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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda discussão de princípios sustentáveis, na produção de 
edifício multifamiliar, tomando como estudo de caso um edifício de trinta e dois pavimentos, 
em construção no bairro do Umarizal em Belém. 

Seu principal objetivo é analisar os princípios da eco-construção, nas etapas de 
implantação, processo construtivo e no gerenciamento do canteiro de obras, sendo analisado 
no estudo de caso, os aspectos externos da construção e os impactos de vizinhança, 
advindos dessas fases construtivas; havendo um comparativo entre as soluções adotadas 
pelos projetistas, construtores e empreendedores, e, o que propõe os princípios da eco-
construção, nos parâmetros da metodologia adotada para esse estudo. 

Para sua realização, foram trabalhados os aspectos conceituais de arquitetura e 
sustentabilidade ambiental, a breve história do movimento ambientalista mundial, a legislação 
urbanística e ambiental de Belém; para integrar esse quadro são apresentados os principais 
pontos da Agenda 21 Global, da Agenda 21 específica para construção e a Agenda 21 local, 
do Município de Belém. 

Além disso, há uma discussão ampla, e, de modo mais específico, na produção 
sustentável de edifícios, quando são abordados alguns princípios, através -por exemplo- de 
metodologias com enfoques na sustentabilidade ambiental aplicáveis à construção civil, como a 
Metodologia da Produção mais Limpa (PmaisL), chegando à Filosofia da Alta Qualidade 
Ambiental (Haute Qualité Anvironnemental-  HQE.), da Escola Francesa e a Metodologia da 
Associação ADDENDA-HQE, adotada para subsidiar o estudo de caso. 

No estudo de caso, são trabalhados os Alvos n°1, 2 e  3 da filosofia HQE, sob a ótica 
da Associação ADDENDA, para obtenção das análises dos aspectos ambientais em relação à 
implantação, processo construtivo e canteiro de obras do prédio estudado. 

Em outro enfoque, foram aplicados questionários para o arquiteto e para os 
engenheiros responsáveis pelo edifício estudado, visando pesquisar, como foi vista a adoção 
de princípios sustentáveis na produção do edifício e que princípios foram, ou não, utilizados 
pelos entrevistados. Foram aplicados, ainda, questionários à vizinhança do entorno do edifício, 
para saber, a priori, como eles vêem os novos vizinhos e a um técnico da Prefeitura que 
participou da reformulação do Plano Diretor Urbano de Belém.  

Os resultados das análises e as recomendações que poderão contribuir para 
subsidiar novos estudos, novas pesquisas, é o que se apresenta ao final do trabalho.    

 
 
 
 

Palavras Chaves: Arquitetura e sustentabilidade, eco-construção, edifício Multi-
Familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The present work approaches the adoption of sustainable principles under 
environmental point of view, in the production of multifamily building, taking as case study a 
building of thirty floors, in construction into Umarizal district in Belém City.  

Its main objective is to analyze the principles of the ecoconstruction in the implantation 
phase, of the constructive process and the management of the seedbed of workmanships in 
multifamily building, being analyzed in the case study, the outlook aspects of the construction 
and the impacts of neighborhood, happened of these constructive phases; having a 
comparative degree it enters the solutions adopted by the designers, constructors and 
enterprising, and, what it considers the principles of the ecoconstruction, in the parameters of 
the studied methodology.  

To be realized, the conceptual aspects of architecture and environment sustainability 
were worked, the brief world-wide environmental motion, urbanistic and environmental 
legislation of Belém City; to compose this picture the main points will be presented of Agenda 
21 Global, of Agenda 21 specific for the civil construction and local Agenda 21, of  Belém City.  

Moreover, the principles of environmental sustainability in the building construction will 
be discussed in a general way, and, in more specific way, when they will be boarded, some 
sustainable principles, through - for example – of  methodologies with details in the 
environmental sustainability applied to civil construction, as of the Methodology of the 
Production Cleanest (PmaisL), approaching to Philosophy of the High Quality environmental 
(Houte Qualité Anvironnemental- HQE.), of  French School and the Methodology of 
Association ADDENDA-HQE, adopted for subsidizing the case study that they will be worked 
the Target N° 1, N°2 and N°3 of HQE philosophy, that under the optics of Association 
ADDENDA, that they will subsidize the analyzes of environmental aspects in relationship with 
the implantation, constructive process and seedbed of the studied building.  

In another approach, questionnaires for the architect and the responsible engineers for 
the building will be applied, of the case study, aiming  to search a priori, as the adoption of 
sustainable principles in the production of the building is seen. If the interviewed ones use 
these, or other principles and if they had used them in the building in studied. Still, they will be 
applied, questionnaires to the neighborhood of the building, to know a priori, as they see the 
new neighbors end  to an technician from Prefecture wich participated of the reformulation of    
Urban Director Plane of Belém City.   

The results of the analyses and recommendations that will be able to subsidize new  
studies and new research. This  is what it is intended to reach as final conclusion of this work. 
 
