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Resumo:
O setor público é o maior construtor do país, portanto projetos e obras de engenharia
realizados com recursos públicos são comumente auditados para aferições de
conformidade. No entanto, são pouco discutidos os impactos das técnicas construtivas
adotadas na concepção ou na execução dos espaços urbanos. Este estudo propõe que a
avaliação de sustentabilidade ambiental faça parte do escopo das auditorias de obras
públicas de urbanização no Brasil, em especial aquelas realizadas pela Controladoria-Geral
da União (CGU), órgão máximo de controle interno do Governo Federal. As políticas
públicas de urbanização devem abarcar paradigmas do desenvolvimento sustentável, de
forma a manter a resiliência de sítios subjacentes aos centros urbanos, bem como as suas
condições de habitabilidade. É preciso que haja coerência entre as políticas de uso do solo e
as do plano de gestão hídrica. Com isso, realizou-se uma pesquisa descritiva que usa a
estratégia de estudo de caso para aplicação de um modelo de análise. Na sequência ao
recorte espacial, estabeleceu-se o recorte temático, tendo se definido abordar a dimensão
ambiental e, especificamente, a gestão integrada de águas. O modelo analítico em
referência foi construído a partir de indicadores obtidos de referencial teórico. A fração
urbana selecionada é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) situada no Maciço do
Morro da Cruz, Ilha de Santa Catarina, na região insular de Florianópolis/SC, haja vista o
poder público estar realizando as obras de urbanização na localidade. Esta pesquisa
demonstrou a possibilidade de se auditar obras públicas de urbanização abordando-se
princípios de sustentabilidade ambiental, de modo a avaliar se há adequação das
intervenções propostas em relação a esses princípios. Assim, almeja-se, indiretamente,
fomentar a reformulação das políticas públicas existentes a fim de permitir que os
programas de urbanização aliem os anseios das comunidades com desenhos de espaços
intraurbanos mais sustentáveis.
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Resumo:
As cidades estão crescendo rapidamente e envolvidas num processo de urbanização
baseados em desequilíbrios e desigualdades sociais e espaciais. O planejamento das cidades
privilegia os automóveis em detrimento do pedestre, e neste sentido é possível comprovar a
ineficiência do planejamento, desenho urbano e infraestrutura dos espaços reservados aos
pedestres em todos os meios urbanos. Estudar acessibilidade e mobilidade é importante
para planejar, ordenar e direcionar as novas políticas de desenvolvimento a serem
planificadas e para a compreensão dos espaços urbanos com a finalidade de garantir a todas
as pessoas, sem distinção, a capacidade de usufruí-lo igualmente. O objetivo deste estudo é
conhecer as condições de acessibilidade e mobilidade dos trajetos recorrentes dos pedestres.
As calçadas são consideradas peça fundamental das vias de circulação, e componentes
indispensáveis para a melhor qualidade de vida da população. A natureza deste estudo
evidencia situações de acessibilidades das calçadas como instrumentos motivadores de
integração e mobilidade. A importância e valorização dos pedestres, sejam eles portadores
de deficiência ou mobilidade reduzida, enquanto iguais, mostra-se necessária através da
aplicação de leis e normas que regulamentam a acessibilidade e mobilidade do cidadão.
Tendo como base que as calçadas fazem parte de todas as cidades, este estudo buscou
registrar e analisar problemas recorrentes em todos os espaços centrais da cidade e sugerir
adequações às normas vigentes para que o pedestre possa usufruir de um caminhar com
qualidade, conforto e segurança.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta uma proposta de requalificação para um trecho da Avenida
Central do Núcleo Bandeirante-DF, com a intenção de tornar a mobilidade mais
sustentável. Para estabelecer as diretrizes projetuais foram discutidas questões de
mobilidade urbana, as maneiras como as condições de mobilidade influenciam em aspectos
ambientais e sociais, como o crescimento das cidades baseado em um modelo de
dependência do automóvel tem contribuído para a degradação dos espaços e da vida urbana
e quais as tendências atuais dos planos de transporte e mobilidade. Como exemplos de
cidades que estão adotando estratégias de planejamento que visem um sistema de
mobilidade sustentável, com foco nos pedestres e nos meios de transporte coletivos e não
motorizados, são apresentados os planos de mobilidade das cidades de Helsinki, Madri e
Joinville. As estratégias adotadas por essas cidades, o conceito de gestão de demandas por
viagens (GDV), assim como pontos da legislação federal e distrital sobre o tema, serviram
de base para a proposta de intervenção realizada.
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Resumo:
A legislação brasileira indica que o acesso às fontes de cultura nacional é um direito de
todos e deverá ser garantido pelo Estado. Para atingir esse objetivo é necessário suprimir
barreiras e obstáculos, promovendo acessibilidade para as pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
As novas construções devem ser projetadas seguindo leis e normas que ofereçam condição
de deslocamento com segurança e autonomia a todos. Quando tratamos de patrimônio
cultural imóvel, a situação se torna mais delicada, visto que em geral as edificações foram
construídas em períodos que não existia a preocupação em adequá-los às pessoas com
mobilidade reduzida ou deficiência. Estes, por exemplo, no Brasil, foram denominados de
“os inválidos” até o século XX.
O patrimônio arquitetônico precisa preservar seu valor testemunhal e autenticidade, ao
mesmo tempo em que se torna acessível. Não existem normas específicas para esta
situação, e os arquitetos se vêem em meio a dúvidas e questionamentos sobre onde está o
limite para a adaptação.
A proposta deste trabalho está em analisar a acessibilidade e autenticidade do Edifício sede
da Câmara Municipal do Recife através da “Matriz A&A”, para auxiliar em uma futura e
necessária intervenção no prédio. Essa ferramenta, desenvolvida por Ferreira (2011), funde
a avaliação de autenticidade e acessibilidade em único instrumento, e demonstra que as
características físicas do patrimônio arquitetônico não podem ser um entrave, sendo
possível torná-lo acessível, sem ferir sua autenticidade.

1

Aluna: Anie Caroline Afonso Figueira
Orientadora: Liza Maria Andrade

Resumo
O objetivo desta pesquisa é estudar os princípios de sustentabilidade debatidos ao
longo das últimas décadas e na aplicação implementação do bairro de Vauban em
Freiburg na Alemanha, um bairro considerado sustentável, desde o inicio de sua
concepção para que possam ser verificados no Setor Habitacional Taquari em Brasília,
especificamente o Taquari 2, uma região em vias de expansão cujo planejamento ou a
ausência deste pode trazer consequências graves para a bacia do Paranoá e para a
cidade como um todo. Os princípios abrangem as três dimensões da sustentabilidade,
ambiental, econômica e social. Dessa forma foram utilizados como principais referências
os trabalhos de Andrade, Dias e Araújo como forma de embasar e conectar todas as
ideias defendidas para esse trabalho. A partir disso, ao estabelecer esses paralelos, foi
possível inferir quão necessária é a inserção do debate sobre as problemáticas existentes
na ocupação do bairro Taquari, e o quanto mudanças urbanísticas nas mais diferentes
escalas são necessárias para salvaguardar as características ambientais do local e quiçá
da própria cidade de Brasília.
Palavras-chave: Princípios de sustentabilidade, Vauban, Taquari

Abstract
The objective of this research is to study the principles of sustainability discussed
over the last decades in the implementation of the Vauban neighborhood in Freiburg,
Germany, from the beginning of its conception so that it is not verified in the Taquari
Housing Sector in Brasilia, specifically Taquari 2, an expanding region for planning or the
absence of it may have serious consequences for a Paranoá basin and for the city as a
whole. The principles cover three dimensions of sustainability, environmental, economic
and social. This way as experienced as main references of the works of Andrade, Dias
and Araújo as a way of embedding and connecting all the ideas defended for this work.
From this, in establishing these parallels, it was possible to infer how necessary an
insertion of the debate about existing vascular problems in the occupation of the Taquari
neighborhood, how much urban changes in the most different scales are necessary to
safeguard as environmental characteristics of the place and perhaps City of Brasília.
Keywords: Sustainable principles, Vauban, Taquari.
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Título da monografia: Ocupação, uso e degradação em áreas úmidas de Macapá :
reabilitação ambiental urbana da zona de ocupação consolidada.
Palavras chaves: ressacas, código floresta, APP, conflitos socioambientais
Resumo: Mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. A urbanização acelerada
na década de 1930 atraiu milhares de pessoas para a urbe atrás de melhores condições de
vida. Grande parte das cidades não conseguiu absorver o contingente populacional que para
ali migrava e também não tinha infraestrutura necessária para receber esses novos
habitantes. Junto à ausência de planejamento urbano, os problemas urbanos se agravaram:
poluição advinda de diversas fontes, carência de saneamento básico, conflitos de uso do
solo e graves problemas sociais. O presente estudo tem como objetivo a análise dos
conflitos socioambientais em áreas úmidas, protegidas ambientalmente, de grande
fragilidade natural, com função primordial na drenagem da cidade da cidade de Macapá –
AP, que estão sendo ocupadas pela parcela mais pobre da população. Essas áreas são
denominadas regionalmente de “Ressacas”. A população de baixa renda se apropriou desse
espaço e essa apropriação tem causado a destruição dos ecossistemas locais. Para a
realização dessa análise, adotou-se o procedimento metodológico de pesquisa qualitativa,
em que foram analisados aspectos teóricos e metodológicos sobre a ocupação de áreas
ambientalmente frágeis, crescimento urbano e populacional, princípios de sustentabilidade,
entre outros. Procurou-se também fazer a pesquisa também quanto a vivência nas ressacas
de Macapá, em especial na zona cuja ocupação está consolidada, analisando os impactos
que a presença humana causa na região e apontando soluções para conflitos existentes na
área.
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Aluno: Bárbara Gomes Silva
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Título da monografia: A influência do Parque Urbano e Vivencial do Gama no microclima
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Palavras chaves: Parque urbano, Gama, simulação computacional, ENVI-met.
Resumo:
As áreas verdes urbanas são essenciais para a interação social e o desenvolvimento de
atividades físicas, além de contribuir para a preservação ambiental e a estabilização do
microclima. Neste sentido, os parques urbanos são espaços com presença de elementos
naturais, principalmente vegetação, e são destinados à recreação. Este estudo tem como
objetivo apresentar a análise microclimática da área destinada ao Parque Urbano e Vivencial
do Gama considerando a situação atual do parque e simulando a implantação do projeto
proposto à área, verificando se esta implantação proporcionará melhorias no contexto
microclimático da região. Utiliza-se o programa ENVI-met 4.0 para criar o modelo
tridimensional das duas situações apresentadas e simular a alteração do microclima na área
selecionada gerando mapas de temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade dos
ventos que são utilizados como base para a análise microclimática. O resultado obtido
apresenta as melhorias que a implantação do Parque Urbano e Vivencial do Gama
proporcionará no contexto microclimático do espaço urbano em que está situado.
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Resumo: A demanda de água urbana cresce de forma desproporcional à oferta hídrica,
gerando cenários de estresse hídrico, devido principalmente ao crescimento da população.
Isso é o que vem ocorrendo com o Distrito Federal, que hoje passa por um grave crise hídrica,
sendo necessária a adoção de medidas drásticas, como o racionamento de água. Para
promover a conservação de água em edificações é necessário, primeiramente, compreender
o consumo de água. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar o histórico da
demanda de água em blocos comerciais de Brasília, no DF. Também visa contribuir com a
carência de informação sobre esse tema e colaborar com o problema da alta demanda de água
no local. A metodologia foi baseada na composição de um modelo representativo através de
um levantamento quantitativo, que consiste no número de amostragens, caracterização da
tipologia (população, áreas, atividades desenvolvidas etc.) e de demanda de água para
geração de indicadores do consumo predial (litros/pessoa/dia, litros/metro quadrado/dia,
etc.). Posteriormente, foi feito um estudo comparativo entre essas duas regiões mediante a
análise de gráficos gerados com os dados obtidos. Este estudo fez uso de resultados da
Sspesquisa da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa) sobre: “Uso e conservação de água
em edificações residenciais e não-residenciais”. Como resultado observou-se um grande
consumo de água em determinadas atividades ligadas ao preparo de alimentos, como
restaurantes e padarias, apresentando um grande potencial para aplicação das tecnologias
conservadoras de água. Os indicadores gerados nessa pesquisa são muito importantes, pois
são utilizados para dimensionamento de sistemas prediais e monitoramento e
acompanhamento da evolução do consumo de água nas atividades comerciais analisadas.
Palavras-chave: Demanda de água urbana, Indicadores de consumo de água, Uso comercial,
Bloco comercial, Distrito Federal.

Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação

VII Curso de Especialização em Reabilitação Ambiental
Sustentável Arquitetônica e Urbanística

Aluno: Carolina Freitas Nascimento
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Título da monografia: Masdar City: Uma análise baseada no Living Community
Challenge
Palavras chaves: Sustentabilidade. Certificação. Masdar City. Living Community
Challenge.
Resumo:
Em um mundo que busca a sustentabilidade, surgem diversas propostas para a construção e
retrofit de edifícios e cidades sustentáveis. A fim de avaliar a performance e a qualidade
dessas propostas existem selos e certificações de sustentabilidade. Cada certificação possui
características e peculiaridades do país onde foi desenvolvida. Este trabalho utiliza como
base a certificação norte americana Living Community Challenge, elaborada pelo
Internacional Living Future Institute para analisar os aspectos econômicos, sociais e
ambientais de Masdar City, nos Emirados Árabes, a suposta cidade mais sustentável do
mundo.
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Aluno: Carolina Ozório Melo
Orientador: Prof. Rômulo José da Costa Ribeiro
Título da monografia: Planejamento estratégico para a economia da cultura: uma prática
sustentável? O caso da orla fluvial de Belém/ PA
Palavras chaves: Sustentabilidade urbana, requalificação, patrimônio, gestão, Belém.
Resumo:
O empresariamento da gestão urbana é consequência direta do atual modelo civilizatório
capitalista, e tem como ferramenta o planejamento estratégico, onde, o poder público utiliza
o planejamento urbano como estratégia de dinamização econômica. A lógica do capital,
nesse contexto, contradiz os princípios de sustentabilidade, pois reduz a ciência urbana a
mero instrumento econômico, desarticulando as políticas públicas de seus interesses
democráticos, de qualidade de vida e de justiça social. Os projetos de requalificação urbana
na Orla fluvial de Belém/PA são o rebatimento material dessa ideologia, pois visam atrair
investimentos e turistas, vendendo uma imagem positiva de seus atributos na competição
global de cidades.
É objetivo deste estudo questionar, sob o ponto de vista da sustentabilidade urbana, os
interesses públicos e privados na produção desse espaço, para entender as consequências da
turistificação do território e as desigualdades socioespaciais provocadas por essas ações. A
sustentabilidade urbana é entendida aqui como a perpetuação da vida humana no habitat
urbano, em sua integridade, com consciência ética de seus impactos socioambientais.
Entender o processo de transformação da cidade em máquina do crescimento é necessário
para distinguir as boas práticas das ruins, principalmente daquelas que se vendem como
sustentáveis. A aproximação dos interesses públicos e privados, com a capitalização do
patrimônio, gerou grande concentração de investimentos no Centro Histórico de Belém. Por
isso, o campo de análise está restrito, nesta pesquisa, aos projetos de requalificação urbana
da orla de Belém/PA e seu contexto político e social.
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Aluno: Caroline Pereira Pires de Oliveira
Orientador: Prof. Dra. Marta Adriana Bustos Romero
Título da monografia: A Desocupação da Orla de Brasília – Análise e Diagnóstico do
Espaço na Península dos Ministros
Palavras chaves: Brasília, Projeto Orla, Península dos Ministros, desocupação,
implantação.
Resumo:
A orla do Lago Paranoá foi pensada por Lucio Costa como um local de lazer, com clubes,
hotéis e restaurantes ao longo de alguns trechos, tendo o acesso livre à população. Com
algumas modificações no projeto original do urbanista, também foi permitida a ocupação
por residências ao longo da orla dos Lagos Sul e Norte. Ao longo de muitas décadas essas
residências foram ocupando as margens do Lago Paranoá de forma que privatizaram a orla
sem que a população tivesse acesso. Em 2015, o governo local começou as ações de
desocupação da orla nessas áreas residenciais, de modo a torná-las públicas. O objeto de
estudo deste trabalho é a desocupação da Orla na Península dos Ministros, no Lago Sul. Foi
realizado um estudo sobre o que estava sendo feito no local após a desocupação da orla. O
objetivo do trabalho foi fazer um comparativo entre as diretrizes e propostas de projeto do
governo para a Península dos Ministros e o que foi implantado até a data de fevereiro de
2017. O método utilizado para comparar a transformação do ambiente foi por meio de
pesquisa de campo, coleta de dados, consulta a leis, fotos, fotos de satélites, confecção de
quadro, gráfico, consulta ao SITURB, documentação, pesquisa bibliográfica e análise dos
dados. O resultado do estudo mostrou por meio de fotos, quadro demonstrativo e gráfico de
porcentagem, que apenas uma pequena parte do projeto foi implantada, com o objetivo de
tornar esses espaços públicos para o lazer da população.
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Aluno: Dandara Luiza de Mendonça Sarmento Lins
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: Revisão Teórica: Iluminação Natural e Sistemas Avançados de
Aproveitamento na Arquitetura
Palavras chaves: Iluminação natural; sistemas avançados de iluminação natural; prateleira
de luz; e dutos de luz.
Resumo:
Mediante a necessidade de conservação de energia, o desafio no cenário atual é rever o
comportamento da população, com o objetivo de racionalizar o uso da energia e apontar
medidas de utilização mais responsáveis, considerando não só o presente momento. Neste
contexto, a presente monografia objetiva estudar a relevância dos dispositivos avançados de
aproveitamento da luz natural na arquitetura, com enfoque na prateleira e duto de luz. Para
tanto, foi traçado 3 passos de pesquisa, sendo: 1) esta etapa corresponde ao levantamento de
dados bibliográficos necessários para o desenvolvimento deste trabalho, os quais foram
buscados em bibliografia especializada, artigos, teses, dissertações e reportagens; 2) neste
momento foram levantadas informações sobre os dispositivos avançados de iluminação
natural; e 3) consistindo no aprofundamento da discussão sobre estes sistemas. A pesquisa
demonstrou que as janelas e aberturas zenitais permanecem sendo os meios mais comuns de
admissão de iluminação natural em edifícios. No entanto, observa-se que estes dispositivos
não possuem intrinsecamente a propriedade de redirecionar a luz para o fundo da sala. Para
obter este efeito de redirecionamento, as aberturas precisam estar equipadas com dispositivos
ópticos adicionais. O resultado desta combinação de elementos é denominado de "sistemas
avançados de iluminação natural". A análise dos sistemas que foram escolhidos para análise
aprofundada demonstrou que a prateleira de luz é capaz de garantir proteção solar, melhorar
a uniformidade da iluminação (sendo indicada para ambientes profundos), além de poder de
ser desenhada com diferentes formas e revestida com materiais variados (de preferência
reflexivos) para melhorar o seu desempenho. Enquanto que o duto de luz, caracteriza-se por
ser mais complexo, porém mostrou-se eficiente para levar a luz natural a ambientes que não
tem acesso ao exterior através de um duto com alto poder de reflexão interna.
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Aluno: Débora De Boni Lima
Orientador: Prof. Liza Maria Souza de Andrade
Título da monografia: Cidades saudáveis - relação da visão ecossistêmica da saúde
coletiva e o saneamento ambiental: o caso da Estrutural.
Palavras chaves: cidades saudáveis, saúde ecossistêmica, planejamento urbano, cidade
Estrutural.
Resumo:
Nas décadas de 1960 e 1970, com o pós II Guerra Mundial, surgiram as primeiras
discussões sobre os efeitos da industrialização, em nível global. A retomada dos
movimentos ambientalistas trouxe a visão ecossistêmica da qualidade de vida humana e da
saúde, aliados à preservação. A partir desse quadro, as conferências mundiais, como a
Conferência de Estocolmo (1972) e a Conferência de Ottawa (1984), sobre o meio
ambiente e a saúde, realizadas pelas Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde
influenciaram as políticas públicas e legislações de diversos países, inclusive o Brasil.
Portanto, este trabalho visou tratar da questão da relação entre o saneamento ambiental e a
saúde coletiva sob a ótica ecossistêmica, em nível local, particularmente, na Chácara Santa
Luzia, ocupação localizada na Cidade Estrutural (DF), criada a partir do lixão em uma área
ambientalmente frágil; área localizada na fronteira da Unidade de Conservação de Proteção
Integral, o Parque Nacional de Brasília e próxima à Área de Relevante Interesse Ecológico
Cabeceira do Valo. A partir da revisão dos marcos legais e da bibliografia, e o
aprofundamento do estudo do conceito de cidades saudáveis, o trabalho buscou contribuir
com parâmetros e diretrizes para a integração das políticas públicas focadas na melhoria da
saúde coletiva (qualidade de vida) e do meio ambiente, um questionário sobre o
saneamento formulado para a consulta dos moradores, aplicando-os ao estudo de caso.
Além disso, o percurso foi inspirado pelos projetos de sucesso: o Manuelzão/ UFMG, em
Minas Gerais e O Saber Viver de Pernambuco. Os parâmetros extraídos do aprofundamento
dos conceitos foram "Meio Ambiente", "Direitos", "Governança" e "Economia" que se
subdividem em indicadores. O resultado demonstrou que as políticas públicas ainda
carecem de integração e que apesar do status de informalidade da população estudada, os
seus direitos fundamentais ainda não são atendidos, além disso, existe o perigo em maior
escala, que é o de contaminação dos recursos hídricos e do solo pelo aterro sanitário e pela
proximidade das ocupações com as unidades de conservação.
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Aluno: Edelaine Reinaldo de Melo Xavier
Orientador: Marcos Thadeu Q. Magalhães
Título da monografia: Pedalando Fora Do Plano: Um Estudo Do Uso De Bicicletas Na
DF-085 (EPTG)
Palavras chaves: Cidade sustentável, Mobilidade urbana, Modo Cicloviário, Brasília.
Resumo:
As cidades brasileiras apresentam um ciclo vicioso de serviços mal prestados e estruturas
obsoletas ou inexistentes. A atual situação do transporte público e a ausência de estrutura
que ofereça suporte a outros modos de deslocamento privilegiam a relação de dependência
com o automóvel, em que os impactos negativos são imensuráveis. A utilização de modos
não motorizados proporciona maior qualidade de vida e assegura o acesso amplo e
democrático à cidade. Dessa forma, a garantia do direito à mobilidade urbana é um grande
desafio no que tange à política pública e se faz essencial para a construção de uma
sociedade igualitária. Neste contexto, são analisadas as relações entre cidade sustentável e
mobilidade urbana, incitando a importancia do modo cicloviário no deslocamento diário da
população, de forma a definir diretrizes para a aplicação na DF-085 (EPTG) - objeto deste
estudo - e garantir a melhoria da qualidade do espaço público reservado ao ciclista com
segurança.
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Aluno: Eduardo Gaulitchi Freitas
Orientador: Prof. Rodrigo Studart Corrêa
Título da monografia: Resgate da malha hídrica do centro de Florianópolis.
Palavras chaves: Arqueologia urbana, Florianópolis, geoprocessamento, rede hídrica, rios
ocultos.
Resumo:
Este trabalho visa resgatar, por meio do levantamento da bibliografia histórica e de mapas
antigos, a rede de corpos de águas que constituíam a paisagem do centro da cidade de
Florianópolis até meados do século XX. Para auxiliar na verificação e análise das
informações cartográficas levantadas também foi utilizado o sistema de informação
geográfica livre e aberto Quantum GIS, em sua versão 2.18.0. Através desta ferramenta, a
cartografia antiga foi digitalizada e georreferenciada com base nos sistemas de coordenadas
atuais para posteriormente ser feita a sobreposição da rede hídrica antiga sobre mapas
atuais extraídos do portal de georreferenciamento da prefeitura. A partir da análise dessa
sobreposição e verificação de indícios locais, pôde-se revelar que há uma malha hídrica
ocultada pela urbanização.
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Aluno: Fernanda Boaventura Chaves Andrade
Orientador: Prof. Darja Kos Braga
Título da monografia: Desempenho térmico e eficiência energética em favela: estudo de
caso de moradia em Vila Ambrosina – BH
Palavras chaves: Eficiência Energética. Etiqueta PROCEL. Desempenho térmico. Moradia
em favela.
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo central realizar análise de moradia em favela, do ponto de
vista de desempenho térmico e eficiência energética, que poderá servir para subsidiar a
reforma desta e de outras moradias similares. A metodologia empregada é a prevista na
NBR 15.575, para a análise do Desempenho térmico, e a prevista no Regulamento Técnico
da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações residenciais (RTQ-R), do
PROCEL-Edifica, para a análise da Eficiência energética, com o foco na envoltória da
construção. São apresentados, inicialmente, os conceitos de conforto térmico, eficiência
energética e favela (bem como a sua importância no cenário atual), a descrição do contexto
urbano e socioambiental do local de implantação da moradia e a descrição da edificação
analisada. Posteriormente, são apresentados o memorial de cálculo utilizado na análise e os
resultados obtidos, junto com a classificação do nível de eficiência energética da moradia
em questão (etiquetagem PROCEL), seguido de conclusão que confronta os dados de
desempenho atual com os dados mínimos exigidos. Foi possível verificar um desempenho
insatisfatório da moradia, tanto em relação ao aspecto térmico, quanto ao aspecto
energético, com classificação final “D” na Etiqueta PROCEL. No entanto, pode-se concluir
que o atendimento às diretrizes construtivas recomendadas pela NBR 15.220 poderia
aumentar os desempenhos térmico e energético da edificação, contribuindo para que haja
pelo menos o mínimo de habitabilidade e eficiência energética.
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Aluno: Francisco Antonio Landim Cavalcanti Lemos
Orientador: Profª. Darja Kos Braga
Título da monografia: Eficiência Energética da Envoltória de um Edifício Público Antes e
Depois do Retrofit
Palavras chaves: Eficiência Energética. Etiquetagem PROCEL. Edifícios Públicos.
Resumo:
O trabalho compara a eficiência energética da envoltória de um prédio público, em Brasília,
antes e depois do retrofit, calculada pelo método prescritivo do RTQ-C PROCEL. O prédio
originalmente possuía esquadrias de alumínio com fachadas do tipo curtain wall e brises
verticais fixos, paralelos às fachadas oeste e norte. Com o retrofit foi instalado um novo
sistema de esquadrias, tipo pele de vidro, com vidros mais eficientes e retirados os brises
das fachadas. Inicialmente são apresentados conceitos importantes para o entendimento do
tema, tais como: Retrofit, Metodologias para definir o escopo do retrofit, Eficiência
Energética, Parâmetros para o cálculo da eficiência da envoltória e Zonas Bioclimáticas
Brasileiras. Em seguida, é realizada a avaliação da envoltória da edificação para determinar
a classificação do nível de eficiência antes e depois do retrofit.

Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação

VII Curso de Especialização em Reabilitação Ambiental
Sustentável Arquitetônica e Urbanística

Aluno: Gabriel Tomé Vilela
Orientador: Prof. Marcelo de Andrade Roméro
Título da monografia: Sistema de Certificação Living Building Challenge: Análise Crítica
Comparativa com o Sistema AQUA-HQE
Palavras chaves: Certificações de sustentabilidade, AQUA, Living Building Challenge,
edificações sustentáveis.
Resumo:
As práticas na indústria da construção civil relacionadas a sustentabilidade e a maneira como
o homem se relaciona com a natureza tem se desenvolvido junto da noção de sustentabilidade
desde os anos 70. Com o intuito de avaliar e certificar a eficácia dessas novas práticas da
construção, surgiram, desde o início da década de 90, sistemas de certificação de
sustentabilidade. O Living Building Challenge (LBC) tem se destacado hoje como o mais
rigoroso entre os sistemas de certificação presentes na indústria da construção civil, elevando
os conceitos de construção sustentável. O intuito deste trabalho é analisar as diferenças entre
os critérios desse que é tido como o mais rigoroso sistema de certificação ambiental de
edifícios, o LBC, com o sistema AQUA-HQE, já muito difundido e aplicado no Brasil desde
2007. A análise parte de comparações dos itens de avaliações do LBC com itens equivalentes
no sistema AQUA-HQE. O resultado nos mostra a constatação de que o Living Building
Challenge apresenta rigor maior em suas exigências e requisitos, sendo o AQUA-HQE menos
abrangente e mais flexível em sua metodologia de avaliação.
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Aluno: Géssika Furtado Ximenes Borges
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: A contribuição da cobertura verde no conforto térmico de edifício
escolar por meio do envi-met
Palavras chaves: Envi-met, São Sebastião, Análise Climática
Resumo:
A pesquisa tem o objetivo de apresentar as simulações computacionais do
desempenho microclimático da escola Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião. Como
método foi feito análise comparativa em dois cenários: o cenário atual e o cenário com
cobertura verde. O programa Envi-met versão 4.0 foi a principal ferramenta utilizada. No
primeiro momento de uso foram feitas modelagens da área, usando as ferramentas do envimet. Os resultados mostraram que as coberturas verdes reduziram a temperatura do ar
dentro e fora (pátios) da edificação, bem como diminuíram a velocidade dos ventos. No
caso da umidade relativa do ar manteve os resultados do cenário real. Conclui-se que, a
cobertura verde traz mudanças no conforto térmico da escola, entretanto, a mudança
realizada diminuiu em parte a temperatura nos horários mais quentes, ainda causando
desconforto térmico.
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Aluno: Giulia Teixeira Igliori
Orientador: Prof. Gustavo de Luna Sales
Título da monografia: Turismo sem barreiras: Acesso universal à utilização de serviços e
pontos turísticos no eixo central de Brasília.
Palavras chaves: Turismo acessível, acessibilidade, pontos turísticos, patrimônio cultural
Resumo:
Esta monografia apresenta o resultado da avaliação de acessibilidade, segundo os padrões
estabelecidos pela ABNT NBR 9050:2015, de seis pontos turísticos localizados no eixo
central de Brasília. A metodologia de avaliação da acessibilidade utiliza planilhas embasada
em normas e estudos sobre o assunto, e pode ser utilizado em quaisquer edificações, públicas
ou privadas. Por fim, pode-se observar que os pontos turísticos avaliados estão previamente
adaptados aos deficientes físicos, no entanto, ainda é necessária a conscientização da
população com as demais deficiências.
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Aluno: Isabela Dutra Campos
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: IMPACTO AMBIENTAL DO SETOR NOROESTE / BRASÍLIA DF: Desconstruindo a cartilha verde
Palavras chaves: Bairro Sustentável, Brasília, Impacto Ambiental, Manual de
Sustentabilidade, Setor Noroeste.
Resumo:
O Setor Noroeste, desde o início da sua aprovação, foi objeto de discussões acerca da real
necessidade de expansão urbana do Plano Piloto, e do impacto ambiental que o novo
empreendimento urbanístico causaria à área – de valor histórico, cultural e ambiental – em
que foi inserido. Além dos danos ambientais, outros impactos decorrentes da implantação já
eram apontados, como os problemas urbanísticos, fundiários e sociais. As incoerências com
os discursos ambientais, apoiadas pelo campo econômico e mercado imobiliário, para a
construção do primeiro “bairro sustentável” do Distrito Federal, exibiam um cenário de
dúvida. Diante do questionamento sobre a aplicação dos conceitos de bairro sustentável ao
Noroeste, o presente trabalho apresenta inicialmente os aspectos do urbanismo sustentável.
Em seguida, é realizado a contextualização sobre a previsão de ocupação e concepção do
Setor Noroeste, para compreensão dos processos que envolveram a sua implantação. Na
sequência, é exibido um breve panorama do Noroeste com foco nas diretrizes do Manual de
Sustentabilidade, que se encontram no Plano de Gestão Ambiental de Implantação (PGAI).
Baseado nisso, este trabalho busca analisar os pré-requisitos do Manual de Sustentabilidade,
a fim de verificar se o Noroeste cumpre com o manual.
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Aluno: Isabela Porte Vieira
Orientador: Prof. Rômulo José da Costa Ribeiro
Título da monografia: Crescimento e Sustentabilidade Urbana: Aspectos Legislativos da
Expansão de Londrina-PR
Palavras chaves: Crescimento Urbano, Urbanismo Sustentável, Legislação Urbanística.
Resumo:
Os impactos referentes ao crescimento urbano desordenado das cidades se estendem a
vários âmbitos. Muito se tem avançado quanto aos estudos sobre o crescimento e os
aspectos que o envolvem, porém abordam-se características fragmentadas da problemática.
Esse estudo busca preencher a lacuna que relaciona a expansão urbana e a sustentabilidade
urbana no contexto da legislação urbanística, utilizando como estudo de caso a cidade de
Londrina-PR. O intuito do estudo é compreender como o crescimento urbano de Londrina
estrutura-se e qual a influência da legislação nessas tendências, apontando conformidades,
contradições e possibilidades de manipulação. Para isso foi realizada uma análise
bibliográfica sobre desenvolvimento urbano sustentável, práticas de planejamento,
crescimento urbano, as formas de expansão e suas respectivas variáveis. Posteriormente, o
crescimento de Londrina foi caracterizado a partir de seus marcos legais, desde sua gênese
até a legislação urbanística vigente. Relacionaram-se os tópicos anteriores, apresentando
uma análise da legislação na cidade de Londrina em reação ao crescimento e a
sustentabilidade urbana, os resultados obtidos revelam que a expansão da cidade foi
acelerada e sem o devido planejamento, caracterizado principalmente pela intensa
verticalização central, pelos vazios urbanos entre o centro e a periferia, especulação
imobiliária, aumento das distâncias e segregação especial entre classes sociais, logo, uma
cidade com características insustentáveis. Por fim, concluiu-se que é importante um
aperfeiçoamento da legislação e de monitoramento dos resultados recorrentes da aplicação
da mesma, além da inclusão de uma gestão integrada, planejamento participativo e busca
por contínuas melhorias rumo a sustentabilidade urbana.
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Aluno: Isabella Helena Costa Oliveira
Orientador: Prof. Gustavo de Luna Sales
Título da monografia: AVALIAÇÃO
RESIDENCIAL VERO - CUIABÁ/MT

