisas, relevo da área e seu entorno,
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necessidades de levantamento planialtimétrico cadastral da
área,

além

de

divisas

sobre

áreas

vizinhas

para

identificação de níveis, ocupações e suas características,
contribuindo ou recebendo contribuições de efluentes e
drenagens em relação às bacias hidrográficas lindeiras;
locação de todos os pontos notáveis, tais como árvores ou
manchas de mata, nascentes, corpos de água e matacões,
demais faixas “non aedificandi” que possam existir,
possíveis contaminações de solo e águas.
•

Estudos, investigações e análises
o Identificação de problemas ambientais no local e arredores:
pelo uso e ocupação da área e vizinhança, a fim de se
evitar desagradáveis e dispendiosas surpresas, como
contaminação solo contaminado, fontes notáveis de
problemas ambientais nas proximidades,
o Plano de Massa com implantação de edificações: estudo
da

ocupação

estacionamentos

da
e

área

com

demais

edificações,

espaços

internos

vias,
ao

empreendimento;
o Estudo de viabilidade econômica: é direcionada a proposta
do Plano de Massa, para orientar os dados e pretensões
financeiras.
No levantamento cadastral, devem constar todos os elementos físicos
encontrados, locando e identificando-os.
•

identificar eventuais fontes próximas de problemas ambientais;

•

investigar situações de risco, analisando a suscetibilidade a processos
do meio físico, da área escolhida para o empreendimento, a partir da
geologia, solos, declividades, pluviometria, cotas de inundação e
históricos de eventos;

•

analisar

ventos

dominantes

e

identificar

fontes

de

emissões

atmosféricas, mesmo que relativamente distantes.
•

investigar a vizinhança, sistemas viários local, transportes coletivos,
infraestrutura urbana (água de abastecimento, sistema de coleta e
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afastamento de esgotos com tratamento, sistema de drenagem,
iluminação pública, rede elétrica, telefonia e coleta de resíduos sólidos),
equipamentos comunitários, públicos e comerciais.

4.2.3 Projeto
Para Tuman (1983), “um projeto é uma organização de pessoas
dedicadas visando atingir um propósito e objetivo específico. Projetos
geralmente envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos de altos
riscos, os quais tem que ser completados numa certa data por um montante de
dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo todos os
projetos necessitam de terem seus objetivos bem definidos e recursos
suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas”.
Segundo Project Management Institute (PMI, 2004), o projeto pode ser
“um empreendimento de esforço temporário feito para criar um produto, serviço
ou resultado único”.
Já para a International Standartzation Organization (ISO), na Norma ISO
10.006 (1997), o projeto constitui “um processo único, consistindo de um grupo
de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término,
empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos,
incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.
A importância estratégica do projeto levará aos resultados e a aplicação
em programas, mas depende especificamente de investimentos, insumos e
prioridades para qualificação do projeto sob a ótica dos objetivos propostos
(Figura 1).
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Fonte: Carvalho e Rabechini Jr - Construindo Competências para gerenciar projetos. Ed Atlas. 2005

Figura 1: Importância estratégica do projeto

Todo projeto resulta em um produto, que pode ou não ser constituído em
um programa, mas este geralmente é composto por outros projetos.
Para o PMI (2004), “um programa é um grupo de projetos relacionados
gerenciados de forma coordenada, visando obter benefícios não possíveis de
serem obtidos quando gerenciados isoladamente”.
Os projetos habitacionais se apresentam, via de regra, muito
homogêneos, de forma muito padronizada, havendo uma semelhança quase
única. Em uma interação ambiental devendo-se considerar as características
locais do terreno, infraestrutura existente ou a executar, assim como,
características e necessidades do público alvo. Demanda, por exemplo,
intervenções em terraplenagem muito acima do que necessário, em troca de
manter a padronização e a não exploração dos potenciais técnicos e
tecnológicos disponíveis, tornando os empreendimentos inadequados e sem
identidade, personalidade ou inovação.
Ao ser tratado o projeto como produto e não apenas como negócio (obra
mais resultado financeiro), passa a existir uma enorme possibilidade de novos
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resultados. Se posto em pauta os objetivos de integração ambiental, realmente
surgirão ótimos projetos, produtos melhor concebidos em bases conceituais e
não em base de padrões exaustivamente repetidos.

4.3 Elaboração de Projetos
Independente de um programa ser público ou privado devem ser
determinadas algumas premissas para elaboração de projetos, levando em
conta que um projeto é um produto. Assim, cada empreendimento habitacional
deve ser tratado como Projeto do Produto, e seguir os princípios do
desenvolvimento de novos produtos como feito no contexto industrial.
A proposição de ser tratada como Projeto do Produto se deve ao fato de
que as localidades, terrenos e programas podem apresentar características
distintas, e repetir receitas anteriores não garante o sucesso de crítica,
financeiro e nem de produção. É perfeitamente adequado enquadrar
empreendimentos habitacionais como produto, onde o termo provém do latim
“productu”, referindo-se sobre aquilo que produzido ou fabricado, que resulta
de qualquer processo ou atividade.
De acordo com Charlotte e Peter Fiell no livro Design Século XX (2000)
apud GOMES (2006), o Design é compreendido e conceituado em uma
acepção muito mais ampla e abrangente, como: “... a concepção e
planejamento de todos os produtos, feito pelo homem...”.
O Campo do Design se fraciona cada vez mais em muitas
especialidades ditadas pelo mercado, principalmente pelos meios de
comunicação de massa, pela publicidade e propaganda e por várias formas de
marketing, conforme sugere Thomas Haufle em seu livro Design An Illustracted
Historical

Overview

(1996),

de

onde

podem

ser

extraídas

algumas

especialidades de interesse relacionadas ao estudo, com adaptação por
Gomes Filho (2006) em seu livro Design do Objeto, Bases conceituais (Quadro
3).
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ESPECIALIDADE
Design Industrial
Design do Objeto
Design de Equipamento Urbano
Design de Mobiliário
Design Automobilístico
Design de Computador
Design de Máquinas e Equipamentos
Design de Embalagem
Design de Alimento
Design de Joias
Design de Sistemas de Som
Design de Sistemas de Iluminação
Design Têxtil
Design de Sistemas de Comunicação
Design Gráfico
Design de Identidade Corporativa
Design de Sistemas de Informação
Design de Editoração
Design de Meios de Comunicação
Design de Programas
Design de Moda
Design de Interiores
Redesign
Design Conceitual
Counterdesign
Antidesign
Radicaldesign
Avant-Garde Design
Bio Design
Eco Design
Design Universal
Design de Interfaces

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO DESIGN

Design do Produto

Design Gráfico
Design de Moda
Design de Ambientes
Redesign

Design Conceitual

Design de Interfaces
Fonte: Gomes Filho, Adaptação Haufle (1996)

Quadro 3: Especialidade/áreas de Atuação do Design

4.3.1 Design de Produto
Para esse estudo, detacam-se,neste estudo, os seguintes tópicos

Design do Objeto – abrange os objetos concebidos para serem
fabricados não só no modo industrial, mas também no modo artesanal e/ou
misto (artesanal mais industrial). No modo industrial para empreendimentos
habitacionais existem diversos produtos como estruturas metálicas e painéis de
vedação, que partem de processos planejados, otimizando a obra por sua
rapidez, precisão nas montagens, não gerando resíduos e com bom
desempenho térmico e acústico. Alguns exemplos estão representados nas
Figuras 2 a 6.

39

Fonte: Persico Pizzamiglio SA (2009) – Feira Tubotech/2009

Figura 2: Casa industrializada – estrutura metálica tubular e painéis de vedação

Fonte: Persico Pizzamiglio SA (2009) – Três Lagoas, MS

Figura 3: Casa industrializada – fundação tipo radier para montagem da
estrutura metálica tubular
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Fonte: Persico Pizzamiglio SA (2009) – Três Lagoas, MS

Figura 4: Casa industrializada – a montagem da estrutura metálica tubular

Fonte: Persico Pizzamiglio SA (2009) – Três Lagoas, MS

Figura 5: Casa industrializada – montagem dos painéis de vedação sobre a
estrutura, com praticamente nenhuma geração de resíduos

41

Fonte: Persico Pizzamiglio SA (2009) – Três Lagoas, MS

Figura 6: Casa industrializada – montagem concluída, pronta para acabamento e
complementação do paisagismo e gramado ainda conservado após obra.

Design do Equipamento Urbano – concepção de produtos industriais,
para uso público, que compõem principalmente a cena urbana. Muitos deles
contem mensagens informativas e, por conseguinte, é mantida interface com o
design Gráfico, como painéis eletrônicos, parada e abrigo de ônibus,
monumentos (como obra de arte), banca de jornal, quiosque, caixas
eletrônicos, assentos de jardim, telefones públicos, relógios, bicicletários,
sinalização, portarias e lixeiras.

Design de Mobiliário – em uma acepção mais ampla, significa o
planejamento, a organização, a decoração e a composição do layout espacial
de mobiliário, equipamentos, acessórios, objetos de arte, etc., dispostos em
espaços

internos

habitacionais,

de

trabalho,

cultura,

lazer

e

outros

semelhantes, como veículos aéreos, marítimos e terrestres. Encontram-se,
nesse contexto, a segurança e acessibilidade para pessoas portadoras de
deficiências físicas, em atendimento, inclusive, a série de normas e leis
específicas, com rampas, corrimãos, espaços em ambiente amplo e projetado
para mobilidade, acessórios para apoios e equipamentos em posições e
dimensões específicas.
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4.3.2 Design Conceitual
Deste os principais, destacam-se:

Avant-Garde Design – Design prospectivo. Historicamente definido
como a concepção de produtos inovadores embutindo tendências diversas.
Produtos voltados para o futuro, normalmente impondo objetivos e desafios
criativos, estéticos e tecnológicos. Exemplos são mostrados nas Figuras 7 e 8.

