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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho foi definir diretrizes para o projeto de
malhas flexíveis adaptadas a técnica de plantio chamada de Aeroponia, aplicadas a
construção civil, por meio da ferramenta conhecida como Análise Preliminar de
Perigo (APP). A contribuição esperada com o projeto dessas malhas é a otimização
e ampliação do emprego do paisagismo em áreas urbanas, seja em fachadas de
edifícios, taludes artificiais ou naturais e em obras de contenção, sem disponibilidade
de solo, uma vez que as malhas deverão suprir essa ausência. A utilização da APP
teve como objetivo identificar os perigos, causas, efeitos e estabelecer os níveis do
inédito projeto. Foram realizadas customizações da ferramenta APP, adaptadas aos
casos estudados, e assim definidas as diretrizes de projeto por tipo de aplicação.
Palavras chave: Aeroponia, paisagismo, taludes artificiais, taludes naturais, fachadas
de edificios, malhas flexiveis.

ABSTRACT
Guidelines for the design of flexible mesh adapted to the aeroponics in
civil construction by means of the preliminary hazard analysis (PHA)
The main objective of this work was to establish guidelines for the design of
flexible meshes adapted to the technique of planting called Aeroponia, applied to civil
construction, through the tool known as Preliminary Hazard Analysis (PHP). The
expected contribution to the design of these meshes is the optimization and
expansion of the use of landscaping in urban areas, be it in façades of buildings,
artificial or natural slopes and in containment works, without soil availability, since the
meshes should supply this absence. The purpose of PHP was to identify the
dangers, causes, effects and establish the levels of the unprecedented project.
Adaptations of the PHP tool were made, adapted to the cases studied, and thus the
design guidelines were defined by type of application.
KeyWords: aeroponics, landscaping, built embankment, natural embankment,
building facades, flexible mesh
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1 INTRODUCÃO
Este trabalho busca definir diretrizes para um projeto de malhas flexíveis
(batizado pelo autor do trabalho como Protheus) adaptadas à técnica de plantio
chamada Aeroponia, atendendo a necessidade da construção civil de
implantação em fachadas de edifícios ou jardins verticais e em outras
superfícies construídas.

Definir essas diretrizes foi considerado vital para

garantir o adequado desenvolvimento do projeto Protheus reduzindo as
chances de erros, já que apresenta novidades em sua composição e variedade
de possibilidades de sua aplicação.
Para obtenção dessas diretrizes de projeto, uma ferramenta conhecida
como Análise Preliminar de Perigo (APP) foi adotada para detecção das
possíveis falhas de concepção, projeto e aplicações. A Cetesb (2003) define
que a APP pode ser usada para sistemas em início de desenvolvimento ou em
fase de projeto, e também como revisão geral de segurança já em operação. É
feita uma avaliação qualitativa da frequência de ocorrência do cenário de
acidente, da severidade das consequências e do risco associado. Além disso,
são sugeridas medidas preventivas e mitigadoras dos perigos, em uma
tentativa de minimizar as causas ou reduzir as consequências dos cenários de
acidentes identificados.

Complementarmente, Araújo (2000) define a APP

como uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar os perigos
presentes numa instalação, que podem ser ocasionados por eventos
indesejáveis. A APP deve focar todos os eventos perigosos cujas falhas
tenham origem na instalação em análise, contemplando tanto falhas intrínsecas
de equipamentos, de instrumentos, e materiais, como erros humanos. Portanto
para o estudo em questão, a APP atende as premissas e necessidades.
É importante ressaltar a potencial demanda de soluções construtivas,
adequadas para esse fim. Em São Paulo já são vistas inúmeras aplicações
diferenciadas de plantios em fachadas, empenas e muros de contenção.
As figuras apresentadas a seguir demonstram casos reais da utilização do
paisagismo integrado ao edifício ou a superfícies construídas:
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