PÓS-OCUPAÇÃO

DO

CONDOMINIO

Palavras chaves: Condomínio vertical multifamiliar; Avaliação pós-ocupação; Satisfação
do morador; Manutenção.
Resumo:
O modelo de moradia em edifícios é o mais difundido no Brasil, seja pela sensação de
segurança, praticidade, localização ou pelos itens de lazer abarcados. O alto adensamento do
terreno é de interesse do incorporador, e, ao mesmo tempo, argumento de persuasão no
momento da venda para reduzir o custo do condomínio. Em contrapartida, requer uma
infraestrutra robusta, que deve ser pensada para ser operacionalizada de maneira racional e
equilibrada.
O mercado imobiliário em franca expansão se depara com a concorrência, consumidor
exigente, certificações para financiamentos e, por último, a NBR 15757/2013 que vincula as
responsabilidades quanto as especificações dos materiais e sistemas, dando parâmetros
mínimos para aquisição e, como objetivos, elevar a qualidade das construções, equiparar a
concorrência e respaldar o cliente.
A realização da avaliação pós-ocupação do condomínio vertical multifamiliar Vero, em
Cuiabá, visa identificar o nível de satisfação do morador em relação à unidade habitacional
e as áreas comuns e de lazer e as manutenções exigidas, através da combinação de
procedimentos metodológicos de avaliação pós-ocupação para edifícios de apartamentos,
seus resultados e analises e a proposição de melhorias dos pontos classificados como
negativos.
A APO, de um modo geral, revelou o nível de satisfação mediano por parte dos moradores,
sendo o ruído como item de maior reclamação. Quanto as áreas comuns, a maioria das áreas
de lazer são freqüentadas e satisfazem aos anseios dos moradores, com exceção do
playground, desproporcional a demanda do condomínio. Sobre a manutenção, o condomínio
já apresentou substituição de equipamentos e sofre com o alto custo de consumo de água e
energia elétrica.
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Aluno: Iuri Cesário Araújo
Orientador: Prof.ª Dra. Ana Elisabete de Almeida Medeiros
Título da monografia: A Declaração de Significância Cultural como instrumento de
Conservação Integrada e Desenvolvimento Sustentável e sua aplicação no Parque Histórico
Nacional dos Guararapes-PE
Palavras chaves: Desenvolvimento Sustentável; Patrimônio Cultural; Conservação
Integrada; Parque Histórico Nacional dos Guararapes; Declaração de Significância Cultural
Resumo:
Esta monografia intitula-se A declaração de significância cultural como instrumento de
conservação integrada e desenvolvimento sustentável e sua aplicação no Parque Histórico
Nacional dos Guararapes-PE e consiste no desenvolvimento de um protótipo de Declaração
de Significância para o Parque Histórico Nacional dos Guararapes – PHNG, em função da
problemática da pesquisa, fundamentada na questão: quais são os atributos físicos e/ou os
valores sociais que podem justificar a proteção deste sítio histórico urbano e que são
suficientemente relevantes para os diversos atores sociais envolvidos a ponto de
interromper as ações de descaracterização da área ainda que na presença da forte expansão
urbana, do déficit habitacional e do sistema capitalista excludente? Considerando o
exposto, o objetivo principal da pesquisa é relacionar conceitos contemporâneos como o de
significância cultural – e da sua instrumentalização em uma Declaração de Significância
Cultural – atuante no bojo das práticas da Conservação Integrada e do Desenvolvimento
Sustentável e ainda uma aplicação prática em um bem patrimonial onde tais valores podem
ser determinantes nas ações de conservação, como no caso do Parque Histórico Nacional
dos Guararapes-PE. Os objetivos específicos definidos foram 1) apresentar a questão da
sustentabilidade no âmbito do patrimônio cultural e seus desdobramentos, inclusive com
relação à conservação integrada; 2) entender o contexto histórico do Parque Histórico
Nacional dos Guararapes, da sua importância histórica às circunstâncias de ocupação dentro
da então área de preservação rigorosa; e 3) sistematizar os aspectos que conferem
significado ao PHNG atribuídos ao longo do tempo.
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Aluno: Jhulyan Nayane Silva
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Andrade Roméro
Título da monografia: Retrofit no Sistema de Iluminação das Unidades de Tratamento
I e II do Hospital Universitário de Brasília (HUB)
Palavras chaves: Retrofit, Energia, Iluminação, Eficiência Energética.
Resumo:
Diante do cenário energético no Brasil, o objetivo de eficientizar e melhorar a qualidade de
iluminação nas edificações do setor público se tornou recorrente. O consumo de energia
elétrica em edificações hospitalares, por exemplo, é bastante elevado em razão dos
equipamentos técnicos necessários as especialidades clínicas e ao sistema de iluminação,
que na maioria das vezes é ultrapassado. O objetivo deste trabalho é apresentar uma
proposta de retrofit para o sistema de iluminação artificial das Unidades de Atendimentos I
e II do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Para que o trabalho atendesse estas
condições, foram feitas visitas in loco, aplicação de questionário aos usuários e entrevista
com responsáveis do Setor de Engenharias, para conhecimento da situação atual dos
prédios em relação às condições luminotécnicas. Após a análise propôs-se a substituição
das lâmpadas atuais de modelos Fluorescente Tubular de 32W (120cm) por lâmpadas de
modelo Lâmpada LED Tubular T8 18W (120cm). Com essa mudança estima-se uma
economia anual para o uso final de iluminação artificial de R$ 266.400,00/ano na conta de
energia elétrica das Unidades de Atendimento I e II com um período de retorno de
investimento de 5,4 meses.
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Aluno: João Francisco Silva Pasqua
Orientador: Prof. Dr. Márcio Roma Buzar
Título da monografia: O papel da estrutura na definição da arquitetura – estudo de caso do
prédio da FAU/USP
Palavras chaves: arquitetura – estrutura – integração – Vilanova Artigas - pilar
Resumo:
Para a plenitude do fazer arquitetônico, fatores funcionais, programáticos, econômicos e
estéticos devem ser equacionados. Para isso é necessário que haja articulação entre as
disciplinas e diálogo entre os profissionais envolvidos, principalmente entre arquitetos e
engenheiros, na execução do projeto e da obra.
Para que essa integração ocorra com eficiência, problemas decorrentes da formação
acadêmica e da cultura profissional de ambas as profissões, como falta de
interdisciplinaridade, menosprezo de determinadas disciplinas, não valorização do outro
profissional e projeto executado de forma sequencial devem ser combatidos.
Devido à importância que a estrutura tem para a definição da forma e dos custos da obra, o
arquiteto, como coordenador do projeto, deve considerar as questões estruturais desde os
primeiros momentos da produção projetual, podendo até potencializar o aspecto estético da
estrutura.
A história é repleta de exemplos nos quais a perfeita integração entre arquitetura e estrutura
permitiu a execução de notáveis obras, aproveitando-se inteligentemente dos materiais e das
técnicas disponíveis. Neste trabalho elegeu-se o edifício da FAU/USP, projetado por
Vilanova Artigas, como estudo de caso. Destacaremos o pilar externo da edificação devido
à sua forma escultórica e suas justificativas construtivas, além da importância desse elemento
estrutural, recorrente na maioria das edificações.
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Aluno: JOELSIO GUEDES DE LIMA
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: DESEMPENHO TÉRMICO DE ENVOLTÓRIA DE EDIFÍCIO
CONFORME A NBR 15.575/2013
Palavras chaves: Capacidade térmica. Transmitância. Envoltória. Componentes. Zonas
bioclimáticas.
Resumo:
Neste trabalho, investiga-se o desempenho térmico da envoltória de edifícios habitacionais a
partir de três modelos computacionais (protótipos), criados no software Autodesk Revit®,
que é baseado na Plataforma BIM(BuildingInformationModeling), e desenvolvidos como
base de projetos para o Programa Minha Casa Minha Vida. Desses protótipos, são levantadas
informações sobre os componentes das paredes externas e das coberturas e em seguida esses
componentes são configurados em camadas na Calculadora de Propriedades da Plataforma
Projeteee/UFSC. A partir daí, obtêm-se os resultados dos índices de desempenho da
envoltória dos protótipos.Com esses resultados, tem-se uma configuração para as paredes
externas e coberturas dentro das orientações normativas no padrão NBR 15.575/2013, que
tem como índice máximo de Transmitância Térmica (U) 2.5 para a Zona Bioclimática 4 do
Brasil. Entre as paredes e coberturas avaliadas, concluiu-se que dois tipos de paredes e duas
coberturas possuem índices acima do permitido e uma parede e uma cobertura estão dentro
do permitido. Desse modo, utilizando-se esses dois tipos, pode-se chegar a uma envoltória
que atende à norma 15.575.Com esses parâmetros definidos, é possível construir modelos
com paredes na plataforma BIM e utilizá-los como base de dados para serem reutilizadas
com o Revit e outros softwares de análises e simulações de desempenho. O resultado dessa
avaliação permitiu a verificação de quais componentes estão de acordo com a norma e que
podem ser configurados para a montagem das camadas de paredes externas e coberturas
adequados ao bioclima de Brasília. Espera-se, com isso, contribuir para a produção de
edificações mais eficientes e sustentáveis.
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Aluno: Júlia Monteiro Herszenhut
Orientador: Profª. Drª. Marta Adriana Bustos Romero
Título da monografia: Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde:
alternativas bioclimáticas aplicadas ao projeto construído.
Palavras chaves: Conforto ambiental, saúde, APO, satisfação.
Resumo:
Esta monografia apresenta a análise do espaço construído de Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde, conhecidos como EAS, com o intuito de estudar a influência da
edificação na interação com os funcionários e a estrutura física já construída utilizada para
oferecer os atendimentos primários, foi realizado estudo de caso no Centro de Saúde
número 12 localizado na Asa Norte, EQN 208/408, Brasília- DF. Essa unidade de saúde
caracteriza-se em um sistema construtivo pré-fabricado que é replicado, podendo haver
algumas modificações, em toda a rede do Sistema de atendimento de saúde do Distrito
Federal. Observou-se o uso de estratégias bioclimáticas que visam atender às demandas de
conforto térmico e acústico específicas de um Centro de Saúde.
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Aluno: Juliana Castardo Bocchi
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: Comportamento microclimático em Aparecida de Goiânia – GO.
Palavras chaves: Conforto ambiental, microclima, adensamento urbano, área verde.
Resumo: O presente estudo trata da avaliação do comportamento microclimático, com
ênfase no conforto térmico, em uma área localizada Jardim Belo Horizonte, município de
Aparecida de Goiânia – GO. A pesquisa visa compreender os benefícios e as limitações
impostas pelo aumento da densidade urbana no entorno de uma Área de Preservação
Permanente (APP), onde condomínios de torres residenciais de médio porte se instalaram
na região, originalmente composta por residências unifamiliares. Assim, avaliou-se a
variação climática conforme o aumento da densidade em quatro pontos localizados no
passeio público, observando também os benefícios da presença da vegetação nativa e
superfície de água no clima local. Com base no exposto, o trabalho é finalizado com
observações a respeito dos benefícios e limitações que o aumento da densidade
proporcionou à região estudada, além de recomendações de estratégias para o
melhoramento da qualidade ambiental urbana existente.
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Aluno: Juliana Del Pilar Lastras Batalha
Orientador: Prof. Dr. Marcos Thadeu Queiroz Magalhães
Título da monografia: Análise do Corredor de Atividades de Taguatinga sob a Perspectiva
do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável: o PDL de 1998
Palavras chaves: Desenvolvimento urbano sustentável, desenvolvimento orientado ao
transporte, mobilidade urbana.
Resumo:
Taguatinga foi fundada em 1958 a oeste de Brasília no Distrito Federal, mas apesar de ser
uma cidade jovem a alteração intensa das dinâmicas urbanas em detrimento de novos
padrões e aos avanços tecnológicos, gerou e gera problemas socioambientais complexos na
cidade. O seu sistema de transporte e circulação é desequilibrado, inadequado e incapaz de
atender à demanda dos diversos setores e das cidades próximas. Como medida para sanar
esse problema, o Plano Diretor Local de Taguatinga de 1998 propõe a criação do Corredor
de Atividades, para integrar física e funcionalmente as Regiões Administrativas
Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Nesse sentido, este trabalho propõe a análise desse
Plano Diretor Local para averiguar se foi previsto um planejamento fundamentado na
promoção de medidas sustentáveis ou se serão necessárias mudanças para adequá-lo à nova
abordagem mundial. A análise, feita à luz do conceito de Desenvolvimento Orientado ao
Transporte Sustentável – DOTS, mostrou que o Plano Diretor Local de Taguatinga contém
diretrizes conceitualmente adequadas para a promoção do DOTS, mas seu conjunto e
aplicabilidades são falhos. Conclui-se, portanto, que é essencial a sua atualização para
adequá-lo às novas necessidades locais e mundiais, no sentido de promover seu
crescimento sustentável em consonância com as regiões próximas.
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Aluno: Larissa Lopes Cabral de Sousa
Orientador: Prof.ª Dra. Ana Elisabete de Almeida Medeiros
Título da monografia: Uma Discussão Sobre Intervenções e Alguns dos Seus Impactos na
Arquitetura Moderna de Severiano Mário Porto no Amazonas: O Caso da Faculdade de
Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas
Palavras chaves: Severiano Mário Porto, UFAM, Arquitetura Moderna, Patrimônio
Cultural, Sustentabilidade.
Resumo:
O presente trabalho estuda o processo de desenvolvimento dinâmico da Faculdade de
Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, a fim de compreender como as
mudanças ocorridas durante sua expansão afetaram valores patrimoniais importantes
atribuídos aos edifícios originais de Severiano Mário Porto. Para que esta compreensão seja
efetivada, faz-se necessário relacionar inicialmente sustentabilidade à Arquitetura Moderna,
onde em um primeiro momento se discute suas características gerais até chegar ao trabalho
realizado pelo arquiteto no Amazonas, destacando a Faculdade de Tecnologia como objeto
de estudo. A seguir, a pesquisa analisa primeiramente cada etapa do desenvolvimento de
maneira individual, buscando identificar aspectos arquitetônicos sustentáveis e
preservacionistas relacionados ao Movimento Moderno na Amazônia. Em segundo lugar,
destacam-se as mudanças sofridas nos edifícios para então apresentar o objeto de estudo
nos dias de hoje o comparando ao original e identificando significativas perdas. Finalmente
são apresentadas as conclusões, onde os dados obtidos durante a pesquisa por meio da
análise descritiva são abordados, sendo também expostas as propostas de possíveis recursos
a serem utilizados para que o crescimento da Universidade não afete características
patrimoniais importantes.
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Aluno: Larissa Rodrigues Araújo
Orientador: Prof. Marta Adriana Bustos Romero
Título da monografia: Conforto térmico nas vias urbanas: Diretrizes para a Avenida T-63
em Goiânia-GO
Palavras chaves: Bioclimatismo, conforto térmico, clima urbano, Goiânia-GO, Avenida
T-63.
Resumo:
Esta monografia apresentou estratégias bioclimáticas que contribuem para a melhoria do
espaço das vias da cidade de Goiânia, especialmente em relação ao conforto térmico, com
estudo de caso na Avenida T-63. No processo de urbanização de Goiânia, foi dada
preferência ao veículo automotor individual, deixando de lado o conforto e a segurança dos
usuários de outros meios de transporte, que necessitam de cuidados especiais que devem ser
identificados por meio de diretrizes que adequem as vias aos aspectos climáticos da cidade.
Para alcançar esse objetivo, primeiramente foram analisados conceitos referentes à
arquitetura bioclimática, conforto térmico e clima, e após esse embasamento teórico, foi feito
um diagnóstico das características da cidade de Goiânia e do local do estudo de caso,
observando histórico, dados climáticos, morfologias, comportamentos do vento, usos e
ocupações do solo para, por fim, propor as estratégias bioclimáticas mais adequadas para
obtenção de conforto térmico na via. Como resultado, observou-se que para o local analisado,
as principais estratégias a serem utilizadas são a ventilação, o sombreamento e o resfriamento
evaporativo, sendo que a vegetação exerce um papel fundamental na obtenção do conforto
quando planejada. Concluiu-se que os conceitos bioclimáticos contribuem de maneira
satisfatória para tornar o espaço urbano mais agradável termicamente e para oferecer melhor
qualidade de vida a todos os usuários da via.
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Aluno: Leila Nóbrega Farina
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: A influência das coberturas verdes no microclima da cidade do
Recife.
Palavras chaves: Coberturas verdes, Microclima urbano, Ilhas de calor, Lei do Telhado
Verde.
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo analisar os efeitos das coberturas verdes (também
comumente denominadas pelo termo ‘Telhado Verde’) na redução de temperaturas do
microclima urbano e mitigação dos efeitos de ilhas de calor, na cidade do Recife. A
principal justificativa da pesquisa baseia-se na problemática da criação da Lei do Telhado
Verde aprovada no município, em 2015. Como metodologia de pesquisa foi desenvolvida
uma análise comparativa entre pesquisas anteriores que relacionam o uso de coberturas
verdes e seus efeitos biclimáticos na escala urbana. Conclui-se que apesar de o clima de
Recife (quente e úmido) não ser o que apresenta melhores resultados na mitigação de
temperaturas do microclima com o uso das coberturas verdes, ainda há vantagens na sua
aplicação.
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Aluno: Letícia Ferrari dos Santos
Orientador: Prof. Dra. Marta Adriana Bustos Romero
Título da monografia: Legislação Urbana e Bioclimatismo: Análise do Código de
Obras e Edificações de Florianópolis.
Palavras chaves: Arquitetura Bioclimática. Planejamento Urbano. Legislação
urbana. Código de Obras e Edificações. Florianópolis.
Resumo: Esta monografia objetiva analisar o Código de Obras e Edificações de
Florianópolis com o intuito de identificar a presença de princípios e estratégias
bioclimáticas dentro de seu corpo normativo. Para atingir este objetivo foi realizada
uma revisão bibliográfica acerca das influências diretas que esta legislação tem
sobre as práticas de projetos e obras de arquitetura, seja por definir estas práticas,
seja pelo caráter de obrigatoriedade de seu cumprimento. Como o lugar e o clima
inerente a ele têm caráter fundamental na decisão das estratégias bioclimáticas,