Fonte: IDHEA - Instituto de Desenvolvimento de Habitação Ecológica (2010)

Figura 7: Vaso sanitário com caixa acoplada e acionamento da descarga para
duas
opções de limpeza, líquida ou sólida (sistema dual)

Fonte: IDHEA - Instituto de Desenvolvimento de Habitação Ecológica (2010)

Figura 8: Painel solar

43
Eco Design – aplicação dos conceitos do pensamento ecológico ao
Design de Produtos, dentro da filosofia de preservação do meio ambiente e dos
paradigmas da sustentabilidade e de atitudes politicamente corretas. Adota
como filosofia básica projetual o conceito dos 3 Rs: Reduzir/Reutilizar/Reciclar.
Em empreendimentos habitacionais, a seleção dos produtos determina
quanto ecoeficiente será a construção e para tanto existem lâmpadas (Figura
9)

cujo

design

feito

com

consciência

ambiental,

criado

para

o

desenvolvimento sustentável com cinco focos principais, chamados Green
Focal Areas, guiam a criação desses produtos: peso, uso de substâncias
tóxicas, consumo de energia, reciclagem e descarte final, e embalagem. Para a
produção de lâmpadas, por exemplo, há um foco extra: tempo de vida útil.

Fonte: Philips (2010)

Figura 9: Lâmpada eco-ambiental

Os bicos arejadores da Figura 10, como outro exemplo de Eco Design.
Introduzem ar na água ao passarem pelo bico da torneira, produzindo desta
forma uma saída da água com algumas características bastante interessantes,
sendo: maior volume com menos água; economia podendo ultrapassar 30%;
não respinga ao tocar nos objetos e nas mãos.

Fonte: Ecowater (2010)

Figura 10: Bico arejador (economizador), parte interna à esquerda e conjunto à
direita
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A escolha pelos materiais dos produtos também faz parte do
ecodesign, resultando em produtos dentro dos conceitos básicos dos 3 Rs
como exemplificado na Figura 11.

Fonte: IDHEA - Instituto de Desenvolvimento de Habitação Ecológica (2010)

Figura 11: Luminária de teto (tipo Plafon) com matéria prima natural

4.3.3 Bases conceituais
Em Design, as bases conceituais são compostas por 14 itens, a maior
parte está relacionada com a qualidade de vida do consumidor, ou seja,
questões socioambientais. As bases conceituais de material do produto, de
criatividade, design e o sistema de fabricação do produto, cuidam, também, de
aspectos relativos a processos físicoambientais. Essas bases conceituais são
apresentadas a seguir, de forma resumida.

a.) Uso principal e específico do produto
Base conceitual ligada à função prática, referindo-se ao uso principal e
específico do objeto. Podem ser aplicados aos sanitários de uso geral, mas
especificamente devem atender aos portadores de necessidades especiais,
tratando, portanto, da questão socioambiental.

b.) Operacionalidade do produto
É vinculada intrínsicamente à Base Conceitual de Uso e à Ergonomia na
relação usuário e o produto. Proporciona ao usuário segurança, conforto e
eficácia na utilização do produto, aliados, de preferência, aos fatores
conceituais de simplicidade de manuseio e acionamento operacional. Por
exemplo, tais componentes habitacionais com o interruptor e sentido de
movimentação da tecla (vertical ou horizontal) ou a fechadura e a posição de
manuseio da chave e giro da mesma. Trata, assim da qualidade de vida do
usuário.
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c.) Ergonomia do produto
São

intimamente

ligadas

às

bases

conceituais

de

uso,

de

operacionalidade e dos níveis de informação do produto, no contexto das interrelações das funções práticas e estéticas. Desse modo, qualquer sistema
homem - máquina - ambiente em que se estabeleça uma interface efetiva de
uso, a reflexão ergonômica se impõe e é indispensável para alcançar a melhor
solução projetual para o produto a ser concebido.
A adoção de escadas, rampas ou sistemas de elevação para mobilidade
e transportes, para o usuário que vai acessar sua unidade habitacional, se não
eliminando, então reduzindo a tarefa pela distância e esforço. Da mesma
forma, cuida de ambientes para trabalho doméstico, como cozinha e
lavanderia, com posicionamento e alturas adequadas ao biótipo.

d.) Níveis de informação do produto
São informações de caráter visual, auditivo, olfativo, gustativo, tátil e
cinestésico, que são identificadas por meio de sensações peculiares ou de
sinais característicos.

e.) Aparência estético-formal do produto
Diz respeito e relaciona-se aos atributos de exterior e do estilo na
organização visual da forma do produto, não sendo definida apenas pelo
“gosto” pessoal de alguém, mas sim, durante a concepção do projeto do
produto.
Em geral os empreendimentos habitacionais possuem uma única
tipologia e alinhadas pelo recuo. Nessa condição, pode-se aplicar pequenas
diferenças como cor, desalinhamento entre renques de casas, detalhe
arquitetônico e até mesmo partir pela escolha de tipologia não rotuladoras do
padrão ou programa habitacional, exemplos nas Figuras 12 e 13, e conter
soluções paisagísticas para estética, e adaptações relacionadas com diferentes
aspectos do meio ambiente.
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Fonte: autor (2009)

Figura 12: Habitação industrializada e seus detalhes arquitetônicos, para
população de baixa renda, tanto no Brasil, como em Angola, África.

Fonte: autor (2007)

Figura 13: Habitações multifamiliares em Santiago, Chile.
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f.) Imagem simbólica do produto
Estão atreladas à função estética, sendo, inclusive, interdependentes, e
às bases conceituais das dimensões semióticas, principalmente, com ênfase
na semântica do produto que, da mesma forma do item anterior, os
empreendimentos devem ter personalidade, adequação ao local e explorar seu
potencial natural e estético, integrando o aspecto socioambiental.

g.) Dimensões semióticas do produto
Guardam estreita relação com as funções práticas, simbólica, estética e
as bases conceituais da ergonomia do produto, inseridas no processo de
comunicação, na relação usuário e produto, pela satisfação de necessidades e
desejos atendidos em seu ambiente, como se, tanto o meio externo quanto
interno estejam ao alcance do usuário, para utilizá-lo e apreciá-lo.

h.) Técnicas do produto
São intrinsicamente ligadas à função prática e referem-se ao
interrelacionamento e à interação das etapas de processo de design do
produto, onde as soluções, para determinadas situações, são superadas pela
melhor técnica para atingir os objetivos.

i.) Tecnologias do produto
Estão conectadas principalmente à função prática, para a identificação
da tecnologia ou tecnologias empregadas no produto.
Os edifícios chamados de inteligentes são exemplos típicos da utilização
de muitas e variadas tecnologias e de produtos sistêmicos que fazem parte da
própria configuração física arquitetônica, referentes à sua estrutura de
sustentação, aos diversos modos e recursos industriais de edificação da
construção civil, bem como outros produtos agregados, como as máquinas e
equipamentos dos sistemas técnicos de conforto, segurança ambiental e de
comunicação, transporte vertical, horizontal e inclinado, aos diversificados tipos
de ambientes e, ainda, ao entorno do prédio.
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j.) Material do produto
Existem três funções básicas que dizem respeito aos materiais como
componentes físicos dos produtos, ou seja: propriedades, características
técnicas dos materiais e a categorização dos materiais.
Especificação dos materiais: são determinadas a partir da idealização,
conceituação e desenvolvimento projetual do produto, baseados em:
•

requisitos básicos: resistência dos materiais, durabilidade, processos
de fabricação, viabilidade de reciclagem, econômico, aparência
estético-formal, ergonômico, simbólico e dimensão semiótica.

•

categorização dos materiais: naturais, naturais transformados,
polímeros naturais e sintéticos, compostos, componentes virgens,
retrabalhados ou prontos e materiais renováveis.

No

Eco

Design,

os

produtos

são

projetados,

levando-se

em

consideração a funcionalidade, o manuseio e o sistema, buscando maximizar o
reaproveitamento do material, com base em recomendações de adaptação às
necessidades ambientais, ao ciclo de vida do produto e indústria ecoeficiente.

k.) Sistema construtivo do produto
São bases ligadas principalmente à função prática e às dimensões
semióticas do produto. Dizem respeito à configuração física e/ou funcional do
produto, em relação ao seu sistema construtivo.
As soluções projetuais conferidas ao produto provém da decomposição
construtiva dos elementos físicos e/ou funcionais, podendo-se obter vantagens
e benefícios, por meio de:
•

simplicidade de soluções: é a simplificação e facilitação das soluções
do projeto ao produto pela funcionalidade e operacionalidade,
principalmente nos serviços de manutenção.

•

rapidez de montagem e desmontagem: facilidade e rapidez nessas
operações, sem obstruções e de preferência, dentro de condições de
limpeza.

Benefícios projetuais: as bases conceituais do sistema construtivo e os
benefícios que delas decorrem podem, na verdade, ser extrapolados e
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aplicados para qualquer tipo de produto. Para Edificações em geral, pode
abranger componentes dos ambientes interiores e os elementos do entorno da
edificação, quando for o caso. Promover uma sobrevida ao ciclo de vida do
produto, com a possibilidade de alterações futuras no uso da edificação, o que
demandaria mudanças em distribuição interna, o que dependerá da estrutura e
suas vedações.
Em resumo, a divisão ou a decomposição do sistema construtivo,
quando inteligente e racional, transforma-se em recurso valioso para a
concepção e desenvolvimento do projeto completo que inclui a sua utilização,
bem como para outros eventuais estudos, análises e diagnósticos do ponto de
vista do design.
Alguns exemplos são mostrados nas Figuras 14 a 16.