 
 

Key Words: architecture and environment sustainability, ecoconstruction, multifamily 
building. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A evolução social, econômica e tecnológica alcançada pela civilização 

contemporânea depara-se com a pressão global, que chama atenção especial aos 

problemas ambientais resultantes do modelo de desenvolvimento adotado pela 

sociedade, o qual induz ao desequilíbrio de vários ecossistemas e torna-se, desse 

modo, uma ameaça à vida no planeta. 

São muitas as necessidades humanas que vão, desde a alimentação, até 

a de habitar, mas é certo que toda atividade do homem demanda materiais, 

energia ou dinâmicas de transformações de espaços, o que podem resultar em 

impactos positivos ou negativos no ambiente. 

A necessidade de habitar, inerente ao ser humano, é uma das mais 

impactantes. A construção de um edifício demanda muita energia, além produzir 

resíduos em todas as suas fases (ADAM: 2002,23), desde muito antes da sua 

locação, quando se inicia o processo de intervenção no sítio ou lote onde será 

implantado, indo por toda fase de produção, culminando com o uso ou 

manutenção desse prédio e, um dia, à sua demolição e destinação dos seus 

restos. 

Para construir um edifício, é necessário modificar bastante o ambiente. O 

lote faz parte de um contexto do meio físico, que será impactado a partir dos 

primeiros levantamentos, das primeiras sondagens. A demanda de recursos 

naturais e energéticos, antes, durante e depois da construção de uma edificação, 

coloca a construção civil em uma posição de destaque e advertência quanto o 

modo de produzir.  



Nos dias atuais, a indústria da construção civil se depara com pressões 

mercadológicas, para adequação dos seus métodos processuais de produção, aos 

novos paradigmas globalizados, que prevêem, dentre outras, a inserção da 

variável ambiental nesse processo produtivo. O modelo de crescimento econômico 

e de assimilação nos recursos ambientais entrou em uma profunda crise, 

clamando por mudança de paradigma na relação homem natureza. 

È, cada vez maior, a preocupação dos construtores com a qualidade e 

outros diferenciais que permitam a sua permanência no mercado. São urgentes, 

no entanto, mudanças no modo de produzir. O lucro resultante das atividades da 

construção civil está atrelado a esse enfoque, ou adequações, à nova ordem 

global. Além da qualidade do produto, é necessária a redução de desperdícios e 

adoção de medidas que trabalhem com a variável ambiental. Reis (2002,51) 

considera que “os empreendedores sérios passaram a calcular o impacto que 

suas obras poderiam causar à natureza e começaram a construir com esse 

pensamento”. 

Na cidade de Belém, inicia-se um processo lento de atenção às questões ambientais na construção 

de edifícios, talvez seguindo a tendência das certificações da qualidade que, naturalmente, remetem à busca 

da qualidade ambiental, ou mesmo, às legislações mais recentes e em plena transformação, como é o caso do 

Plano Diretor Urbano, em revisão no ano de 2006, que exige, cada vez mais, adequação às práticas 

ambientalmente corretas. Um importante aliado para essa situação de atenção aos aspectos ambientais é a 

própria sociedade, que, cada vez mais, apropria-se de elementos necessários para uma vivência  dentro de 

parâmetros sustentáveis. 

Nesse sentido, a proposta principal desta pesquisa é discutir e analisar a 

adoção de princípios da sustentabilidade ambiental na implantação, no processo 

construtivo e canteiro de obras de edifício multifamiliar, tomando como estudo de 



caso um determinado edifício em construção, o qual, no fechamento desta 

pesquisa, estava em fase de acabamento no bairro do Umarizal em Belém/Pará e  

passa a ser objeto de estudo, procurando os caminhos para esse fim, através de 

embasamentos teóricos e tecnológicos, relacionando as possibilidades de adotar 

tais princípios a partir de sua implantação e, na fase de produção, mais 

especificamente, nas etapas acima citadas.  

Assim, foi pesquisada a nova gestão da construção, surgida a partir de 

eventos, em nível mundial, como a Conferência da Organização das Nações 

Unidas - ONU, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, considerando a inserção da variável ambiental, no que tange à 

implantação, ou à relação harmoniosa do edifício com seu entorno imediato e ao 

impacto de vizinhança; além da escolha integrada dos processos construtivos e a 

administração do canteiro de obras com baixo impacto. Possibilitando chegar à 

análise do estudo de caso, quanto aos aspectos ambientais adotados, na ótica da 

eco-construção da Haute Qualité Anvironnemental ou HQE (Alta Qualidade 

Ambiental), da Escola Francesa – pela metodologia da Associação ADDENDA, 

que visa a alcançar parâmetros de construção sustentável. 

Após a identificação, limitação e justificativa desta pesquisa, a seguir, são 

apresentadas as questões e os objetivos, os quais darão o direcionamento desta 

dissertação. 

Questões como: 

Qual o impacto que a utilização adequada ou inadequada dos princípios 

da eco-construcão podem trazer ao meio ambiente urbano, a partir da 



implantação, processo construtivo e gerenciamento do canteiro de obras de um 

edifício multifamiliar?  