coube a segunda etapa deste trabalho, levantar, com o auxílio da bibliografia, as
principais estratégias para Florianópolis. Apresentando clima com duas estações
bem definidas, a cidade em estudo necessita das práticas de resfriamento por
ventilação e aquecimento passivo para atingir os níveis de conforto. Para que
estas estratégias sejam cumpridas é necessário observar os parâmetros de
implantação, orientação, fechamentos e materiais, aberturas para ventilação e
proteções solares.Estes parâmetros foram buscados dentro do corpo normativo do
Código de Obras e Edificações de Florianópolis para identificar se há a presença
de princípios bioclimáticos que estimulem a prática dos projetos e obras de
arquitetura bioclimática. Verificou-se a ausência dessas diretrizes, bem como a
necessidade de revisão desta legislação a fim de garantir a melhoria das práticas
de projetos e obras e com isso a construção de uma Florianópolis mais
sustentável.
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Aluno: Luciana Carvalho Jardim
Orientador: Profª. Liza Maria Souza de Andrade,
Título da monografia: Análise de áreas urbanas degradadas: Encontro dos Córregos
Capim Puba e Botafogo na Cidade de Goiânia.
Palavras chaves: CÓRREGO, CIDADE, DEGRADAÇÃO, URBANISMO, OCUPAÇÃO.
Resumo:
Neste trabalho observou-se a cidade a partir do ponto de vista da influência da sua
hidrografia. Para isso, o estudo da Ecologia Urbana, campo da ecologia que estuda as cidades,
foi o ponto de partida. O trabalho analisou a ocupação espacial do encontro de dois
importantes córregos na cidade de Goiânia, o Capim Puba e o Botafogo. Os problemas
encontrados na avaliação não são exclusividades dessa região. Cidades como São Paulo,
Madri, Seul e Los Angeles, dentre várias outras e em diferentes escalas, apresentam a
fragmentação do tecido urbano por recursos hídricos degradados, com pouco ou nenhum
aproveitamento como elemento qualificador da paisagem e ambiência urbana. Este trabalho
pretende responder as seguintes questões: Como estão sendo reabilitados os cursos d’águas
degradadas na cidade de Goiânia? Como as ações do poder público tem contribuído para
melhoria da ocupação dos leitos dos cursos d`água? Quais ações devem ser implementadas
para que Goiânia seja uma cidade mais sustentável, onde os recursos naturais sejam avaliados
como fonte de qualidade de socioambientais? Primeiramente foram estudados os princípios
relacionados à reabilitação de assentamentos urbanos em áreas ribeirinhas. Depois disso, foi
feita uma análise do processo de ocupação da área estudada, ou seja, da região do Encontro
dos córregos. Verificou-se que existe uma omissão do poder público e uma falta de
engajamento da população na busca por sanear as questões ambientais, agravando assim o
problema. Foram apresentados projetos no Brasil e no mundo em que se busca resolver
situações de degradação semelhantes. Por fim, foram associados princípios para reabilitação
de assentamentos urbanos e de cursos d´água no meio urbano à ações desenvolvidas em
locais onde apresentavam problemas parecidos e que tiveram como soluções boas práticas
ambientais. É importante perceber que hoje já existe uma preocupação intrínseca para que se
requalifique os nossos rios e córregos, buscando transformá-los em ambientes menos
inóspitos e segregadores dentro das nossas cidades. É importante pensar em uma gestão
urbana democrática e participativa, acreditando que este é o caminho para a preservação e
revitalização da interação entre os rios e as cidades.
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Aluno: Mara Santa Rosa Ulbrich
Orientador: Prof. Marta Adriana Bustos Romero
Título da monografia: Construindo o Sustentável: Estratégias Bioclimáticas para Salvador
Palavras chaves: Conforto Térmico; Salvador; Autossuficiência; Arquitetura Passiva;
Sustentabilidade.
Resumo:
A monografia em questão propõe uma reflexão sobre o pensamento acerca do conforto
térmico na arquitetura da cidade de Salvador - BA, tomando como base os princípios de
estratégias bioclimáticas voltadas para a arquitetura e, defendendo-se assim, maneiras mais
sustentáveis de alcançar o conforto térmico e bem estar. A metodologia de pesquisa se deu
através de leituras e aplicação de modelos existentes cujo potencial de aplicação era
compatível com a cidade tratada. Desta forma, estudou-se o clima local, as normas de
desempenho térmico e a NBR-15220-3. Tomando este método como parâmetro, ao final
desta monografia, já no capítulo 03, são escolhidas diretrizes e estratégias mais coerentes
para que se tenha o melhor desempenho térmico, com foco na autossuficiência das
edificações em Salvador.
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Aluno: Marcela Duarte Muniz
Orientador: Prof. Dr. Marcos Thadeu Q. Magalhães
Título da monografia: Mobilidade na Perspectiva do Pedestre: O Centro do Recife
Palavras chaves: Caminhar, Acessibilidade, Mobilidade, Segurança viária, Sustentabilidade.
Resumo:
Com o crescente uso do automóvel particular, as grandes cidades desenvolveram- se priorizando
vias largas e estacionamentos em detrimento do espaço para o pedestre e outros modos de
transporte mais sustentáveis como calçadas e vias para bicicletas. Esse tipo de desenvolvimento das
cidades, inviabilizando o uso dos espaços públicos pelos pedestres, é alvo de muitas críticas e um
movimento de reocupação dos pedestres nos espaços públicos ganha espaço. Entendendo-se que o
acesso a estes espaços públicos é o primeiro passo para a desejada reocupação, a mobilidade
sustentável faz-se essencial no atual contexto urbano brasileiro e mundial. A presente monografia
pretende dar ênfase ao debate atual envolvendo a qualidade da mobilidade que promovem.
Tendo a caminhabilidade como seu maior norteador, essa dissertação avalia conceitos que são
essenciais para se entender o significado de mobilidade. Com o intuito de avaliar a mobilidade nas
grandes cidades foi escolhida uma área na cidade do Recife a qual tem suas características viárias
modificadas com o tempo de modo a priorizar o pedestre. Para tal avaliação foi discutido o caminho
necessário para o desenvolvimento de ações. Tal caminho definiu indicadores que guiaram a
metodologia de análise da área em questão, enfatizando-se a mobilidade e a acessibilidade.
O trabalho culmina na análise da área de estudo e tem como intuito servir como base para trabalhos
futuros em diferentes áreas que passem pelo mesmo processo de ênfase do caminhar.
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Aluno: MARCELLA BOURET SANT’ANA
Orientador: Prof. Gustavo de Luna Sales
Título da monografia: SÍNDROME DO EDIFÍCIO DOENTE - Análise e diretrizes de
melhorias para o edifício Desembargador Antônio de Arruda - Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso
Palavras chaves: Síndrome do Edifício Doente - SED. Saúde. Bem-estar. Ambiente de
Trabalho.
Resumo:
Este trabalho apresenta como estudo de caso um edifício do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso (TJ/MT), o Anexo “Desembargador Antônio de Arruda” com objetivo de
analisar o caso do TJ/MT sob os aspectos da Síndrome do Edifício Doente - SED e propor
possíveis diretrizes para a melhoria das condições de trabalho, saúde e qualidade de vida dos
usuários. A Síndrome do Edifício Doente (SED) é uma manifestação de diferentes sintomas
que aparentemente não estão ligados entre si. Não há uma singularidade na maneira pela qual
as pessoas reagem ao ambiente doente. Os sintomas variam de dores de cabeça, náusea,
indisposição generalizada, irritação nos olhos, garganta e nariz, irritabilidade e outros. O
trabalho apresenta o conceito da SED, suas causas e consequências estudadas. Corroborando
com o objetivo geral temos os objetivos específicos que foram a identificação da ocorrência
da SED e possíveis problemas responsáveis pelo desencadeamento da síndrome no locus,
além de quantificar a ocorrência de sintomas da SED entre os usuários do edifício. Para tanto,
foi utilizado a aplicação de questionário fechado a uma amostra de 20% dos usuários
permanentes do edifício. Os resultados demonstraram que 94% alegaram a manifestação de
no mínimo um sintoma da SED, quando bastariam apenas 20% para a confirmação da
suspeita. Separadamente, todos os sintomas apresentados tiveram mais do que 20% de
afirmativa. Na verdade, a menor reclamação foi 32% com relação aos sintomas relacionados
com a gripe. A maior reclamação foi com relação às dores posturais com 74%. Os outros
sintomas revelados representaram: oculares 55%, nasais 67%, respiratórios 35% e
transtornos gerais 64%. Como propostas de possíveis diretrizes de melhorias foram
selecionados aspectos que mais se destacaram nos resultados da pesquisa como a ventilação
e iluminação, ruídos, ar-condicionado, alta densidade de pessoas em alguns ambientes,
exposição a poluentes químicos e odores. As propostas se direcionam para alternativas que
podem ser adotadas a curto, médio e longo prazo, sendo que parte delas seriam urgentes dado
ao alto índice dos sintomas apresentados pelos usuários. De qualquer forma, este trabalho
não se restringe à aplicação das sugestões ao Edifício pesquisado, podendo ser utilizado para
a análise e melhoria de construções e elaboração de projetos.
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Aluno: Marcelo Aquino Corte Real da Silva
Orientador: Prof. Dr. Márcio Augusto Roma Buzar
Título da monografia: Blocos Residenciais da Colina Velha: Equilíbrio e Racionalização
da Construção.
Palavras chaves: Colina, Lelé, Pré-fabricação, Pré-moldado, Viga, Concreto Armado,
Sistema Estrutural, Simulação.
Resumo:
A universidade de Brasília fez parte de um plano ousado e experimental que atingiu
diversas esferas, onde a sua concepção foi marcada pela experimentação arquitetônica e
construtiva. A rápida execução era a diretriz de ordem no começo dos anos de 1960. A préfabricação e a pré-moldagem foram protagonistas na concepção de grande parte das
edificações que contemplavam o campus. O conjunto de blocos residenciais da chamada
Colina Velha, assinado por João Filgueiras Lima (Lelé) veio para resolver um problema de
déficit habitacional dentro da Universidade com aplicação de um novo sistema, sendo
construído em um ano. Em um primeiro momento, o presente trabalho tem como objetivo
fazer uma análise comparativa que justifique a aplicação da pré-fabricação no conjunto da
Colina, por meio do equilíbrio de forças, indo além da questão econômica e de prazo. Com
o levantamento de dados e parâmetros para análise, este trabalho buscou analisar as
variáveis de cargas, além de quantificar o volume de concreto gasto, que acabou reforçando
a questão econômica da pré-fabricação.
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Aluno: Maria de Fátima Silva Vasconcelos
Orientador: Prof. Oscar Luís Ferreira
Título da monografia: Ir e Vir: Acessibilidade e Wayfinding no Conjunto
Arquitetônico da Procuradoria-Geral da República
Palavras chaves: Acessibilidade, Wayfinding, Deficiência, Edifícios Públicos.
Resumo:
A deficiência é atualmente compreendida como resultante da interação entre uma pessoa
e o ambiente no qual ela está inserida, cujas barreiras arquitetônicas, de comunicação e
atitudinais existentes impedem a sua plena inclusão social e, portanto, devem ser
eliminadas. A legislação brasileira estabelece obrigações aos órgãos e entidades públicas
quanto à necessidade de promover o pleno exercício da cidadania a qualquer pessoa,
inclusive às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, ao garantir condições
de acesso - com autonomia e segurança – a seus serviços e suas edificações. Para o seu
efetivo uso, os ambientes fornecem informações espaciais ao usuário que impactam na
capacidade de orientação, decorrente do reconhecimento do ambiente, da percepção das
informações e da definição de estratégias para o deslocamento desejado. Este trabalho
propõe-se a avaliar as condições de acessibilidade na Procuradoria-Geral da República,
sede administrativa do Ministério Público Federal, para identificar elementos de
wayfinding que impactam no uso autônomo e independente das suas edificações e propor
recomendações para o desenvolvimento de projetos que facilitem a orientação espacial,
proporcionando segurança e independência aos usuários.
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Aluno: Mariana Oliveira Guimarães Dantas
Orientador: Prof. Rômulo José da Costa Ribeiro
Título da monografia: Jogo Oasis: Tecnologia social para reabilitação de Praças
Palavras chaves: Espaços Públicos, Urbanismo Tático, Engajamento Social, Jogos
Urbanos, Jogo Oasis
Resumo:
Em um contexto de transformações urbanas e fragilidade socioambiental, esta pesquisa tem
como objetivo promover metodologias e tecnologias de engajamento comunitário para
reconstrução de espaços públicos, com destaque para o estudo de caso, o Jogo Oasis. Esta
tecnologia social de uso livre, aplicado tanto por iniciativas privadas quanto por políticas
públicas foi desenvolvida por um grupo de arquitetos em Santos – São Paulo, que utiliza sete
disciplinas (Metodologia Elos) para envolver os participantes a um objetivo comum, como
realizar mutirões de transformação de espaços de interesse. Foram explorados conceitos
como placemaking (fazer lugares) e urbanismo tático (táticas de construção participativas),
que revelam uma atuação cidadã a partir da necessidade de renovação dos espaços públicos.
Além disso, a pesquisa buscou aliar o ensinamento de alguns autores sobre a importância da
escala humana nos projetos urbanos, como Jan Gehl, Jane Jacobs e Fred Kent. Foi abordada
ainda a tendência de gamification (gamificação) em contextos urbanos, destacando os
conceitos de jogos urbanos, jogos sérios e jogos cooperativos, pela inovação de aplicação em
diferentes contextos. Por fim foi realizado um relato de caso, resultante de uma vivência do
Jogo Oasis pelo programa Vivo a Praça em João Pessoa, com ilustrações da transformação
do espaço em apenas dois dias e suas decorrências. Ao final da pesquisa, foram destacadas
algumas experiências do uso do Jogo Oasis em políticas públicas, com ênfase na parceria do
Instituto Elos com o Ministério da Cultura pelo projeto Canteiro Mais Cultura. Conclui-se
que estas tecnologias colaboram com uma atuação sistêmica no planejamento das cidades e
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estimulam à cidadania de maneira mais atrativa, sem a pretensão de isentar o poder público
de suas funções.
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Aluno: Miguel Leo Salomon de Almeida Pereira
Orientador: Prof. Daniel Sant’Ana
Título da monografia: ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA DE SISTEMAS DE
APROVEITAMENTO E REÚSO DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS NO
DISTRITO FEDERAL
Palavras chaves: Aproveitamento, Reúso, Água, Escritórios, Viabilidade
Resumo:
Este trabalho consiste na análise de viabilidade técnica de sistemas de aproveitamento e
reúso de água em edificações de escritórios no Distrito Federal. Foi realizado levantamento
de dados em 101 edificações para permitir o cálculo dos indicadores de consumo diário per
capita e por unidade de área no contexto local, que correspondem a 42 litros por pessoa e
1,3 litros por m², respectivamente. Posteriormente, foi selecionado um edifício para análise
qualitativa das características construtivas e do consumo de água desagregado por usos
finais, com o objetivo de determinar com maior precisão o potencial hídrico e as
intervenções necessárias para adaptação predial ao aproveitamento e reúso de água. Foram
aplicados questionários aos usuários da edificação e à equipe de manutenção predial para
determinação da frequência de utilização dos pontos de consumo. Foram utilizados
recipientes com indicações de volume, cronômetro e sensores de fluxo eletrônicos para a
medição da vazão e do tempo médio de acionamento dos equipamentos hidrossanitários.
Também foi medido o volume de água condensada nos aparelhos de ar condicionado. Ao
final, apresentam-se os potenciais de reúso de águas servidas (9.074 m³ por ano), de
aproveitamento de águas pluviais (1.691 m³ por ano) e de água condensada em sistemas de
ar condicionado (91 m³ por ano), com considerações sobre a adaptação predial aos sistemas
de coleta, tratamento, armazenamento e distribuição de água. Devido à restrição de uso para
fins não potáveis, o volume de água que pode ser efetivamente aproveitado depende do
espaço disponível para os componentes dos sistemas e da demanda que não exige
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atendimento ao padrão de potabilidade, calculada em 69% do consumo diário da edificação.
Constatou-se que os equipamentos necessários para coleta, tratamento e armazenamento de
efluentes podem ser instalados sem grandes intervenções no edifício, sendo necessário
avaliar economicamente a viabilidade da utilização de área de garagem para reservatórios.
Também foi possível observar que a maioria das colunas e ramais de distribuição de água
abastece simultaneamente pontos que exigem e que dispensam o atendimento ao padrão de
potabilidade. Nesse caso, a adaptação predial ao uso de água não potável pode ser
complexa, exigindo reforma dos ambientes internos, ou simplificada, caso seja restrita a
pontos específicos, como nas lixeiras dos pavimentos tipo e torneiras de uso geral na
garagem.
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Aluno: Mirella Rabello de Carvalho
Orientador: Arq. Msc. Darja Kos Braga
Título da monografia: Certificação LEED para interiores comerciais – Estudo de caso no
Rio de Janeiro
Palavras chaves: Sustentabilidade, LEED, LEED ID+C, Interiores corporativos, Rio de
Janeiro.
Resumo:
O setor da construção civil é um dos setores que tem maior impacto no meio ambiente, tanto
pela magnitude do setor quanto por seu grande consumo de energia e matérias-primas. A
incorporação de conceitos de sustentabilidade na construção civil é importante pois minimiza
o consumo de matérias primas, de recursos para produção de materiais além de descarte dos
resíduos, entre outros aspectos. O estudo tem como objetivo principal verificar o nível de
sustentabilidade de um projeto de interiores que não foi concebido com premissas Leadeship
in Energy and Environmental Design (LEED) ou de sustentabilidade, e verificar quais seriam
as alterações necessárias para alcançar a certificação LEED.
Tal estudo foi realizado de maneira comparativa com a análise de um projeto de
interiores comerciais, localizado na Barra da Tijuca. Desta forma foi possível identificar suas
especificações originais e verificar como seria sua classificação segundo a certificação LEED
ID+C. Se não forem obtidos pontos suficientes para a certificação, são propostas revisões
projetuais para que o projeto possa atingir ao menos a pontuação mínima necessária para
certificação.
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Aluno: Nara Sales Gonçalves
Orientador: Prof. Caio Freire da Silva
Título da monografia: A problemática das certificações sustentáveis. O caso do fator
verde na cidade de Fortaleza.
Palavras chaves: Certificação Ambiental, LEED, AQUA, Selo Azul Caixa, Fator Verde de
Fortaleza, Selo Procel Edifica.