Fonte: Autor (2009)

Figura 14: Sistema construtivo em Alvenaria Estrutural com Bloco Cerâmico.
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Fonte: Autor (2009)

Figura 15: Sistema construtuivo steel frame

Fonte: Autor (2009)

Figura 16: Sistema construtivo em superestrutura tubular de aço
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l.) Sistema de Fabricação do Produto
Estão vinculadas especialmente à função prática na industrialização, aos
vários métodos de processos tecnológicos para a fabricação, construção ou
confecção do produto, devido aos meios técnicos em termos de insumos,
recursos e procedimentos de produção geral.
Contrariando

os

designers

de

produto,

para

empreendimentos

habitacionais a introdução do conceito faz diferença, pois permite abrir
horizontes de planejamento e especificações de produtos. No planejamento
define-se a estrutura organizacional para o produto específico e, então as
possibilidades de administração, viabilização e produção.
O ambiente administrativo dividido em dois blocos (corporativo e
residência de obra) deve planejar e gerir o canteiro como uma indústria em sua
planta, havendo toda a relação trabalhador e empresa, mais o espaço
produtivo.
Da mesma forma que na indústria, o processo produtivo é de suma
importância, porém cada vez menos devem ocorrer processos primários de
produção em uma obra, e montagem de componentes, internando produtos
industrializados, correspondendo assim, às técnicas mais limpas de produção
A simplificação da atividade movimentação de terra ou terraplenagem
tem em vista da utilização de produtos sistematizados para montagem e
adequados às propostas de implantação ou instalação, reduzindo ou
eliminando intervenções sobre o terreno natural (topografia), passando a haver
maior aproveitamento, com redução de custos e tempo de execução.
Os Meios de Representação do Produto, das bases conceituais de
construção, considerando os diversos processos de representação gráfica bi e
tridimensional, concebendo croquis, esboços, esquemas e ilustrações, tornam
os estudos e desenvolvimento mais precisos e determinantes nas tomadas de
decisões sobre novos conceitos e técnicas.

m.) Normalização do produto
As normas técnicas fixam padrões reguladores, visando garantir a
qualidade do produto, a racionalização da produção, transporte e consumo de
bens, a segurança das pessoas, a uniformidade dos meios de expressão e
comunicação. Passa-se, então, à obrigatoriedade do cumprimento das

52
diretrizes, padrões, modelos, especificações e procedimentos oriundos das
normas.

n.) Criatividade no design do produto
Essas bases conceituais relacionam-se direta e indiretamente com as
funções práticas, estética e simbólica.
A criatividade aplicada ao produto diz respeito aos diferentes graus de
inventividade e engenhosidade na resolução de problemas. Seu uso propicia
algo mais na diferenciação do produto para garantir sua aceitação no mercado
consumidor ou as exigências impostas.
Empreendimentos habitacionais, a maioria das vezes, encontram
terrenos de baixa condição de aproveitamento, devido ao seu baixo custo,
porém a necessidade de transformar em algo aproveitável e seguro exige
criatividade nos moldes de um produto específico a sua aplicação. Por
exemplo, o sistema de habitação de encostas com solução em grelha de
habitações apresentado nas Figuras 17 e 18, ou ainda, ponderando o valor
paisagístico e natural, assentar em encosta aproveitando a topografia natural,
com o mínimo possível de interferência nas características e aspectos
ambientais, como exemplificado na Figura 19, além de vários outros exemplos
no mundo, mas ainda pouco praticado.
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Fonte: Araújo et.al (2008)

Figura 17: Sistema construtivo de grelhas em estrutura de aço, formando lotes
aéreos

Fonte: Araújo et.al (2008)

Figura 18: Estudo sobre a Favela da Serra, Belo Horizonte, MG
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Fonte: homepage varandas de Ubatuba (2010)

Figura 19: Condomínio Varandas de Ubatuba, Ubatuba, SP.
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5 OS PRINCÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS
Com base nos conceitos e apresentações, intervenções extremamante
severas como as praticadas na construção dos Conjuntos Habitacionais Santa
Etelvina I, II, III e IV, localizado na Cidade Tiradentes (Zona Leste), São Paulo,
SP, que teve movimento de terra maior do que na construção da Usina
Hidroelétrica de Itaipu, poderiam ser evitadas ou pelo menos minimizadas.

5.1 Princípios para produtos

Como apoio às essas bases conceituais de novos produtos, existem
princípios que, de modo ordenado, orientam para reforçar os conceitos e seguir
trilhando por pequenas regras gerais aplicáveis à solução de um determinado
tipo de problema.

a.) Princípio de fundamentos efetivos
Os empreendimentos, ao serem projetados, devem buscar soluções
econômicas, independente do padrão e do público alvo. Mesmo nas
proposições mais elaboradas para um mercado de alto poder aquisitivo, há a
percepção de implementar somente o necessário. Nesta linha de raciocínio, o
produto não será prejudicado se for bem trabalhado, mas o meio ambiente, ao
se reduzir os efeitos e impactos pela extração de recursos desnecessários,
poderá ser beneficiado. A riqueza e o valor que será agregado ao
empreendimento será tanto maior quanto melhor for engendrada a solução, e
os recursos intelectuais e criativos não são danosos como os recursos
materiais.
Esse princípio ou fundamento é simples, mas exige atenção pois, todo
pensamento depende de idéias básicas, não importando a escala em termos
de quantidade em que serão aplicados. Este princípio está relacionado à
proposta e sua formulação de como se dará uso e ocupação do solo, suas
intervenções superficiais e no subsolo, seleção de técnicas, materiais e
processos construtivos, de modo a encontrar o equilíbrio entre esses fatores, e
consequentemente baixos impactos na relação finaceira, meio ambiente e
social.

56
Observam-se situações de especificação de materiais cujo ciclo de vida
tenha baixo impacto ambiental, de fácil aplicação e utilização, baixa
manutenção. Pode-se ter, também, baixa movimentação desses materiais, da
sua origem ao destino, e por meio de sistemas de transportes simples,
dispensando equipamentos para seu manuseio como guindastes, reboques e
gruas, em busca da simplificação e flexibilidade.

b.) Princípio do Planejamento
É necessário determinar o melhor projeto / produto, do ponto de vista
econômico,

para a execução da

implementação do empreendimento

habitacional, considerando as operações particulares de cada operação.
Cada caso de movimentação de itens diversos, seja a granel, em sacos
ou paletes, exige técnica adequada, que será a natureza do material, da
distância a ser percorrida, das condições ambientais, do custo da mão de obra,
do equipamento a ser utilizado, do grau de urgência, da segurança.
Todo empreendimento habitacional deve ser resultado de um plano que
é um curso de ação prescrito e definido antes da implementação e com todas
as definições possíveis nesse momento. Nesse sentido o plano deve:


ser desenvolvido com base na consulta entre os planejadores e

todos

que utilizarão e se beneficiarão do equipamento a empregar.


obter sucesso na produção em larga escala, com o enfoque de equipes
que envolve fornecedores, consultores e especialistas, engenharia,
sistemas de informações, finanças e operações.



refletir os objetivos estratégicos da organização e necessidades.



documentar métodos e problemas existentes, restrições físicas e
econômicas e futuras necessidades e metas.



promover a engenharia simultânea de produto, do processo, layout do
processo e métodos, em oposição às práticas independentes e
sequenciais.

c.) Princípio do Sistema Integrado
É necessário integrar em uma sequencia planejada as atividades,
coordenando todo o conjunto de fases (planejamento, execução e ocupação) e
as operações (aquisição de materiais, transporte, recebimento, estocagem,
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construção / produção, inspeção e revisão, comercialização, marketing,
financiamento,

expedição

e

transportes

de

resíduos,

entrega

do

empreendimento).
A Integração dos sistemas deve:


englobar toda a cadeia de suprimentos, incluíndo logística reversa
(fornecedores, fabricantes e distribuidores);



apresentar fluxos de informações e material físico que devem ser
integrados e tratados como atividades concomitantes.



Mostrar clareza nos processos construtivos, para identificar facilmente
métodos,

técnicas,

materiais

e

o

emprerendimento

habitacional

esperado.

d.) Princípio do Fluxo de Materiais
É essencial planejar um fluxo contínuo e progressivo de materiais,
utilizando equipamentos adequados ao local e por todo percusso até o
empreendimento. É mais econômico e menos impactante. Assim:


a distância a ser percorrida deve ser a menor.



o posicionamento das máquinas e instalações deve prever a redução
de estocagem e da movimentação de materiais.



deve-se evitar congestionamentos com a movimentação de ida e
vinda.

e.) Princípio da Simplificação
Reduzir, combinar ou eliminar operações no local das obras,
possibilitando mais a atividade de montagem do que de fabricação e botafora
de terra, cobertura fértil do solo e resíduos gerados

das operações,

desenvolvendo, para isso, estudos e análises.
As etapas de simplificação se complementam, mas cada uma leva a
análise de problemas específicos.


análise da aquisição de materiais: identificar fornecedores, condições de
fornecimento (montado, desmontado ou a produzir), distância da origem
até o destino e certamente o custo e o prazo de entrega;



análise de medida de trabalho e de programação de distribuição de
trabalho;
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análise de processo;



análise de fluxos (layout) do empreendimento e durante a execução de
atividades unitárias;



análise de técnicas de segurança do trabalho;



análise

de

intervenções,

alterações

e

impactos

ambientais

no

empreendimento habitacional e na circunvizinhança;


análise de métodos padronizados, processos e equipamentos.

f.) Princípio da Gravidade
A força motora mais econômica é a gravidade. Se o desnível existe,
torna simples a solução, caso contrário projeta-se intencionalmente essas
diferenças de níveis a fim de possibilitar o fluxo dos meios líquidos, reduzindo
muitos equipamentos de elevação (bombas) ou redução de pressão (válvulas
redutoras) e movimentação de equipamentos, como portões com contrapeso
ou outros dispositivos. Elimina-se, desta forma, custos com consumo de
energia, manutenção e operação.
Tem-se, como um bom exemplo desse princípio, a aplicação em
empreendimentos habitacionais constituido por edifícios de múltiplos andares,
com térreo mais 4 pavimentos, onde a necessidade de água se dá para
consumo e, conforme a situação, para reserva de incêndio. Se construída uma
torre de reservação que possibilite atender a vários prédios com alimentação
por gravidade até o último pavimento, pode-se racionalizar eliminando os
reservatórios inferiores e superiores de cada edifício. Consequentemente,
reduz-se a carga sobre a estrutura e fundação, além da eliminação de bombas
para recalque e para instalação de proteção e combate a incêndios, resultando,
por fim em economia para o construtor e para operação e manutenção dos
usuários. No reservatório tipo torre existirão apenas bombas de recalque e a
reserva de incêndio incidirá apenas para a pior condição de risco, à poderá ser
inferiror que a soma de todos as reservas necessárias quando locadas em
cada edifício.

g.) Princípio da Utilização de Espaço
O aproveitamento dos espaços verticais contribui para a desocupação
do solo, possibilitando um melhor aproveitamento das superfícies e menor
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impermeabilização ou alterações no meio físico e biótico. Portanto, a opção por
edifícios unifamilares e construções complementares incorporadas a esses
edifícios, favorece esse princípio, como a inclusão de centros de medição
elétrica, reservatórios inferiores entre outros.

h.) Princípio da Segurança
A produtividade e a qualidade aumentam conforme as condições de
trabalho se tornam limpas, ordenadas e mais seguras, que resultarão em
produtos com mesmas características. Constituem condições inseguras
(causas sistêmicas):


proteção inadequada ou sua falta em equipamentos;



uso de equipamento sem segurança (necessitando reparos, etc.);



cargas perigosas (transportadores, guindastes, entre outros);

i.) Princípio da Ergonomia
As capacidades e limitações humanas precisam ser reconhecidas e
respeitadas no projeto das tarefas e equipamentos.


o equipamento deve ser selecionado para eliminar mão-de-obra
repetitiva e extenuante e que interaja efetivamente com os
operadores;



o princípio ergonômico abraça tarefas físicas e mentais;



o local de trabalho da Movimentação de Materiais e o equipamento
para esse trabalho precisam ser projetados de modo seguro para as
pessoas.

Outras situações sociais e legais, devem ser respeitadas de igual forma,
tais como as dos portadores de mobilidade reduzida, ou para os portadores de
necessidades especiais.

j.) Princípio do Meio Ambiente em geral
Trata-se

da

mitigação

de

impactos

ambientais

diretamente

ou

indiretamente sobre o empreendimento, seja por alterações nos meios físico e
biótico, como também, no antrópico.
Em alguns países desenvolvidos a construção civil já está respondendo
às demandas sociais. As expressões de uso corrente são ecobuilding, green
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building, ecological building, environmentally, responsible construction. No final,
todos convergem para a necessidade do design ecologicamente correto e
reclamam pela responsabilidade ambiental da indústria da construção civil.
As questões básicas envolvem: que tipos de materiais devem ser
escolhidos; como construir; o que planejar em função das pessoas que irão
habitar; quais problemas deixar; o que irá acontecer depois que a obra estiver
pronta; como serão as áreas de circulação; qual a infraestrutura de serviços.
Os conceitos e princípios associados com a construção civil com
responsabilidade ambiental estão em sintonia com novos modelos de gestão
do sistema de produção de bens e serviços, representados por Produção
Limpa (Clean Production), Produção Mais Limpa (Cleaner Production) e
Tecnologias Limpas (Clean Technologies).
Não importa se trata de projeto de uma casa na área urbana ou rural,
uma escola, clube, edifício ou conjunto residencial. O cenário de mudanças é
um convite à reflexão. É a oportunidade para a abordagem de questões
sensíveis e complexas, por pessoas com formação heterogênea, mas com
interesse comum, focado na responsabilidade ambiental e social da empresa.
A construção civil com responsabilidade ambiental ou construção
ecológica (ecobuilding) não deve ser reduzida ao simples uso de algumas
matérias primas naturais. A utilização de palha ou outro material não
industrializado ou o emprego de reciclagem nas operações não são exemplos
suficientes.
A

construção

civil

com

responsabilidade

ambiental

implica

na

reorientação do processo de produção. Mas, essa não ocorrerá da noite para o
dia. Na verdade, a capacidade de reação da indústria dependerá da existência
de recursos internos, a partir da definição de política ambiental, incorporada na
política de negócios da empresa.
Começa com a formação de novo perfil de arquitetos, designers e
engenheiros, para a concepção de novo modelo de projeto. Entretanto, as
propostas de mudanças ficarão no campo das boas idéias e o sucesso
econômico do novo design não ocorrerá, a menos que o empresário - dirigente
e tomador de decisões na empresa – seja capaz de transformar as políticas,
regulamentos, acordos voluntários e demais questões ambientais em
estratégias competitivas para seus negócios.
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k.) Princípio da Seleção de Equipamentos
Na seleção do equipamento a serem utilizado para movimentação,
bombeamento entre outros, deve ser feita a partir de critériso como o baixo
consumo de energia, geração e emissão de calor, gases, particulados e ruídos.
Dispositivos e acessórios devem ser instalados nos equipamentos
somente para aumentar a eficiência e a segurança, melhorar o moral ou reduzir
a fadiga do operador.

l.) Princípio da Padronização
A padronização é o melhor modo de ter o trabalho feito da maneira mais
fácil e mais rápida com menos gasto possível de dinheiro e esforço.
Padronização é a fixação de bons hábitos de trabalho, de modo que o
emprego dos maus hábitos fica difícil.
Determinar o padrão requer uma análise completa. Por outro lado,
padrões não são estáticos, mas podem ser mudados a qualquer momento por
uma idéia nova, um projeto ou um comportamento dentro dos limites da
realização dos objetivos de desempenho e sem sacrificar a flexibilidade, a
modularidade e os resultados necessários.

m.) Princípio da Flexibilidade
O valor do projeto é diretamente proporcional à sua flexibilidade. Quanto
maior a complexidade, maior deve ser sua flexibilidade, e o maior valor provem
do ponto de vista de sua capacidade de abrangência dos problemas e suas
soluções.

n.) Princípio do Trabalho
O trabalho computado nos projetos deve visar minimizar o trabalho na
execução e na operacionalização dos empreendimentos habitacionais, sem
sacrificar a produtividade ou o nível de serviço exigido pela operação,
simplificação do processo por meio da redução, combinação, diminuição ou
eliminação serviços executados no local pelos industrializados;
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o.) Princípio da Automação
Os projetos são, via de regra, idealizados e estudados com recursos
tecnológicos, que geram precisão e simulações em busca das melhores
soluções. Da mesma forma, as execuções apresentam melhoria na precisão
para execução das obras.
Outra participação da tecnologia está nas soluções de operação dos
empreendimentos com acesso cada vez mais na linha da Domótica, ou seja, a
automação predial e edifícios inteligentes, proporcionando assim, benefícios no
controle energético e consumo de água.
Automação é uma tecnologia preocupada com a aplicação de
dispositivos eletromecânicos e sistemas baseados em computador para operar
e controlar as atividades de produção e serviços. Sugere a ligação de múltiplas
operações mecânicas para criar um sistema que pode ser controlado por
instruções

programadas,

que

pode

muito

constribuir

em

busca

da

sustentabilidade, pelos resultados possíveis e alcançáveis.

p.) Princípio da Manutenção
A operação e manutenção simples e de baixos custos são os resultados
esperados por todo usuário ou administrador, o que não é diferente em
empreendimentos habitacionais, principalmente esse cuidado para classes
sociais economicamente menos favorecidas, tornando-se para qualquer um
dos casos uma atribuição e responsabilidade dos planejadores quando
projetistas e pelos construtores.
Deve ser orientado pela a norma NBR 5674 – Manunteção de
Edificações: procedimentos; informações e conhecimentos necessários para o
bom desempenho da manutenção.

q.) Princípio do Desempenho
O desempenho, que trata do comportamento em uso de um produto, é
orientado por um conjunto de especificações e procedimentos que visam
representar tecnicamente as exigências do usuário segundo as Normas
Técnicas vigentes. São expressos de forma a possibilitar a análise objetiva do
atendimento ou não às exigências estabelecidas.
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Busca determinar a eficiência do desempenho do empreendimento
habitacional e com cuidados adicionais para as edificações, onde normas e leis
atuam como determinantes e reguladoras, mas seu princípio nobre também
produz efeito essencial a sua obtenção, resultando em conforto, economia e
benefícios ambientais.
Esse princípio vem se tornando muito importante. Dele nascem
conceitos aplicáveis aos projetos e obras, com vista ao ciclo de vida total e a
garantia do produto. Após estudos e pesquisas foram redigidas e aprovadas
seis normas para Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco
pavimentos,

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnícas

(ABNT), conforme mostrado no Quadro 4.

Normas NBR 15.575
ABNT NBR 15.575-1

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
1: Requisitos gerais

ABNT NBR 15.575-2

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
2: Requisitos para os sistemas estruturais

ABNT NBR 15.575-3

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
3: Requisitos para os sistemas de pisos internos

ABNT NBR 15.575-4

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
4: Sistemas de vedações verticais externas e internas

ABNT NBR 15.575-5

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
5: Requisitos para sistemas de coberturas

ABNT NBR 15.575-6

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho - Parte
6: Sistemas hidrossanitários
Fonte: ABNT (2010)

Quadro 4: Normas de Desempenho para Edifícios habitacionais até cinco
pavimentos

Da Norma NBR 15.575-1, Desempenho de Edifícios de até cinco
pavimentos – Parte 1: Requisitos Gerais, apresenta-se apenas sua Introdução.
Normas de desempenho são estabelecidas com base nas respostas
que um produto deva apresentar, independentemente dos seus
materiais constituintes e do processo de produção, visando de um lado
incentivar e balizar o desenvolvimento de produtos e, de outro lado,
orientar a avaliação da real eficiência técnica e econômica das
inovações tecnológicas.
A habitação, definida na própria Constituição Federal como um dos
direitos do cidadão, deve atender a uma série de anseios dos seus
ocupantes. É imperioso, portanto, que a construção reúna as
qualidades minimamente necessárias para que sejam atendidas
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condições básicas de segurança, saúde, higiene e bem-estar das
famílias.
Em função de complexos mecanismos sócio-econômicos e culturais,
onde se incluem o crescimento vegetativo, a migração rural, os
mercados de trabalho, a distribuição de renda, o desenvolvimento
industrial, a importação de tecnologias e outros, cresce cada vez mais
a demanda por habitações nas cidades brasileiras, ao mesmo tempo
em que se verificam profundas mudanças em relação aos padrões
tradicionais

da

construção

habitacional.