Resumo:
As edificações são responsáveis por um enorme passivo ambiental e o movimento das
construções sustentáveis vem respondendo a essa degradação desde o embargo do petróleo
imposto pela OPEP na década de 1970, quando o aumento do produto incitou pesquisas
significativas para melhoria da eficiência energética e o uso de energias renováveis. O contexto
favoreceu o desenvolvimento de diversas certificações por organizações que buscavam
comprovar a sustentabilidade do produto. O Município de Fortaleza, seguindo a tendência
mundial pela busca do crescimento urbano sustentável, por meio da Secretaria de Urbanismo e
Meio Ambiente, lançou em 2017 a Certificação do Fator Verde como ferramenta de aplicação e
avaliação das edificações da cidade. O presente trabalho tem como objetivo discutir a
metodologia de avaliação e a abordagem dos critérios da certificação municipal, comparando-a
com outras já utilizadas País, como LEED, AQUA, Selo Azul CAIXA e PROCEL Edifica. Os
requisitos selecionados para a avaliação das edificações segundo o Fator Verde são bastante
pertinentes na busca de alternativas para os problemas de Fortaleza, além de possuírem forte
semelhança com o padrão de critérios encontrados nos demais selos ambientais. Contudo, a
ferramenta ainda carece de maiores políticas de divulgação e incentivo para que se torne
amplamente conhecida por todos os setores da sociedade civil.
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Aluno: NATÁLIA CARNEIRO VIEIRA
Orientador: Prof. Miguel Sattler
Título da monografia: A (in)sustentabilidade dos edifícios altos: um estudo sobre a região
do parque Vaca Brava, Goiânia/Go
Palavras chaves: Edifícios altos, verticalização, sustentabilidade.
Resumo:
Ao longo dos anos, muito tem se discutido sobre a construção de edifícios altos e a
verticalização excessiva da cidade contemporânea; eles são uma realidade em todo o mundo,
fazem parte de uma “arquitetura do espetáculo” e por isso possui arquitetos e engenheiros
renomados adeptos a esse modo de construir.
A presente pesquisa busca conhecer os impactos ambientais que os edifícios altos podem
gerar; compreender as premissas do edifício alto sustentável; e analisar os processos de
verticalização na região do Alto do Bueno, localizada em Goiânia, Goiás que ocorrem desde
a década de 1980. Através da descrição dos processos de verticalização e dos impactos
causados, foram feitas avaliações sobre a atual situação do bairro Bueno: a alta densidade
provocou problemas no trânsito, impermeabilização excessiva do solo e problemas na
infraestrutura local.
Ainda, foram aplicadas questionários e entrevistas estruturadas com moradores sobre a
qualidade de vida em morar na região; abastecimento de infraestrutura; tráfego de veículos;
poluição sonora e sobre o nível de satisfação em morar no alto. Apesar de muitos
reconhecerem os problemas do bairro como barulho, infraestrutura insuficiente de águas
pluviais e tráfego de veículos, a maioria considera a região um bom local para se viver, devido
à proximidade de comércio e serviços, e à beleza do parque Vaca Brava.
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Aluno: NATÁLIA TOTUGUI DE MIRANDA
Orientador: Prof. Daniel Sant’Ana
Título da monografia: INDICADORES DE CONSUMO PREDIAL EM EDIFÍCIOS
COMERCIAIS NO SETOR SUDOESTE, DISTRITO FEDERAL
Palavras chaves: Atividades comerciais; Edificações comerciais; Indicadores de consumo
de água; Conservação de água; Consumo de água no DF.
Resumo:
O Distrito Federal passa por uma crise hídrica e, para evitar a escassez de água na época da
seca, hoje, vive importante racionamento. Além disso, a gestão hídrica no DF é norteada pela
oferta de água, sendo necessário promover uma gestão focada na redução da demanda, na
contenção do consumo de água por meios de providências direcionada à conservação. O
presente trabalho caracterizou distintas atividades comerciais e compreendeu o consumo de
água, gerou indicadores de consumo predial de edifícios comerciais do Setor Sudoeste do
Distrito Federal. Na obtenção dos dados para a análise quantitativa foi necessário coletar
dados primários (em campo) e levantar dados referente ao consumo predial mensal de água
dos endereços comerciais selecionados para análise, relativos ao período de janeiro de 2013
a dezembro de 2016, adquiridos a partir das planilhas do acervo histórico da CAESB. A
presente pesquisa possibilitou a melhor compreensão sobre o consumo de água em atividades
comerciais e de blocos comercial para a promoção da conservação de água, uma vez que o
entendimento acerca do consumo é necessário para a redução do dispêndio de água. A
classificação das atividades comerciais foi readaptada para melhor percepção do consumo
em um próximo estudo.
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Aluno: Priscila Alexandre Jorge
Orientador: Profa. Dra. Ana Elisabete Medeiros
Título da monografia: A prática preservacionista em Brasília – Análise da regularização
de áreas habitacionais: uma visão a partir do caso de Vicente Pires.
Palavras chaves: Prática preservacionista; Centros urbanos; Regularização; Políticas
Habitacionais; Brasília.
Resumo:
A Monografia se debruça sobre a questão: como se estabelece a relação entre preservação e
habitação em Brasília, no processo de regularização fundiária de Vicente Pires, Brasília- DF?
O método utilizado foi a abordagem ampla sobre a prática preservacionista, com alguns
desdobramentos no âmbito da questão habitacional e a regularização fundiária, e a relação
do preservar e habitar. Após esta contextualização se apresenta o habitar e preservar Brasília
e algumas realidades singulares desta cidade e, por fim, a análise do processo de
regularização de Vicente Pires, onde é possível identificar a inexistência da relação entre
preservação e habitação neste contexto.
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Aluno: Rafaela Vassoler de Azevedo
Orientador: Prof. Dr. Gustavo de Luna Sales
Título da monografia: Avaliação Pós-Ocupação: Estudo de caso de uma residência em
Campinas - SP
Palavras chaves: Avaliação Pós-Ocupação, Eficiência Energética, Retrofit, Energia Solar.
Resumo:
Considerando o atual cenário do setor energético brasileiro, que recentemente passou por
uma crise devido à alterações no regime hidrológico, e o grande potencial de utilização da
fonte solar para a geração de energia elétrica em nosso país, porém ainda pouco utilizada,
este trabalho consiste na avaliação pós-ocupação – APO de uma residência com o objetivo
de demonstrar o potencial que a incorporação da fonte solar tem na redução do consumo de
energia em residências já existentes, e consequentemente no aumento de sua eficiência
energética. Para isso foi utilizado como estudo de caso uma residência em Campinas/SP e
que está participando de um projeto de pesquisa e desenvolvimento – P&D da
concessionária de energia local, onde foram instalados painéis fotovoltaicos para a geração
de parte da energia necessária para sua operação.
Esta avaliação pós-ocupação indicou alternativas para otimizar o sistema fotovoltaico
instalado através da utilização de tecnologias já amplamente conhecidas e disponíveis no
mercado e que podem proporcionar uma redução no consumo de energia na residência
avaliada. Dentre as várias alternativas propostas determinou-se a configuração mais
vantajosa considerando a potencial otimização do sistema fotovoltaico, com a redução no
consumo de energia, e o retorno dos investimentos necessários, onde a contribuição dos
coletores solares se destacou. Com isso, concluiu-se que a residência avaliada pode reduzir
sua dependência da energia fornecida pela concessionária em 61%, e que a potencial
contribuição da fonte solar na redução de seu consumo energético é de 51%.
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Aluno: Raquel Cristina Mendes Brito
Orientador: Prof. Marcelo Roméro
Título da monografia: Avaliação pós-ocupação – estudo de caso em comunidade
ribeirinha na Amazônia
Palavras chaves: APO, Amazônia, comunidade ribeirinha, iluminação externa.
Resumo:
O escopo deste trabalho é exemplificar como funcionam infraestruturas básicas e seus
respectivos impactos ambientais mediante metodologia de APO – Avaliação Pós-Ocupação
– em espaços abertos comunitários em comunidade ribeirinha São Lázaro no Estado do
Amazonas, priorizando o quesito de iluminação externa em espaços comunitários devido à
instalação de postes de luz por meio de serviços de organização não governamental (ONG).
Acredita-se que este serviço aproxima o ensino, estimula o desenvolvimento de políticas
públicas e denunciar injustiça social. Entende-se que as soluções de postes não apresentam
a melhor tecnologia, mostram sustentabilidade desejada no engajamento dos comunitários,
impulsionando diversidade cultural e conhecimentos diferentes, pois ribeirinhos são
altamente adaptáveis ao seu meio, vivendo lado a lado com a natureza, respeitando o meio
ambiente. Ao utilizar ferramentas da metodologia de APO é possível identificar pontos
negativos e positivos. As análises técnicas desenvolvidas, física e funcional, se completam
na aplicação das entrevistas e reuniões de grupo, quando a contribuição e opinião das
pessoas que habitam no lugar são ouvidas e recebidas para agregar e cooperar na
construção de espaços comunitários de qualidade no contexto onde está inserido, no
desenvolvimento sustentável para a Amazônia e preservação de patrimônio mundial.
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Aluno: Salvador Gonçalves de Menezes Júnior
Orientador: Prof. Dr. Daniel Richard Sant´Ana.
Título da monografia: Análise dos investimentos públicos em obras de saneamento
ambiental nos municípios Brasileiros com população até 50 mil habitantes.
Palavras chaves: Meio Ambiente, Saneamento, Análise, Investimentos Públicos.
Resumo:
Esta monografia apresenta uma análise sobre a gestão das ações de saneamento ambiental
nos municípios Brasileiros com população até 50 mil habitantes, desenvolvidos pela
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, com investimentos públicos disponibilizados no
período de 2007-2015, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A
análise da gestão do programa foi desenvolvida por consulta aos relatórios gerenciais,
balanços de governo, pesquisa a legislação e normativos, onde foram observados quais os
programas e ações de saneamento foram desenvolvidos, quais os recursos foram investidos,
como estão as evoluções das obras de saneamento, e ainda, pela verificação do Índice de
Desenvolvimento Humano dos Municípios, que receberam recursos e estão com as obras
concluídas.
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Aluna: Sandra Perez de Sá Pontes
Orientador: Prof. Oscar Luís Ferreira, Dr.
Título da monografia: Acessibilidade a bens públicos: o caso do Museu Nacional –
Honestino Guimarães em Brasília.
Palavras chaves: Acessibilidade, pessoa com deficiência, bens públicos, sustentabilidade.
Resumo:
As pessoas com deficiência até pouco tempo eram vistas pela sociedade com preconceito e
discriminação, e tiveram que lutar para que fossem garantidos seus direitos básicos, como
por exemplo, poder ir e vir com autonomia e independência. A Constituição Brasileira de
1988 tratou da pessoa com deficiência e estabeleceu que é competência do Estado “cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência”. Em seguida diversas leis foram editadas, com destaque o Decreto nº
5.296/2004, e mais recentemente a Lei Brasileira da Inclusão, Lei nº 13.146/2015. A
Associação Brasileira de Normas Técnicas também teve papel relevante ao editar diversas
normas técnicas que tratam do assunto. Esta pesquisa tem por foco a verificação dos
parâmetros de acessibilidade aplicados às edificações destinadas a abrigar atividades
relacionadas a prestação de serviços à população, e que de acordo com o Código Civil
Brasileiro são consideradas bens públicos. A metodologia utilizada para a avaliação define
qual o grau de acessibilidade da edificação por meio da aplicação de um questionário,
composto por 06 (seis) planilhas divididas por assunto a serem avaliados: acesso externo ao
edifício (áreas externas), acesso ao edifício, circulações horizontais, circulações verticais,
sanitários para pessoas com deficiência e locais para atividades coletivas. Estas planilhas
foram desenvolvidas e publicadas para avaliação de edifícios públicos, por arquitetas do
Ministério Público de Santa Catarina, Dischinger, Bins Ely et al, (2012)¹, que tiveram como
base o guia de avaliação e as normas técnicas vigentes à época, ABNT NBR 9050:2004.
Neste trabalho, as planilhas foram atualizadas respeitando as indicações da ABNT NBR
9050 revisada e republicada em 2015, e utilizadas para verificar a acessibilidade na
edificação que abriga o Museu da República - Honestino Guimarães que integra o Conjunto
Cultural do Setor Cultural Sul em Brasília/DF. A edificação foi classificada como de “baixa
acessibilidade” uma vez que apenas 52% dos itens avaliados atenderam o estabelecido nas
normas, o que indica a necessidade que adaptações relevantes na edificação.
¹ Promovendo acessibilidade nos edifícios públicos: guia de avaliação e implementação de normas
técnicas. Santa Catarina: Ministério Público do Estado, 2012.
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Aluno: SANDRO ROBERTO DE FARIAS
Orientador: Prof. Oscar Luis Ferreira
Título da monografia: RELATO DE INTERVENÇÃO URBANA NAS CALÇADAS DA
CIDADE DE ÁGUAS CLARAS – ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL
Palavras chaves: Acessibilidade, calçadas, fiscalização urbana, deficiência visual.
Resumo:
Conhecer e compreender o espaço por onde se caminha é essencial para desenvolver a
inclusão social e o sentimento de pertencimento a uma cidade para uma pessoa com
deficiência, em especial, o deficiente visual. Usualmente a visão é o sentido mais utilizado
durante um deslocamento a pé. Para o deficiente visual, a ausência deste sentido, aliada à
falta de qualidade dos espaços públicos por onde ele circula, oferecem riscos e, por vezes,
dificuldades ao seu deslocamento na cidade. As legislações federais e distritais tratam da
eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a inclusão da pessoa com
deficiência nos espaços públicos. A adequação das calçadas existentes é necessária e a
fiscalização de obras realizada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS
identificou as barreiras existentes nas calçadas de Águas Claras e impôs aos proprietários de
imóveis urbanos a realização de intervenções para a sua adequação às normas de
acessibilidade. O presente trabalho visa relatar a implantação da metodologia de ação
utilizada nesta fiscalização que, desenvolvida no contexto do planejamento urbano trouxe
soluções para os problemas existentes nas calçadas, proporcionando maior conforto e
segurança nos deslocamentos e na circulação de todos os pedestres e das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
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Aluno: SÉRGIO DE SOUSA GUIMARÃES
Orientador: Prof. Oscar Luís Ferreira
Título da monografia: ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DO SETOR MÉDICO
HOSPITALAR SUL DE BRASÍLIA
Palavras chaves: Acessibilidade. Brasília. Calçadas. Desenho universal. Hospitais.
Resumo:
A precariedade dos passeios públicos utilizados por pacientes para ter acesso a hospitais lhes
cerceia o direito que qualquer cidadão deve possuir: o de livre acesso, sem restrição, a
espaços públicos urbanos – apesar de ser esse um sonho não impossível e não realizável, em
contraste com a existência leis e normas destinadas a regulamentar e a garantir esse direito.
Tal antagonismo motivou a realização deste trabalho, que abrange as calçadas públicas que
circundam e dão acesso aos hospitais do Setor Médico Hospitalar Sul (SMHS): o Hospital
Sarah Centro e o Hospital de Base do Distrito Federal. O estudo abrange as calçadas lindeiras
aos dois hospitais, em função de sua conformidade com os conceitos de desenho urbano e