Diversas

inovações

tecnológicas têm sido propostas nesse campo, algumas infelizmente
repercutindo em rotundos fracassos que não podem e não devem ser
suportados pelo Estado e pela Sociedade.
Assim sendo, a normalização de desempenho para habitações, base
inclusive para a reconstrução de inúmeras cidades européias no pósguerra, visa alavancar tecnicamente a qualidade requerida e a oferta
de moradias, estabelecendo-se regras claras e objetivas para quem vai
desenvolver, quem vai produzir, quem vai financiar e quem vai ocupar
e manter um imóvel habitacional. Do ponto de vista do setor público,
visa-se inclusive equalizar, a nível nacional, os parâmetros que
norteiam os investimentos em habitações de interesse social.
Respeitadas as características regionais, pretende-se eliminar ou
minimizar

mecanismos

viciados

(análises

técnicas

superficiais,

exigências tecnicamente infundadas, preconceitos, interpretações
subjetivas e outras interferências) que às vezes podem conduzir à
aprovação e às vezes à reprovação de um sistema construtivo ou de
todo um empreendimento.
Com esse espírito, e considerando a realidade social, econômica e
industrial do país, procurou-se estabelecer nesta norma os critérios de
segurança (prevenção de colapso estrutural, riscos de incêndio,
choques elétricos), habitabilidade (estanqueidade à água, conforto
térmico e acústico, níveis de iluminamento, dimensões mínimas e
organização funcional dos espaços), higiene e saúde (riscos de
ferimentos, proliferação de microorganismos), durabilidade (vida útil
requerida para a habitação e suas partes, programas de manutenção)
e adequação ambiental (utilização racional de insumos, redução de
poluentes).
Todas as disposições contidas nesta norma, aplicáveis a habitações de
até cinco pavimentos, referem-se a elementos, componentes ou
sistemas

montados,

construídos,

operados

e

submetidos

a

intervenções de manutenção que atendam todas as instruções
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específicas do respectivo fornecedor, devidamente registradas em
“Manual de Operação, Uso e Manutenção” ou em documentos
similares.

Nesse

aspecto,

procura-se

estimular

a

cultura

da

manutenção e preservação do imóvel e de suas partes, cuja prática
tem sido largamente negligenciada no estoque existente de habitações,
tanto pelos usuários como pelos responsáveis pela gestão dos imóveis.
Em função das necessidades básicas de segurança, saúde, higiene e
economia, são estabelecidos para os diferentes elementos e partes da
construção níveis mínimos de desempenho (“Nível M”), que devem ser
obrigatoriamente atendidos.
Considerando as diferentes possibilidades de agregação de qualidade
aos produtos, o que implica inclusive em diferentes relações
custo/benefício,

para

desempenho

excedente

às

necessidades

mínimas são estabelecidos respectivamente os níveis “I” (intermediário)
e “S” (superior). Aos agentes públicos financiadores e promotores de
habitação, e aos incorporadores em geral, caberão definir, em cada
caso, o nível de desempenho pretendido; não havendo nenhuma
indicação, subentende-se pactuado o nível “M” (mínimo).
Esta Norma compõe um conjunto normativo mais amplo, integrado
pelas seguintes partes:
Parte 1 – Requisitos gerais;
Parte 2 – Estrutura;
Parte 3 – Pisos internos;
Parte 4 – Fachadas e paredes internas;
Parte 5 – Coberturas;
Parte 6 – Sistemas hidrossanitários.

r.) Princípio do Ciclo de Vida
Uma minuciosa análise econômica deve contabilizar todo o ciclo de vida
dos empreendimentos habitacionais. Dependendo da sua concepção e
processo de construção, o ciclo de vida está fadado a ser mais curto, como, por
exemplo, edifícios executados em alvenaria estrutural (blocos de concreto ou
por parede de concreto), que não permitem alteração de uso com modificações
fisicas na edificação, tornando-a inadequada a outros usos e imprópria para
sua perpetução como residência. Sistemas mais flexíveis como sistemas
industrializados, permitem estender a vida com alterações físicas mais
adequadas ao mesmo ou novo uso.
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Outro ponto muito importante é a seleção de materiais para a
constituição do empreendimento.
Embora o custo mensurável seja um fator primário, não é seguramente o
único fator na seleção das alternativas. Outros fatores de natureza estratégica
à organização, e que formam a base da competição no mercado devem ser
considerados e quantificados, sempre que possível.
De acordo com a NBR 15.575, o ciclo de vida é: período de tempo
durante o qual o produto pode ser utilizado sob condições satisfatórias de
segurança, saúde e higiene.
A partir do atual estado da arte é praticamente impossível estabelecer
com precisão esse período. Recorrendo-se ao conhecimento disponível sobre
os agentes agressivos, os diferentes processos degenerativos e as
características físicas e químicas dos materiais constituintes de um produto,
pode-se apenas estabelecer estimativas tecnicamente fundamentadas da vida
útil de projeto. Entende-se como “atual estado da arte”, a “melhor técnica
disponível no momento da elaboração do projeto e da execução da obra”. A
vida útil subdivide-se em vida útil de projeto e vida útil residual.

 Vida útil de projeto
Período estimado de tempo em que o componente, elemento, instalação ou
sistema construtivo atende os critérios previstos nesta norma, no respectivo
nível de desempenho informado pelo fornecedor, devendo-se para tanto
cumprir programa de manutenção por ele especificado, além das manutenções
corretivas eventualmente necessárias. Para o atendimento à vida útil de
projeto, mantidas as condições de exposição inicialmente presentes, o produto
deve ser aplicado, utilizado e mantido em estrita obediência às especificações
do fornecedor. A vida útil de projeto deve ser consignada nos respectivos
projetos ou manuais de fabricantes, sendo contada a partir da data de
fabricação do produto ou da data de conclusão da obra. A expectativa de vida
para orientar a fabricação de elementos e sistemas construtivos, e também
para orientar as avaliações de desempenho, deve ser norteada pela vida útil de
projeto (Quadro 5).
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Vida útil mínima dos sistemas (em anos)
Estrutura

40

Pisos internos

13

Vedação vertical externa

40

Vedação vertical interna

20

Cobertura

20

Hidrossanitário

20

Exigências dos usuários
Segurança

Habitabilidade

Sustentabilidade

segurança estrutural

estanqueidade

durabilidade

segurança contra o fogo

conforto térmico

manutenabilidade

segurança no uso e na
operação

conforto acústico

impacto ambiental

conforto lumínico
saúde, higiene e qualidade do ar
funcionalidade e acessibilidade
conforto tátil e antropodinâmico
Fonte: Revista Projetodesign - Edição 345 (2008)

Quadro 5 – Vida útil dos sistemas na NBR 15.575

 Vida útil residual
Período de tempo, após a vida útil de projeto, em que o componente,
elemento, instalação ou sistema construtivo vai apresentando decréscimo
continuado do desempenho em função do uso e/ou do envelhecimento natural.
Nesta fase, onde ainda são mantidas condições satisfatórias de segurança,
saúde e higiene, para retomar-se níveis adequados de estanqueidade,
durabilidade, conforto térmico e acústico, há necessidade de manutenções e
reformas mais dispendiosas.

 Vida total
Período de tempo que compreende a vida útil de projeto, a vida útil
residual e uma sobrevida na qual passa a existir a possibilidade de que os
níveis de segurança comecem a ser perigosamente afetados.
Na Figura 20 está representado o desempenho ao longo do tempo de
um elemento, instalação ou sistema construtivo, indicando-se também a vida
útil de projeto, vida útil residual, sobrevida e vida total.
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Fonte: ABNT NBR 15.575-1

Figura 20 – Desempenho ao longo do tempo de um elemento, instalação ou
sistema construtivo

s.) Princípio da edificação saudável
É a partir dos estudos como a Geobiologia, que se pode determinar e
definir as melhores condições para elaboração de projetos e todas as suas
especificações.
Não se pode abordar um edifício, seja qual for a sua função, somente
pelos aspectos puramente técnicos ou estéticos. A finalidade última de
qualquer edificação é abrigar pessoas que necessitam sentir-se à vontade e
desfrutar de uma perfeita saúde.
A biologia da construção integra as técnicas e os avanços científicos
mais recentes, com uma concepção global e ecológica da relação entre as
moradias e as pessoas que as ocupam.
A ecobioconstrução ou construção saudável terá bem presentes os
seguintes pontos:
•

escolha da localização e avaliação meio ambiental;

•

correta orientação e aproveitamento das energias passivas;

•

formas harmônicas e integradas com a paisagem ou arquitetura;

•

materiais

de

radioativos;

construção

saudáveis,

não

tóxicos

e

nem
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•

sistemas construtivos;

•

conforto térmico;

•

conforto acústico;

•

harmonia de cores e decoração;

•

instalação elétrica;

•

qualidade do ar.

Toda edificação sustentável é saudável. A finalidade de uma construção
sustentável não é apenas preservar o meio ambiente, mas também proteger
seus ocupantes ou moradores da poluição dos grandes centros urbanos. Ela
não pode gerar doenças, como os prédios que acarretam a Síndrome do
Edifício Doente.

t.) Princípio da Sustentabilidade
A moderna construção sustentável, num ideal de perfeição, deve visar
sua auto-suficiência ou mesmo sua auto-sustentabilidade, que é o estágio mais
elevado da construção sustentável. Auto-sustentabilidade é a capacidade de
manter-se a si mesma atendendo a suas próprias necessidades, gerando e
reciclando seus próprios recursos a partir do seu sítio de implantação.
As diretrizes gerais para edificações sustentáveis podem ser resumidas
em nove passos principais, que estão conformes ao que recomendam os
melhores sistemas de certificação no mundo e são:
Planejamento Sustentável da obra
Aproveitamento passivo dos recursos naturais
Eficiência energética
Gestão e economia da água
Gestão dos resíduos na edificação
Qualidade do ar e do ambiente interior
Conforto termo-acústico
Uso racional de materiais
Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis

Cada um destes passos é imprescindível para se chegar a uma obra
sustentável e à auto-sustentável, assim como, no corpo humano, onde não se
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pode prescindir de nenhum dos órgãos vitais, como o coração, o fígado, os
pulmões, os rins e o cérebro. Um resumo breve de cada um destes passos é:
•

planejar o ciclo de vida da edificação – ela deve ser econômica, ter
longa vida útil e conter apenas materiais com potencial para, ao término
de sua vida útil (demolição), serem reciclados ou reutilizados. Sua meta
intrínseca deve ser resíduo zero;

•

aproveitar recursos naturais – como sol, umidade, vento, vegetaçãopara promover conforto e bem-estar dos ocupantes e integrar a
habitação com o entorno, além de economizar recursos finitos, como
energia e água;

•

eficiência energética - resolver ou atenuar as demandas de energia
geradas pela edificação;

•

gestão inteligente da água – economizar a água; tratá-la localmente e
reciclá-la, além de aproveitar recursos como a água da chuva;

•

criar um ambiente interno e externo com elevada qualidade no tocante a
paisagem local e qualidade atmosférica e elétrica do ar;

•

prover saúde e bem-estar aos seus ocupantes ou moradores e preservar
o meio ambiente;

•

usar materiais que não comprometam o meio ambiente, saúde dos
ocupantes e que contribuam para promover um estilo de vida
sustentável e a consciência ambiental dos indivíduos;

•

resolver localmente ou minimizar a geração de resíduos;

•

estimular um novo modelo econômico-social, que gere empresas de
produtos e serviços sustentáveis e dissemine consciência ambiental
entre colaboradores, fornecedores, comunidade e clientes.
Esse princípio estará em plena capacidade de ação, quando satisfizer as

necessidades de forma a preservar as condições para que as gerações futuras
também o façam. Da mesma forma, as atividades processadas por
agrupamentos humanos não podem interferir prejudicialmente nos ciclos de
renovação da natureza e nem destruir esses recursos de forma a privar as
gerações futuras de sua assistência. Porém, sua aplicação a empreendimentos
habitacionais mais do que simplesmente favorável à natureza, tem que estar
enquadrado no conceito de sustentabilidade e em parâmetros básicos ser
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ecologicamente correto, economicamente viável, ser socialmente justo e ser
culturalmente aceito.
Esta aplicação deverá ter caráter de capacitação o menos impactante
possível no meio ambiente, ou seja:
•

Durabilidade - Capacidade do produto conservar ao longo do tempo
desempenho compatível com a utilização prevista, sob condições de
instalação, operação e manutenção especificadas pelo seu produtor
e/ou fornecedor.

•

Manutenabilidade – Capacidade de realizar conjunto de atividades para
conservar ou recuperar a funcionalidade e atender as necessidades e
segurança de seus usuários.

•

Impacto ambiental - Considerando que técnicas de avaliação do impacto
ambiental resultantes das atividades da cadeia produtiva da construção
ainda são objeto de pesquisa, e que no atual estado da arte não é
possível determinar critérios, métodos de avaliação e níveis de
desempenho relacionados a esse impacto, recomenda-se para os
empreendimentos habitacionais a consideração dos seguintes cuidados:

 Projeto e implantação de empreendimentos
Os empreendimentos e sua infra-estrutura (arruamento, drenagem,
rede de água, gás, esgoto, telefonia, energia) devem ser projetados,
construídos e mantidos de forma a minimizar as alterações no ambiente.
A implantação do empreendimento deve considerar os riscos de
desconfinamento do solo, deslizamentos de taludes, enchentes,
erosões, assoreamento de vales ou cursos d’água, lançamentos de
esgoto a céu aberto, contaminação do solo ou da água por efluentes ou
outras substâncias, além de outros riscos similares.
Independentemente das recomendações acima citadas, devem ser
obedecidas às exigências das normas e da legislação vigente, salvo
convenção escrita, é de responsabilidade do incorporador e/ou dos
projetistas envolvidos, dentro de suas respectivas competências, e não
da empresa construtora, a responsabilidade pela identificação dos riscos
ambientais e da adoção das medidas recomendadas.
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 Seleção e consumo de materiais
Recomenda-se:
•

que os empreendimentos sejam construídos mediante exploração e
consumo racionalizado de recursos naturais, objetivando a menor
degradação ambiental, menor consumo de água, de energia e de
matérias primas. Devem ser privilegiados os materiais que causem
menor impacto ambiental, desde as fases de exploração dos
recursos naturais à sua utilização final.

•

a utilizar de madeiras cuja origem possa ser comprovada mediante
apresentação de certificação legal ou provenientes de plano de
manejo aprovado pelos órgãos ambientais.

•

recorrer ao uso de espécies alternativas de madeiras que não
estejam enquadradas como madeiras em extinção; as características
destas espécies podem ser encontradas na publicação IPT N° 1791
“Fichas de características das madeiras brasileiras”, São Paulo, 1989
e na publicação IPT N° 2980 – “Madeiras – Uso Suste ntável na
Construção Civil”.

•

durante a construção, implementar um sistema de gestão de
resíduos no canteiro da obras, de forma a minimizar sua geração e
possibilitar a segregação de maneira adequada para facilitar o reuso,
a reciclagem ou a disposição final em locais específicos.

•

aos

fabricantes

de

materiais,

componentes

e

equipamentos

apresentem resultados de inventários de ciclo de vida de seus
produtos, de forma a subsidiar a tomada de decisão na avaliação do
impacto que estes elementos provocam ao meio ambiente.

 Consumo de água e deposição de esgotos no uso e ocupação da
habitação
As instalações hidrossanitárias devem privilegiar a adoção de
soluções que minimizem o consumo de água e possibilitem o reuso,
reduzindo a demanda da água da rede pública de abastecimento e
minimizando o volume de esgoto conduzido para tratamento, sem com
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isso reduzir a satisfação do usuário de acordo com as normas técnicas
vigentes ou aumentar a probabilidade de ocorrência de doenças.
As águas servidas provenientes dos sistemas hidrossanitários
devem ser encaminhadas às redes públicas de coleta e, na
indisponibilidade desta, recomenda-se a utilização de sistemas que
evitem a contaminação do ambiente local.
As bacias sanitárias e servidas devem atender ao disposto
“Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Parte
6: Sistemas hidrossanitários”.

 Consumo de energia no uso e ocupação da habitação
As instalações elétricas devem privilegiar a adoção de soluções
que minimizem o consumo de energia, dentre elas a utilização de
iluminação e ventilação natural e de sistemas de aquecimento baseados
em energia alternativa.
Tais recomendações devem também ser aplicadas aos aparelhos
e equipamentos utilizados durante a execução da obra e no uso do
imóvel

(guinchos,

serras,

gruas,

aparelhos

de

iluminação,

eletrodomésticos, elevadores, sistemas de refrigeração, entre outros).

 Tipos de Construção Sustentável
A Construção Sustentável é uma síntese das escolas, filosofias e
abordagens que associam o edificar e o habitar à preocupação com
preservação do meio ambiente e saúde dos seres vivos. Para ela
convergem

tendências

como:

arquitetura

ecológica,

arquitetura

antroposófica, arquitetura orgânica, arquitetura bioclimática, arquitetura
biológica, bioconstrução, ecobioconstrução, domobiótica, arquitetura
sustentável, construção ecológica, construção e arquitetura alternativas,
earth-ship (navio terrestre) e permacultura (construção com materiais
naturais extraídos preferencialmente do próprio local).
Os principais tipos de Construção Sustentável resumem-se,
basicamente, a dois modelos: 1.) construções coordenadas por
profissionais da área e com o uso de ecoprodutos e tecnologias
sustentáveis modernas, fabricados em escala, dentro das normas e
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padrões vigentes para o mercado; e 2.) sistemas de autoconstrução,
feitos pelo próprio interessado ou usuário, sem contar diretamente com
suporte de profissionais (daí serem chamados de autoconstrução).
A autoconstrução ultrapassa mais de 60% das obras civis no
Brasil e incluem grande dose de criatividade, vontade pessoal do
proprietário e responsável pela obra.
Essas construções podem ser executadas por tecnologias
sustentáveis como:
•

construção

com

materiais

sustentáveis

industriais:

Construções

edificadas com ecoprodutos fabricados industrialmente, adquiridos
prontos, com tecnologia em escala, atendendo a normas, legislação e
demanda do mercado. É a mais viável para áreas de grande
concentração urbana, porque se inserem dentro do modelo sócioeconômico vigente e porque o consumidor/cliente tem garantias claras,
desde o início, do tipo de obra que estará recebendo.
•

construção com resíduos não-reprocessados (Earthship): Consiste na
utilização de resíduos de origem urbana com fins construtivos, tais como
garrafas PET, latas, cones de papel acartonado, etc. Comum em áreas
urbanas ou em locais com despejo descontrolado de resíduos sólidos,
principalmente onde a comunidade deve improvisar soluções para
prover a si mesma a habitação. Um dos exemplos mais notórios de
Earthship são as favelas. No entanto, também pode ser um modelo
criativo de Autoconstrução, com o uso destes mesmos resíduos a partir
de concepções de Ecodesign (projeto sustentável).

•

construção com materiais de reuso (demolição ou segunda mão) - Esse
tipo de construção incorpora produtos convencionais descartados e
prolonga sua vida útil, evitando sua destinação para aterros sanitários
ou destruição por processos perigosos (como queimas ou descarte em
botas-fora). Requer pesquisa de locais para compra de materiais, o que
limita seu alcance e caráter universal. Este tipo de construção só pode
ser considerada sustentável pelo prolongamento da vida dos materiais
reutilizados, uma vez que estes, em geral, não têm origem sustentável.
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•

construção alternativa - Utiliza materiais convencionais disponíveis no
mercado, com funções diferentes das originais. É um dos modelos
principais adotados em comunidades carentes ou sistemas de
autoconstrução. Exemplos: aquecedor solar com peças de forro de PVC
como painel para aquecimento de água.

•

construção natural – É o sistema construtivo mais ecológico, portanto,
mais próximo da própria natureza, uma vez que respeita o entorno; usa
materiais disponíveis no local da obra ou adjacências (terra, madeira
etc.); utiliza tecnologias sustentáveis de baixo custo (apropriadas) e
desperdiça o mínimo de energia em seus processos. Exemplos:
tratamento de efluentes por plantas aquáticas, energia eólica por moinho
de vento, bombeamento de água por carneiro hidráulico, blocos de
adobe ou terra-palha, design solar passivo. É um método adequado
principalmente para áreas rurais ou para áreas que permitam boa
integração com o entorno, onde haja pouca dependência das habitações
vizinhas e das redes de água, luz, esgoto construídas pelo poder
público. O planejamento avançado deste sistema, que também que se
insere nos princípios da Autoconstrução, também é conhecido como
Permacultura ou construção natural.

u.) Princípio da Gestão de Projetos
A Etapa do Projeto, quando bem investida, resulta em melhorias com
reflexo em todas as Fases do empreendimento, da mesma forma como ocorre
no meio industrial (Quadro 6).

 O processo de projeto: em termos legais, analisar a validade para
condomínios ou para parcelamento de solos. Porém, o rigor legal e
documental do imóvel objeto de estudo por um anteprojeto ou
projeto, deve ser levado a sério, por ser a primeira porta do
desperdício de tempo e dinheiro, mesmo quando o valor do terreno
está muito abaixo do mercado.
Portanto, para o investidor que procura negócios com grandes
resultados a curto prazo, uma deficiência nessa parte do processo de
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projeto, inviabiliza o andamento do “projeto legal”, também tratado
como “projeto de Prefeitura”.