recomendações da norma técnica NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), considerando-se as características de locomoção de seus usuários, a concepção
urbanística da cidade e as alternativas de mobilidade. A análise considera os diferentes tipos
de pedestres, sejam ou não pacientes hospitalares: crianças; adolescentes; adultos; idosos;
gestantes; pessoas com deficiência física, temporária ou permanente; inclusive pessoas com
deficiência visual e auditiva. O levantamento consistiu em caminhar, observar, procurar
adotar o modo de ver, perceber e sentir de cada tipo de usuário, de modo a identificar as
necessidades, facilidades e dificuldades em seus deslocamentos, que foram anotadas e
documentadas fotograficamente, com as respectivas coordenadas geográficas. Após
identificar problemas de controle de qualidade, deficiência de sinalização, inconformidades
de textura e de regularidade do piso, paisagismo incompleto, precariedade e ausência de
manutenção e incompatibilidade com os diversos tipos de deficiência, a análise demonstra
que os atores envolvidos nos problemas identificados não têm cumprido a legislação
brasileira, federal e distrital, aplicáveis à acessibilidade em passeios públicos e não são
cobrados formalmente pela sociedade e pela justiça. Por fim, o estudo estabelece alternativas
e recomendações que possibilitem soluções para as inconformidades e problemas
identificados – que jamais deveriam constituir barreiras e dificuldades para o acesso às
unidades hospitalares.
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Aluno: Talita Prado Córdova
Orientador: Prof. Rodrigo Studart Corrêa
Título da monografia: A Percepção do Verde na Qualidade de Vida
Palavras chaves: Parques. Verde urbano. Qualidade de vida. Percepção.
Resumo:
Este trabalho buscou identificar a percepção da influência do verde na qualidade de vida
das pessoas. Para alcançar esse objetivo foi realizada uma pesquisa baseada na aplicação de
questionários em dois parques de regiões distintas do Distrito Federal, o Taguaparque e o
Parque da Cidade, com posterior análise e tabulação de dados. Relaciona-se o local de
moradia, a frequência que vão aos parques, o que consideram mais importante para sua
qualidade de vida, se gostariam de morar em outra região, a quantidade de área verde e a
renda per capita de cada cidade.
Os conceitos utilizados no estudo abordam temas como indicadores de qualidade de vida,
cidade, qualidade urbana e verde urbano.
O trabalho traz a discussão da necessidade de tratarmos os espaços livres da cidade,
levando em consideração a vegetação, pois ela é capaz de trazer benefícios para a
população que abrangem diversos aspectos.
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Aluno: Tanile Lima pires
Orientador: Prof. Rodrigo Studart Corrêa
Título da monografia: A importância dos espaços verdes em assentamentos urbanos:
estudo de caso do Bairro Liberdade, Salvador/Ba
Palavras chaves: Assentamentos urbanos, áreas verdes, reabilitação ambiental.
Resumo:
Este trabalho aborda a importância das áreas verdes em áreas urbanas, especificamente nos
centros urbanos com traços históricos e culturais consolidados, tendo como objeto de
estudo, o Bairro Liberdade, em Salvador – BA. O objetivo é mostrar como intervir em
localidades com muito adensamento e como a reablitação ambiental, através da revegetação
pode interferir na qualidade de vida das pessoas. O adensamento populacional é uma das
principais causas pela supressão da cobertura vegetal em áreas urbanas afetando no clima,
na segurança das pessoas e conservação do meio ambiente. Discute-se como a redução ou
inexistência das áreas verdes está diretamente relacionada aos modelos de ocupação do solo
urbano, que muitas vezes ocorre de forma irregular e informal pela busca e pelo direito à
moradia. É abordado também questões sobre a transformação da paisagem e a capacidade
da paisagem urbana se transformar e se adaptar. A revegetação tem diversos benefícios para
o meio ambiente, para as pessoas, na conservação dos habitats e outros explicitados no
decorrer do trabalho. É tratado, também, a importância do uso da vegetação nativa ao invés
de plantas exóticas devido a menor frequência de manutenção. Por fim, o estudo de caso,
mostra soluções viáveis a locais com muito adensamento populacional e em áreas de
preservação, como por exemplo, a mudança dos perfis de ruas adaptados com uso da
vegetação, a verticalização dos assentamentos informais, manutenção das áreas de
preservação e conservação de encostas através do conceito de paisagem cultural a fim de
manter a característica harmônica do frontispício de Salvador e melhorar a qualidade de
vida urbana no meio ambiente. Como conclusão, a pesquisa demonstra que o espaço
urbano com diversas preexistências pode ser reinventado e transformado em um espaço
mais sustentável, mais seguro e saudável.
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Aluno: THIAGO MONTENEGRO GÓES
Orientador: Prof. Caio Frederico e Silva
Título da monografia: FACHADAS DUPLAS COM ESPAÇO INTERMEDIÁRIO EM
CLIMAS QUENTES. Revisão Bibliográfica do Desempenho Termoenergético das Fachadas
Duplas
Palavras chaves: Fachada dupla, espaço intermediário, clima quente, desempenho térmico.
Resumo:
É necessário pensar em soluções sustentáveis no campo da construção civil, que atenuem o
consumo energético das edificações e assim diminuam a pressão sobre os recursos naturais.
As fachadas duplas têm despontado como uma alternativa de sistema construtivo que concilia
as demandas do mundo contemporâneo: urbano, densificado, verticalizado e, especialmente,
sustentável. Apesar disso, a real eficácia desse tipo de sistema ainda é imersa a diversos
questionamentos. Além disso, sua aplicação é mais habitual em climas temperados, diferente
da realidade brasileira, mais quente, predominantemente tropical. O presente trabalho tem
como objetivo realizar uma revisão bibliográfica da aplicação das fachadas duplas quanto ao
seu desempenho termoenergético, em específico à realidade de climas quentes, em oposição
ao seu habitual emprego em climas temperados. Mais que um levantamento das publicações
específicas sobre o tema, realiza-se uma revisão teórica sobre conceitos correlatos que podem
servir de auxílio a um aprofundamento do tema, como: espaços intermediários, envoltórias
espacializadas e zonas de amortecimento térmico. Dessa forma, o presente trabalho apresenta
a grande necessidade de se buscar soluções mais adequadas a realidade climática local,
diferente das alternativas exógenas – normalmente totalmente envidraçadas; como as
fachadas duplas híbridas, que conciliam o controle do ganho térmico pela radiação solar e
incrementa a ventilação por meio da implementação de peles externas com maior taxa de
opacidade e de maior permeabilidade da membrana. Uma fundamentação teórica mais
consistente é essencial ao desenvolvimento de soluções embasadas que levem em
consideração o tipo de uso do espaço intermediário da cavidade entre as peles da fachada
dupla, a flexibilização do condicionamento desses ambientes, assim como a implantação,
orientação, materiais, taxa de opacidade, de permeabilidade e forma das mesmas. Contudo,
mais do que desenvolver novas estratégias para a aplicação das fachadas duplas, ainda é
necessário aprofundar as metodologias para melhor avaliação do desempenho dessas
soluções.
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Aluno: Ulisses Salviano Alves de Andrade
Orientador: Prof. Rodrigo Studart Corrêa
Título da monografia: Avaliação Temporal da Ocupação Das Margens Do Lago De
Furnas Em Capitólio, Minas Gerais.
Palavras chaves: Lago de Furnas. Área de Preservação Permanente. Reservatório
Artificial. Ocupação das Margens. Legislação Ambiental Entornos de Reservatórios
Artificiais.
Resumo:
O presente trabalho busca avaliar a qualidade da ocupação humana nas margens do Lago de
Furnas no município de Capitólio, Minas Gerais. Para tal, levanta-se o histórico do
município e do lago arguidos, apresenta-se um panorama dos reservatórios artificiais no
Brasil, bem como das legislações ambientais as quais os mesmos estão impostos. Discutese a questão do crime continuado em relação as ocupações em áreas de preservação
permanente e o impacto na paisagem causados por loteamentos no entorno do lago. Ao
realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos loteamentos, através de visitas realizadas
nos locais de implantação dos parcelamentos, consultas a legislação, mapas e documentos
fornecidos por órgãos oficiais, busca-se traçar e apresentar os resultados de como se deu, os
motivos e as políticas adotadas pelo município de Capitólio em relação a ocupação
territorial no entorno do lago de Furnas. Por fim serão apresentados os resultados
encontrados no trabalho, e as considerações finais.
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Aluno(a): Alesssandra Rodrigues Vieira De Castro
Orientador(a):
Título do artigo: Aplicação de método de avaliação de sustentabilidade ambiental em auditoria
de obras públicas: análise sobre o PAC do Maciço - Florianópolis, SC
Resumo: Está em curso, no Brasil, um programa de urbanização em áreas interesse social. Um
dos municípios beneficiários desse investimento é Florianópolis, SC, com diversas localidades
contempladas. Dentre essas, destaca-se o Maciço do Morro da Cruz (MMC), uma formação
rochosa no centro da cidade que, desde o início do século XX, foi gradativamente ocupada pela
população de baixa renda. A Controladoria-Geral da União (CGU), órgão de controle interno do
Governo Federal, tem fiscalizado tais obras, aferindo a conformidade de execução em termos de
especificações técnicas, precificação e prazo. Contudo, entende-se que as ações governamentais
precisam abarcar paradigmas de desenvolvimento sustentável para, além de garantir um meio
ambiente equilibrado, buscar a justiça social. Assim, no espaço sob intervenção foi efetuado um
recorte para realizar análises de dimensão ambiental, considerando, especificamente, a presença
no projeto de estratégias bioclimáticas. Quanto a esse aspecto, constatou-se que as intervenções
no Maciço têm sido pontuais e incipientes. Concomitantemente, essa avaliação demonstrou a
possibilidade de realização de auditorias de obras públicas considerando princípios de
sustentabilidade ambiental, o que é relevante haja vista que o Estado é um dos maiores
construtores do país. Logo, propõe-se a aplicação de um novo método de auditoria de obras com
esse enfoque, esperando fomentar, indiretamente, a reformulação das políticas públicas vigentes
no sentido do desenvolvimento sustentável. E almeja-se que os programas de urbanização
possam aliar os anseios das comunidades à concepção de espaços intraurbanos com observância
ao conforto ambiental.
Palavras-chave: Urbanismo Sustentável, Estratégias Bioclimáticas, Controladoria-Geral da
União, Auditoria de Obras Públicas, Indicadores de Sustentabilidade.
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Aluno(a): Camilla Avelar Silva
Orientador(a): Miguel Aloysio Sattler
Título do artigo: Avaliação da gestão de resíduos da construção civil no município de Vitória
da Conquista/BA
Resumo: O setor da construção civil é um dos que mais consomem recursos naturais, mais
produzem resíduos e, consequentemente, é um dos maiores geradores de impactos no ambiente
urbano. Apesar de o Brasil possuir legislação e normatização que contribuem para a gestão
municipal de resíduos da construção civil (RCC), ainda são poucos os municípios que
elaboraram e implementaram o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil,
conforme a Resolução 307/2002, do CONAMA. Considerando que o conhecimento da realidade
local é relevante para o desenvolvimento de um plano de gestão efetivo, o objetivo principal
deste trabalho foi avaliar a atual gestão de RCC no município de Vitória da Conquista/BA, pois
apesar de o setor da construção civil ser expressivo na economia municipal, há escassez de
estudos sobre o tema. A estratégia de pesquisa empregada foi o estudo de caso descritivoexploratório. A avaliação foi baseada nos seguintes itens: instrumentos de gestão, dados sobre
os RCC, infraestrutura para o manejo dos resíduos, programa de informação ambiental e de
fiscalização. O estudo mostrou que o município ainda não possui legislação em vigor voltada,
exclusivamente, para os RCC. A maior parte dos resíduos tem como destino final áreas de
aterro, pois não existem áreas, públicas ou privadas, de triagem e reciclagem de RCC; a
ausência de dados foi constatada, tendo sido observadas deposições irregulares, mesmo com a
disponibilização de áreas de descarte autorizadas pela administração pública. Desta forma, a
gestão é ainda baseada em ações corretivas. As parcerias com outros setores, maior divulgação
de programas já existentes, bem como o uso de ferramentas computacionais foram algumas
proposições consideradas viáveis para o estabelecimento de uma gestão de RCC mais
sustentável no município.
Palavras-chave: Resíduos da construção civil; gestão de resíduos; legislação ambiental;
destinação de resíduos.
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Aluno(a): Fabiano José Arcadio Sobreira
Orientador(a): Marta Adriana Bustos Romero
Título do artigo: Concursos de Habitação Social em Brasília: reflexões sobre projeto, inclusão
e sustentabilidade
Resumo: Este artigo apresenta análises e reflexões sobre as estratégias de inclusão e
sustentabilidade em projetos de habitação social na região metropolitana de Brasília (Distrito
Federal, Brasil), a partir de concursos de arquitetura promovidos pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF). As análises têm como foco
o projeto de arquitetura e urbanismo em situação de concurso nas diversas abordagens e escalas
(do espaço urbano à unidade habitacional). Mais especificamente, foram analisados os
concursos para unidades habitacionais coletivas em Sobradinho [1] e no Sol Nascente [2],
regiões administrativas situadas no entorno do Plano Piloto de Brasília, Patrimônio Cultural da
Humanidade.
Palavras-chave: habitação social, brasília, concursos.
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Aluno(a): Gabrielle Veroneze Mendes Muniz
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: A aplicabilidade dos conceitos de crescimento inteligente "Smart Growth" por
meio dos instrumentos de intervenção urbana: PIU Rio Branco.
Resumo: O rápido crescimento urbano desafia as metrópoles de todo o mundo com problemas
conhecidos como uma infraestrutura insuficiente, falta de transporte público acessível, carência
de áreas verdes, degradação ambiental, esvaziamento dos grandes centros e consequentemente a
dispersão urbana. Na procura de um urbanismo com respostas para um desenvolvimento
sustentável e inteligente à escala local, começam a surgir movimentos do urbanismo
contemporâneo como as Cidades Compactas e o “Smart Growth” que tem como princípios a
mobilidade, aproveitamento de áreas públicas e privadas, diversificação de usos, reabilitação
social e ambiental.
A partir do conhecimento desses movimentos, este artigo correlacionará os conceitos das
cidades compactas e do “Smart Growth” com os novos formatos de desenvolvimento local – o
PIU Rio Branco, instrumento urbano recém-lançado no município de São Paulo. Os resultados
demonstram grandes intenções para a criação de um modelo urbano pautado sob os princípios
da sustentabilidade urbana, ambiental, cultural e social.
Palavras-chave: Desenvolvimento urbano sustentável; Cidades compactas; Crescimento
inteligente; Dispersão urbana; Intervenções urbanas.
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Aluno(a): Helen Goulart dos Santos
Orientador(a): Gustavo de Luna Sales
Título do artigo: Avaliação Pós-Ocupacional aplicada ao conforto lumínico: estudo de caso –
Secretaria de Educação em Palmas-TO
Resumo: A utilização da Avaliação Pós-Ocupação (APO) voltada especificamente para a