 Projeto: papel estratégico - para o empreendedor, as funções de
empreender e construir podem ser conflitantes e essas visões
envolvem duas interfaces decisórias que resultarão no aumento da
competitividade ou não da empresa.
Produto-projeto: conceituação e especificação do empreendimento,
equipamentos,

serviços,

sistemas

prediais

e

exigências

de

desempenho.
Projeto-produto: normas técnicas, tecnologias aplicáveis, aspectos
legais e ambientais.

 Desenvolvimento do projeto
A maior especialização que acompanha o avanço tecnológico da
construção civil, bem como a necessidade de aproximação do projeto
das necessidades da produção. Esses aspectos elevam o fluxo de
informações e a necessidade de integração entre todos envolvidos.
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ETAPAS
Planejamento
Estratégico
Planejamento do
empreendimento

OBJETIVOS / ENFASE
Definição de metas de empreendimento a desenvolver cada produto;
Definição de estratégias de competição em cada segmento de Produto.
Prospecção de terrenos em função das metas de empreendimentos definidos
no planejamento estratégico;
•
Verificação dos potencias construtivos dos terrenos disponíveis (estudos
analíticos e de massa);
•
Análise de viabilidade econômico e técnica do produto;
•
Definição por um dos terrenos.
Concepção do
•
Caracterização completa do produto pelo agente promotor do ponto de vista
produto
das necessidades dos clientes;
•
Desenvolvimento de alternativas preliminares de concepção e implantação
do produto no terreno;
•
Confirmação do partido arquitetônico às necessidades das outras
especialidades de projeto;
•
Aprovação do estudo preliminar de arquitetura.
Anteprojeto do
•
Formalização da composição estrutural do Ante Projeto;
empreendimento
•
Definição da tecnologia construtiva dos subsistemas e análise e
compatibilização inicial de suas principais interfaces;
•
Estudo geral dos sistemas prediais compatibilizando com os Ante Projetos de
Arquitetura e Estrutura;
•
Compatibilização da interface dos projetos de produção e produto, nas
diferentes especialidades;
•
Consolidação técnica e econômica, para avaliação de custo e preço de
venda.
Projeto legal
•
Apresentação do projeto legal para aprovação nos órgãos públicos;
•
Registros em cartório (se for incorporação);
•
Desenvolvimento de material promocional do empreendimento e da
documentação para a venda das unidades;
•
Lançamento comercial do empreendimento.
Projeto
•
Resolução de todas as interfaces entre projetistas, à partir da definição
executivo
completa e detalhada de todas as tecnologias construtivas e especificações,
possibilitando o desenvolvimento individual de cada especialidade de projeto;
•
Representação final de produtos de projeto de cada especialidade, incluindo
projeto para produção (na medida de sua necessidade ao início das obras),
com o predomínio de atividades individuais dentro de cada escritório de
projeto;
•
Entrega final dos projetos detalhados antes do início das obras.
Fonte: Fontenelle, E.C. ; Melhado, S. B. (2003)
•
•
•

Quadro 6: Etapas do processo de projeto

5.2 Aplicação de Princípios
A aplicação dos conceitos está intimamente ligada a mudanças no
sistema de valores que serve como base e, com isso, surgem novos padrões
culturais, que compõe conjuntamente com os valores sociais o conhecimento
que transforma a existência humana.
A construção de uma consciência relacionada ao aprender e aceitar com
o domínio das possibilidades e suas reflexões, leva a autonomia de atitudes e
valores que seria impossível sem realações sociais e ambientais.
Na Era Agrícola, a terra era fundamental para estabelecer a vantagem
estratégica e econômica de quem controlava a terra. Na revolução industrial a
vantagem econômica passou para aqueles que controlovam e ocupavam a
principal fonte de energia da época: o motor.
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Para Fialho (2008), a transição para a sociedade do conhecimento,
exigirá uma fonte de energia diferente, bem mais difícil de cultivar e administrar
do que a terra: o capital humano. É fundamental que a humanidade em seu
contexto adquira a concepção de desenvolvimento com sustentabilidade,
imbuída não somente de um conhecimento históricamente acumulado, mas
que incorpore o desenvolvimento com o cuidado com o meio ambiente,
respeitando a intedependências necessárias e suas relações com a tecnologia
e sociedade.
Para o desenvolvimento de uma consciência é extremamente necessária
a habilidade da percepção, que é capaz de ampliar a capacidade de ver,
lastreada em princípios naturais e individuais, assim como, aqueles adquiridos
pelo conhecimento proporcionado a visão, ainda que essa exija esforços para
aprender, principalmente para suprir a falta de habilidade da percepção.
A aplicação dos princípios é uma disciplima ordenada e orientada pela
responsabilidade sócioambiental e pelo empreendedorismo social com a
gestão do conhecimento, pois nesse sentido, o aumento de iniciativas voltadas
para a prevenção e soluções sócioambientais passam a serem aplicados os
princípios em consonância as estratégias voltadas à sustentabilidade, sem
perder outros focos de negócio como resultado econõmico e a produtividade.
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6 AVALIAÇÃO DE CASOS DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

Existem exemplos com casos reais, que comprovam, por meio dos
resultados finais, se houve ou não interesse em produtos melhores em
aspectos gerais, inclusive ambientalmente.

6.1 Caso 1 – Implantação de um Conjunto Habitacional em Campinas, SP
Esse empreendimento ilustrado pelas Figuras de 21 a 25, teve como
agente promotor e financeiro a CDHU, tendo sido implantado em terreno de
solo siltoarenoso na cor amarela, muito susceptível a erosão e lixiviação, com
cobertura vegetal de cerrado. Teve seu projeto voltado apenas para a
aprovação e execução da obra, sem considerar investigações iniciais sobre as
características físicas de paisagem, solo e seus impactos, bem como, não
existiram medidas mitigadoras durante a própria execução da obra.
Devido à alteração do meio físico, intensificou-se processo de erosão
com a formação de voçoroca e assoreamento de lago de piscicultura, em área
vizinha. Como resultado, após processo nos órgãos ambientais e no Ministério
Público, o empreendedor teve que, além dos custos judiciais, elaborar medidas
de recuperação de solo e mata resultante da erosão e voçoroca, além de
desassorear o lago e construção de novo vertedouro.
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Carta: Instituto Geográfico e Cartográfico - Escala 1:10.000

Figura 21 - Localização: empreendimento e lago.

Fonte: Google Earth (2009)

Figura 22 – Vista aérea do empreendimento e lago.
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Fonte: do autor (2000)

Figura 23 - Impacto Ambiental: erosão e voçoroca

Fonte: Autor (2000)

Figura 24 – Impacto ambiental: assoreamento do lago
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Fonte: Arquivo Pentarco Engenharia e Arquitetura Ltda (2001) Escala: 1:500

Figura 25 - Plano de recuperação do lago

6.2 Caso 2 – Conjunto Habitacional em Cotia, SP
Nesse empreendimento promovido e financiado pela CDHU, o
parcelamento do solo se deu em terreno com declividade de até 40%, na parte
possível de ocupação, em decorrência da constituição do solo, declividades e
Áreas de Preservação Permanente (APP). A implantação das edificações foi
viabilizada após adoção de processos não convencionais ou tradicionais nesse
tipo de empreendimento, que pode ser considerado inovador para esse padrão
de empreendimento e demais envolvidos (construtora
construtora e agente promotor).
Foram
oram criados patamares para estacionamento, com acesso em rampas até os
prédios pelo 2º e 3º pavimento, vencendo o desnível que é contido por muro de
arrimo e talude (Figuras 26 a 29).. Para completar o patamar dos prédios, parte
foi em aterro e outra parte sobre lajes, com caixão perdido sobre os prédios e
fechamento por meio de muros de alvenaria de vedação e não de arrimo,
ocorrendo assim, reduzido movimento de terra, sem importação ou exportação.
No entanto, outras áreas do empreendimento, como na Área Verde (AV) e sua
Área de Preservação Permanente (APP),
(
, recebeu muito entulho e teve parte
de seu lago assoreado.
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Fonte: Autor (2005)

Figuras 26: acessos dos estacionamentos aos 2º e 3º andares dos prédios

Fonte: Autor (2005)

Figura 27: muro de arrimo em corte para conter estacionamento
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Fonte: Autor (2005)

Figura 28: entulho em área verde e paredes em alvenaria de vedação sob os
prédios e lajes de piso sobre “caixão perdido”, que substituiu o aterro
e muros de contenção.

Fonte: Autor (2005)

Figura 29: assoreamento do lago
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6.3 Caso 3 – Condomínio Residencial em Carapicuíba, SP
Na

proposta

inicial para

implantação

desse

empreendimento

idealizado pela iniciativa privada, em área contendo córrego e manchas de
mata nativa, foi estudada a construção de casas térreas geminadas, o que
demandou grande área ocupada. Em segundo partido urbanístico, mudou-se
para casas sobrepostas, reduzindo a taxa de ocupação do solo, aumentando
as áreas permeáveis e de preservação da mata, integrando as unidades ao
ambiente natural com transferência aos usuários do Imposto Territorial e
Urbano (IPTU) com redução por conta da mata nativa mantida (Figuras 30 e
31).

Fonte: Arquivo da Pentarco Engenharia e Arquitetura Ltda

Figura 30: Implantação (2007)

Fonte: Arquivo da Pentarco Engenharia e Arquitetura Ltda

Figura 31: Perspectiva (2007)
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6.4 Caso 4 – Empreendimento Habitacional de Interesse Social Vila Rica, em
Volta Redonda, RJ
Essa obra foi executada entre os anos de 1992 e 1994, tendo como agente
promotor a Caixa Beneficiente da Siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional
– CSN, e como agente financeiro a CEF. Contém 3070 casas dispostas em três
tipologias, projetada e implantada de acordo com as normas e leis vigentes,
com difícil integração com o meio físico, devido às significativas interferências
geradas por obras de terraplenagem com 1.100.000 metros cúbicos de
movimentação de terra compensada, várias obras extras de drenagem,
surgência e apenas duas alterações de lotes por problemas geotécnicos
(Figuras 32 a 34). A integração com a circunvizinhança composta por matas,
nascentes, corpos de água e as condições de convívio com a CSN aos fundos
da Figura 13, quando na época era grande poluidora nesse Estado.

Fonte: Arquivo da Pentarco Engenharia e Arquitetura Ltda (1993)

Figura 32: Vista aérea da Implantação do Conjunto Habitacional Vila Rica, na
fase de obras

87

Fonte: Arquivo da Pentarco Engenharia e Arquitetura Ltda (1993)

Figura 33: Vista aérea do C. H. Vila Rica em obras, aos fundos a CSN e região.

Fonte: Google Earth (2009)

Figura 34: Vista via satélite do Conjunto Habitacional Vila Rica.
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6.5 Casos 5, 6 e 7 – Empreendimentos internacionais
No cenário internacional, também ocorrem empreendimentos motivados
politicamente ou financeiramente, onde são gerados sem a devida atenção ou
com pouca percepção e consciência ambiental, levando a conseqüências não
previstas, ignoradas ou negligenciadas, conforme descrito a seguir.

Caso 5 – A construção da Cancun, na península de Yucatán no México
(Figuras 35 e 36), embora não seja um empreendimento habitacional, mas sua
vocação turística exerce função similar com hospedagem de turistas e
população local, teve descaracterizado o meio físico peninsular na sua
essência para fins turísticos e alterado o ecossistema litorâneo (incluindo áreas
de mangue).

Fonte: Cartão postal (1989)

Figura 35: Cancun em construção
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Fonte: Cartão postal 1996

Figura 36: Cancun já construída

Caso 6 – As ilhas e demais empreendimentos em Dubai, Emirados
Árabes, como a Palm Island, para uso residencial de altíssimo padrão
apresentado na Figura 37, onde sua construção alterou o ecossistema litorâneo
com problemas identificados ainda durante a construção como: estagnação e
baixa oxigenação das águas internas dos canais da ilha, que obrigaram a
revisão e aberturas para o mar, promovendo a circulação das águas internas;
alteração no meio físico com mudança das correntezas predominantes,
ocasionando erosão em parte da praia e do outro lado da ilha, também na praia
ocorreu assoreamento.
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Fonte: Google Earth (2007)

Figura 37: Palm Island - vista por satélite

Caso 7 – O México é tido como um exemplo de política habitacional e,
para tanto, teve inclusive que alterar suas bases legais e institucional há 17
anos e possibilitar a modificação de dispositivo referente à propriedade das
terras. Tal mudança foi necessária por ter a Revolução Mexicana de 1910
determinando a posse das terras pelos camponeses que nela trabalhassem,
inviabilizando a transação de propriedades. Em 1990, a alteração na legislação
permitiu a venda das terras se houvesse acordo entre grupos de camponeses.
É um processo lento, mas possibilitou a oferta de terrenos para habitação.
Com a proposta de 1 milhão de novas habitações por ano, estão sendo
gerados gigantescos conjuntos habitacionais populares no México (Figuras 38
a 45), nos últimos 4 anos, que estão alterando a paisagem de agrícola para
residencial, em padrões repetitivos, com infraestrutura básica, quase
desertificando e criando uma enorme pegada ecológica, a exemplo do que
aconteceu no pós guerra nos Estados Unidos. São empreendimentos situados
a cerca de uma hora e meia da Cidade do México e para o sucesso dessa
expansão habitacional, há subsídios do governo.
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Fonte: Sinduscon-SP (2007)

Figura 38: Conjunto Habitacional Santa Teresa 1, México.

Fonte: Google Earth (2010)

Figura 39: Conjunto Habitacional Bosque Real, Playa Del Carmen, México.

92

Fonte: Google Earth (2010)

Figura 40: Conjunto Habitacional Bosque Real, Playa Del Carmen, México.

Fonte: Autor (2010)

Figura 41: Conjunto Habitacional Bosque Real, Playa Del Carmen, México.
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Fonte: Autor (2010)

Figura 42: Conjunto Habitacional Boque Real, Playa Del Carmen, México.

Fonte: Autor (2010)

Figura 43: Conjunto Habitacional Bosque Real, Playa Del Carmen, México.
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Fonte: Autor (2010)

Figura 44: Conjunto Habitacional Bosque Real, Playa Del Carmen, México.

Fonte: Autor (2010)

Figura 45: Conjunto Habitacional Santa Fé Del Carmen, Playa Del Carmen,
México.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Atendendo o objetivo proposto dessa dissertação, buscou-se fornecer
elementos de avaliação ambiental do empreendimento habitacional e sua
abordagem enquanto produto, com balizamento às soluções e viabilizações,
pautadas tanto nos princípios de responsabilidade social, ambiental e
sustentabilidade, quanto econômico-financeiro.
As ciências foram construídas a partir da observação da realidade,
fragmentando a paisagem e compreendendo de maneira particularizada os
componentes de um sistema que se mostrava complexo e diversificado. Dessa
forma, criaram-se conceitos em vários campos do conhecimento, com seus
métodos e escalas específicos.
Neste estudo, recomenda-se o planejamento baseado em um elevado
grau de interdisciplinaridade e de informações. Procurando avançar nos
procedimentos de elaboração dos planos, programas e projetos que não têm
essa abordagem, onde o resultado é somente uma soma, como a geração de
uma metadisciplina, mas não uma interação de fato.
Os profissionais de cada área não relativizam seus conhecimentos e
continuam usando métodos particularizados de abordagem, com grandes
dificuldades no estabelecimento de uma escala única de tomada de decisão.
Não há uma proposta efetiva da construção de um novo método, somente
ajustes para interpretação de dados. É evidente que tal estratégia gera
medidas práticas indistintas (não específicas para a região) e não
complementares. Além disso, apesar de muitos adotarem um enfoque
sistêmico, grande parte de sua informação é qualitativa e subjetiva, originária
de diferentes métodos e escalas, apresentando muitas vezes estimativas e não
respostas exatas.
Em relação à análise ambiental, o planejamento de empreendimentos
habitacionais populares é de grande relevância, desde os benefícios da
urbanização e seus recursos possíveis, até a alteração cultural e percepção
ambiental. Muitas vezes são populações oriundas de áreas de risco, condições
subnormais de habitabilidade, que causam impactos ambientais negativos
devido à falta de recursos adequados, cultura e comprometimento com a sua
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própria condição, ou com a espera de uma ajuda governamental e seus
programas.
A construção civil promove alteração significativa do meio ambiente, já
que é uma indústria temporária com maior ou menor intensidade de atuação
nas alterações locais e adjacentes ao empreendimento pretendido. Resulta,
portanto, em impactos ambientais na execução e pós execução, quando estes
não forem previstos, tratados e mitigados adequadamente.
Por esta razão, tais impactos devem ser previstos e tratados com muita
atenção e dedicação, nas investigações, diagnósticos e prognósticos do
empreendimento. Propõem-se novos cenários tanto para o início de sua
execução e operação, como para o futuro, onde novos usos poderão ser
pretendidos e, para tanto, o conhecimento do passado e a possibilidade de
sofrer alterações permitirão um ciclo de vida suplementar àquele inicial.
Em relação ao tratamento do empreendimento com o conceito de
produto, recomendou-se o Planejamento Estratégico de projetos habitacionais
na busca pela competitividade das empresas, que procuram transformar
sonhos em realidade. Só com muita criatividade e uma série de investimentos
essas realizações são possíveis, embora muitas vezes de forma desordenada.
A forma de organizar, transmitir e dividir informações a fim de satisfazer
as necessidades da empresa e da equipe, determina o começo de tudo. A
organização, o acervo de conhecimentos devem ser feita de forma clara,
simples e eficiente, procurando a união das atividades isoladas no intuito de
alcançar certos resultados.
Para desenvolver os objetivos econômico-financeiros, os parâmetros
norteadores e que devem dirigir as ações da equipe condutora do projeto são:
a receita direta gerada; os custos de construção e comercialização,
comparando diferentes alternativas e avaliando a rentabilidade do investimento;
as limitações de fluxo de caixa; o planejamento de recursos, limites, custos e
prazos suportáveis para o investimento.
A primeira vista, o projeto mais parece financeiro do que parte integrante
do planejamento de um empreendimento; mas sem essa linha econômica, não
é possível avaliar e orientar os investimentos e iniciativas inovadoras, que
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podem, por sua vez, remeter para melhoria no resultado comercial. O
compromisso com a missão geral do projeto aparece como a maior motivação
para os envolvidos para garantir o sucesso da operação. Assim, recomenda-se
entender a visão e identificação das metas, esclarecendo as fases do projeto,
que riscos devem ser evitados, administrar imprevistos, criar cenários possíveis
e ações para chegar ao alvo.
O processo de escolha do método construtivo envolve duas importantes
etapas: compreender as alternativas possíveis e estar pronto para operar de
forma eficaz dentro das alternativas, explorando fontes de consulta,
observando a integração de diferentes métodos e a utilização daqueles não
tradicionais.
Para essa fase, deve-se considerar o projeto como um produto com
conceito, estética, forma, função, público alvo, investimentos disponíveis,
valores de mercado, retorno do investimento, adequado à legislação, passível
de licenciamentos, aceitável na maioria dos indicadores ambientais e com
soluções mitigadoras de impactos ambientais, entre outros itens.
A consideração do impacto ambiental leva cada vez mais ao
desenvolvimento de projetos com processo construtivos industrializados e
flexíveis, permite a obtenção da matéria prima mais adequada, e redução nas
perdas de produção.
Em tais casos, as obras geram menor impacto local, possuem menor
tempo de execução e o resultado poderá ser melhor, com custos reduzidos de
manutenção, pois estará ressalvada contribuição da ecoeficiência.
Para o empreendedor com visão de bons resultados no campo
financeiro e de satisfação do cliente, poderá adquirir terrenos que no decorrer
do planejamento, projeto e execução da obra, poderá investir no entorno de
seu

futuro

empreendimento,

promovendo

melhorias

com

arborização,

infraestrutura e outros recursos públicos que podem ser solicitados ou
negociados com a iniciativa pública, visando à valorização sobre o terreno
adquirido para agregar ao valor de venda do produto final.
Recomenda-se, enfim, o aprofundamento com novas pesquisas e
estudos nos conceitos do desenvolvimento ambiental e do produto, para os
projetos e obras, avançando as diretrizes apresentadas nesta dissertação.
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