avaliação do conforto lumínico caracteriza-se como uma importante ferramenta para a análise
da satisfação dos usuários e desempenho de ambientes construídos. Além disso, tal ferramenta
possibilita a identificação de estratégias de melhoria das condições de iluminação e de
cumprimento dos requisitos normativos fixados pela NBR ISO/CIE 8995/2013. Este trabalho
apresenta a APO do sistema de iluminação em um ambiente de trabalho da Secretaria de
Educação do Estado do Tocantins, visando propor recomendações para que o ambiente atinja
iluminâncias adequadas tanto para o conforto dos seus ocupantes, quanto para o ajuste às
normativas. Como método, estruturou-se a APO em avaliação comportamental e física, que
através de questionários e verificação de iluminância, resultou no diagnóstico de um ambiente
insatisfatório tanto para os ocupantes, quanto para o parâmetro normativo adotado.
Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação; Conforto lumínico; Iluminância.
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Aluno(a): Izabella Medeiros de Lima
Orientador(a): Caio Frederico e Silva
Título do artigo: A influência do adensamento urbano no microclima de praças em Maceió
Resumo: O processo de adensamento urbano, apontado como consequência do aumento da
população provoca intensa verticalização nos centros urbanos. As novas áreas adensadas tem o
seu microclima alterado e demandam soluções planejadas para que não provoque efeitos
negativos e consequentemente desestimule o uso do espaço público por parte da população.
Dessa forma, o presente trabalho avalia o impacto do adensamento urbano no microclima de
espaços livres de convívio urbano (praças) sob a ótica do conforto térmico dos usuários, a partir
do estudo de diferentes gabaritos para as edificações do entorno da cidade de Maceió, de clima
caracterizado como quente e úmido. As análises sobre as alterações no microclima foram
realizadas a partir do software Envi-MET versão 4.0 e o índice de conforto para áreas externas
(PET) foi calculado com o auxílio do software Rayman versão 1.2. Os resultados apontam que é
possível melhorar as condições microclimáticas de espaços urbanos por meio da verticalização,
pois o aumento do sombreamento pode ser capaz de reduzir a temperatura do ar e o aumento do
afastamento entre os edifícios verticais resulta em uma maior permeabilidade da área urbana,
resultando em maior velocidade do vento em certas áreas. Diante dos resultados torna- se
evidente a necessidade de um planejamento urbano mais eficaz no que diz respeito à qualidade
térmica dos espaços livres de convívio urbano, garantindo que o adensamento urbano não se
torne um fenômeno ambiental negativo.
Palavras-chave: Adensamento urbano, verticalização, microclima, conforto térmico.
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Aluno(a): Julia Regina Braga Pereira Luna
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: “Casa de brincar”: como o projeto arquitetônico de escolas infantis pode ser
mais adequado para o desenvolvimento da criança?
Resumo: Neste artigo parte-se do princípio que o espaço exerce influência sobre o bem-estar e
qualidade de vida dos indivíduos que nele habitam e que a arquitetura possui, entre outros, um
sentido sociológico e afetivo, exercendo assim, um papel importante nos ambientes educativos.
Considera-se, também, que a fase infantil é determinante na formação da nossa personalidade, e
por isso a educação formal necessita de estímulos advindos do currículo oculto, tendo o
ambiente construído como uma valiosa ferramenta de educação. Entendendo que às escolas
cabe a responsabilidade de lidar com esta fase, julga-se que faz parte deste encargo cuidar do
espaço infantil, de forma que a arquitetura escolar dialogue com os princípios que serão
ensinados pela pedagogia e no entendimento da sustentabilidade. Assim, este trabalho apresenta
reflexões sobre a relação estabelecida entre criança e lugar, e trata da importância de um projeto
arquitetônico desenvolvido para atender as necessidades da educação infantil. Neste sentido, o
objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de processo de projeto arquitetônico de uma
escola infantil intitulada “Casa de Brincar”, que tem a criança como protagonista e principal
usuário de um ambiente adequado ao seu desenvolvimento. Inicialmente, estudou-se
metodologias pedagógicas como a Waldorf, Montessori e Reggio Emilia, bem como os
parâmetros de projeto para edifícios escolares concebidos por Kowaltowski (2011) e os padrões
de organização desenvolvidos por Alexander (1977) e McLennan (2013), além dos princípios da
Permacultura (Mollison e Holmgren, 1978) e da ecoconstrução (Sattler, 2008). O resultado
obtido foi a proposta de uma escola situada na Cidade Estrutural, região administrativa do
Distrito Federal em situação de vulnerabilidade social e ambiental, que foge do modelo
tradicional atual, projetada visando as necessidades e anseios da criança, desenvolvido para
promover autonomia e educação ambiental por meio do entendimento do ambiente construído.
Este projeto foi premiado em primeiro lugar na Bienal José Luztemberger do Euro-Elecs de
2015 em Guimarães, Portugal.
Palavras-chave: Arquitetura escolar, educação infantil, currículo oculto, sustentabilidade,
permacultura.
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Aluno(a): Larissa de Lima Galvão
Orientador(a):
Título do artigo: Bioclimatic Analysis of Public Roads in the City of Manaus through
Computational Simulation
Resumo: The urban expansion of the city of Manaus not only transformed its economy, but also
changed its urban landscape. Manaus is characterized by a humid tropical monsoon climate. It is
situated in the middle of a tropical forest, but has little urban afforestation. The lack of this
afforestation contributes to the aggravation of thermal discomfort and enables the formation of
urban heat is- lands. The objective is to present a comparative bioclimatic analysis of the efficiency of the afforestation in stretches of different public roads of the city. The computational
simulation methodology will be used through the ENVI-met soft- ware. Three scenarios were
modeled: always considering the right of way and buildings present around three main roads of
the city. In relation to afforestation, they show different situations; zero, medium and abundant
afforestation. The purpose explored the impacts generated by urbanization in the microclimate.
In addition to the main method, a test method will be introduced, by means of the thermometer
(Minipa/MT-350), in an introductory way, emphasizing the solar variations and thermal
sensations through an on-site survey. Given the analysis of the current situation, it is possible to
understand the effective condition of the thermal comfort of the roads, considering the
improvement that afforestation causes in the study areas. It is emphasized that the gain of
comfort and the reduc- tion of the formation of the heat islands consequently provide to the
population more quality of life.
Keywords: Thermal Comfort, Environmental Rehabilitation, Urban Afforesta- tion, ENVIMET, Microclimate.
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Aluno(a): Lucas Emanuel Saraiva Parahyba
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: Permacultura urbana para cidades em transição: avaliando o programa
“incredible edible” de Todmorden
Resumo: Desde o século XIX, a matriz energética mundial é o petróleo, que adversamente se
tornou uma ameaça à sobrevivência do planeta causando mudanças climáticas. A pressão sobre
os recursos naturais já não pode ser ignorada, nem os efeitos negativos sociais advindos da
exploração que impactam, principalmente, a segurança alimentar das famílias mais pobres.
Necessitamos uma mudança radical no estilo de vida, particularmente no ambiente urbano posto
que, segundo o relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial” de 2014 da ONU, em 2050
aproximadamente 70% da população mundial viverá em cidades. A permacultura surge como
alternativa: um modo vida mais sustentável que, utilizando a abordagem holística, propõe o
design de soluções sustentáveis. O movimento “Transition Towns” (TT) é uma aplicação prática
para tornar as cidades resiliente, planejando seu declínio energético mediante a gestão urbana
holística. O programa “Incredible Edible” da cidade inglesa de Todmorden tem a intenção de
melhorar as condições de desenvolvimento da região, que sofreu com as crises econômicas
mundiais. A iniciativa popular tem intenção de fortalecer a comunidade local através de hortas
urbanas em canteiros e parques com placas indicativas convidando qualquer pessoa a usufruir
da comida produzida. Este trabalho tem como objetivo demonstrar como que os princípios da
permacultura urbana e do movimento TT podem ser identificados dentro do programa de
agricultura urbana “Incredible Edible” e sua dissipação no mundo. Inicialmente são
apresentados os princípios da permacultura e do TT, em seguida uma análise comparativa entre
eles, estabelecendo um padrão avaliativo para técnicas sustentáveis numa matriz de avaliação.
Concluiu-se que o programa cumpre com os princípios permaculturais e do movimento TT,
ademais, é um arquétipo de como a coesão da comunidade é essencial para a construção de
cidades resilientes e suas características permitem a implantação em cidades brasileiras.
Palavras-chave: Permacultura; Transition Towns, Resiliência Urbana.
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Aluno(a): Lucas Rezende da Costa
Orientador(a): Caio Frederico e Silva
Título do artigo: Simulação termoenergética de edifício educacional histórico naturalmente
ventilado na cidade de Brasília
Resumo: A problemática referente às questões termoenergéticas atinge a construção civil em
seus aspectos econômicos e ambientais. As edificações são parte considerável na equação
produção-consumo de energia, principalmente as mais antigas, pois elas são em maior
quantidade e tendem a ter sistemas defasados e quase sempre menos eficientes. Para este estudo,
buscou-se um edifício existente e representativo historicamente no contexto da cidade de
Brasília. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho termoenergético do edifício e estudar
possibilidades de intervenção arquitetônica, visando avaliar os impactos energéticos no fator
mais impactante da equação produção-consumo de energia. O método utilizado baseou-se na
simulação computacional, no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética da Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas - RTQ-C, na Norma Brasileira
NBR-15.220 e no conceito de conforto adaptativo. Esta metodologia avalia tanto do estado atual
da edificação quanto os cenários com propostas de intervenção. Os resultados mostram que,
mesmo que mais de 80% da carga térmica solar atribuída ao edifício esteja concentrada na
cobertura, uma simples troca de material nessa superfície gera um incremento de 15 pontos
percentuais nas oras ocupadas em conforto. Isto mostra a complexidade de sistemas e fatores a
serem considerados ao se conceber uma nova edificação ou reabilitar uma existente. O trabalho
desenvolvido mostrou que o aumento do número de horas em conforto através de soluções
passivas, exclusivamente, podem nem sempre atender às normas atuais, mas melhoram
significativamente o grau de conforto do usuário.
Palavras-chave: Design Builder, Etiquetagem, Conforto Adaptativo, Retrofit, Universidade de
Brasília.
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Aluno(a): Lucélia Maria Cardoso Duda
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: Os marcos legais da primeira década do Século XXI quanto à prática da
arquitetura social no Brasil
Resumo: A primeira década do século XXI consistiu num período histórico para função social
do território e da arquitetura no Brasil. Em 2001, a criação da Lei no 10.257 do Estatuto das
Cidades disciplinou o solo urbano quanto à função social da cidade e da propriedade. Em 2008,
a Lei 11.888 legitimou a Assistência Técnica (AT) pública e gratuita em arquitetura e
urbanismo. Em 2010, a Lei 12.378 criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
legitimando aos arquitetos e urbanistas regulamentar a profissão em um conselho de fiscalização
próprio. Os anos 2000 vem colecionando marcos e experiências que mantêm problemas da
política urbana brasileira em pauta no meio da arquitetura e urbanismo.
Palavras-chave: arquitetura social, regulamentação da profissão, marcos legais da arquitetura e
urbanismo do Brasil.
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Aluno(a): Luiz Eduardo Sarmento Araújo
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: Ações Urbanas Comunitárias. Assistência técnica para famílias de baixa
renda e participação popular em projetos de espaços públicos para a periferia de Brasília, Brasil
Resumo: Este artigo trata da experiência “Ações Urbanas Comunitárias” da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal que atua desde 2015 em Assistência Técnica
em arquitetura e urbanismo por meio dos seus dez escritórios localizados nas comunidades mais
empobrecidas de Brasília. Fruto dessa imersão surgiu, com objetivo de qualificar, de forma
rápida e com baixo custo, os poucos vazios existentes na malha urbana informal visando
garantir a criação de áreas públicas verdes e de convivência, em locais carentes desses espaços,
com foco em arborização urbana, criação de mobiliário reciclado, programa educativo infantil e
galeria de arte.
Palavras-chave: urbanismo participativo, assistência técnica, ações urbanas comunitárias,
urbanismo por imersão.
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Aluno(a): Michelle Lima de Carvalho Silva
Orientador(a): Rômulo José da Costa Ribeiro
Título do artigo: Agenda 21 Local e Urbanismo Tático: Uma abordagem sobre o direito à
cidade
Resumo: A definição de cidadania, originalmente associada ao habitante da cidade,
transformou-se ao longo da História, entretanto nunca se dissociou da intrínseca relação com a
urbe. Atualmente, o conceito aproxima-se da noção de democracia e da promoção dos direitos
cidadãos, entre eles, o próprio direito à cidade. Henri Lefèbvre, idealizador desta acepção, a
traduzia como o direito à liberdade, à socialização, ao habitat e ao habitar. No Brasil, esta
amplitude democrática culminou, na Constituição de 1988, com o Estatuto das Cidades que,
todavia, é bastante criticado. Paralelamente, vêm surgindo iniciativas fundamentadas no
denominado “empoderamento cidadão”, dentre as quais se destacam a Agenda 21 Local e o
Urbanismo Tático. Assim, a pesquisa explora os diversos mecanismos de que se utilizam os dois
modelos destacados, afim de neles encontrar indícios da promoção do direito à cidade. Para tal,
utiliza-se do método dialético, para elucidar experiências que revelam as diretrizes norteadoras
dessas experiências.
Palavras-chave: Participação popular; Agenda 21 Local; Urbanismo Tático; Direito à cidade;
Empoderamento cidadão.
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Aluno(a): Sandra Maria França Marinho
Orientador(a): Liza Maria Souza de Andrade
Título do artigo: Residencial Vitória do Distrito Federal. Etapas do processo participativo do
Plano de Bairro para alcançar a regularização fundiária sustentável na capital do Brasil.
Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma análise das etapas do desenvolvimento do
processo participativo da comunidade do bairro Residencial Vitória, localizado na cidade de São
Sebastião no Distrito Federal (DF). O trabalho articulado entre Estado e comunidade por meio
de escritório de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo da Codhab instalado na
própria localidade visou fazer a integração da comunidade com o território no qual está inserida
com o objetivo de buscar soluções e compartilhar informações para se chegar ao plano de bairro
da região.
Palavras-chave: Assistência Técnica, Participação Cidadã, Plano de Bairro, Regularização.