Qual a contribuição da Agenda 21 Local de Belém para a incorporação de 

princípios sustentáveis na produção de edifícios? 

Como está a legislação do Município de Belém quanto contribuição à 

busca de princípios ambientalmente sustentáveis na construção de edifício? 

Como os técnicos responsáveis pelo projeto e construção do edifício em 

estudo vêem a adoção de sustentabilidade na produção de edifício como esse? 

Como a comunidade vizinha do prédio em estudo, ou entorno imediato, vê 

a construção de um espigão na sua proximidade? 

O principal objetivo é discutir e analisar a adoção de princípios 

sustentáveis da eco-construção, na implantação, processo construtivo e 

gerenciamento do canteiro de obras de um edifício Multi-Familiar. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

� Discutir diretrizes projetuais para implantação de edifício 

multifamiliar, visando à sustentabilidade ambiental;  

�  Discutir diretrizes para adoção de processos construtivos visando à 

sustentabilidade ambiental, na produção de edifício multifamiliar; 

� Discutir diretrizes para gerenciamento de canteiro de obras com 

baixo impacto ambiental; 

� Traçar recomendações visando à redução de impactos de 

vizinhança, na produção de edifício multifamiliar. 

Metodologicamente, este trabalho foi realizado a partir de embasamento 

teórico sobre os temas abordados. Inicialmente, os aspectos históricos e 



conceituais de “arquitetura” e “sustentabilidade ambiental”. Em seguida, a 

legislação urbanística e ambiental em vigor, no município de Belém, Normas 

Técnicas da ABNT e Resolução 307/2002 do CONAMA, relativas à gestão de 

resíduos sólidos produzidos na construção civil, os chamados Resíduos de 

Construção e Demolição - RDC, além de princípios e metodologias que buscam 

sustentabilidade ambiental, como a PmaisL          (Produção mais limpa), a  

filosofia da Alta Qualidade Ambiental( HQE), da Escola Francesa, além da 

metodologia derivada dessa, criada pela Associação ADDENDA. 

 Em resumo, esta pesquisa está baseada em sete passos, a saber: 

1. Coleta de dados teóricos sobre a adoção de princípios de sustentabilidade 

ambiental na construção civil, com ênfase para a construção de edifício 

multifamiliar; 

2. Pesquisa analítica na implantação do estudo de caso, bem como os processos 

construtivos adotados e no gerenciamento do canteiro de obras; aplicando 

assim os parâmetros dos Alvos nº1, n°2 e n°3 da Haute Qualité 

Anvironnemental (HQE). 

3. Processo investigatório de campo, através de entrevistas com o projetista e 

com os construtores do edifício em estudo, para verificar a compreensão e 

utilização de princípios sustentáveis nesse empreendimento imobiliário;  

4. Processo investigatório de campo, quanto a percepção dos impactos e 

aceitação do empreendimento pesquisado pela vizinhança do entorno 

imediato; 

5. Organização, ordenamento e hierarquização dos dados; 



6. Análise qualitativa e quantitativa dos dados coletados, comparações, 

elaboração de tabelas, gráficos; 

7. Elaboração das considerações finais. 

O primeiro capítulo trata dos aspectos conceituais de arquitetura, 

sustentabilidade ambiental, breve histórico do movimento ambientalista no mundo 

e agenda 21 com suas recomendações visando ao desenvolvimento sustentável, 

passando, de modo sucinto, pelas legislações urbanísticas e ambientais 

necessárias para aprovação de projetos de edificações no município de Belém; 

comentando brevemente a Resolução 307/2002 do CONAMA (CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE). 

No segundo capítulo, são abordados princípios e metodologias com 

enfoques na sustentabilidade ambiental, mais especificamente, à metodologia da 

Produção mais Limpa (PmaisL), à filosofia da Alta Qualidade Ambiental (Haute 

Qualité Anvironnemental -HQE) e à Metodologia ADDENDA, a partir da HQE. 

O terceiro capítulo aborda o estudo de caso, isto é, o edifício objeto desta 

pesquisa, que foi analisado sob a ótica da eco-construção, nos Alvos nº1, nº2 e 

nº3 da  filosofia HQE(Alta Qualidade Ambiental), através da metodologia 

desenvolvida pela Associação ADDENDA, como já citado anteriormente. Foi 

realizada, ainda, a pesquisa de campo, através de questionários aplicados ao 

arquiteto e engenheiros que atuaram na produção do “edifício”, para analisar, a 

princípio, o grau de percepção geral quanto à aplicação de princípios sustentáveis 

nesse empreendimento construtivo, detectando se houve, ou não, preocupação 

em adequar esse empreendimento a princípios ambientalmente sustentáveis.  



  Foram, também, realizadas entrevistas, através de questionários à 

comunidade do entorno imediato do empreendimento, objetivando a análise, a 

priori, da sua visão de impactos a partir da construção desse edifício. Por entorno 

imediato, será considerado o espaço que contém os imóveis vizinhos ao prédio, 

na mesma quadra e nas duas vias concorrentes à esquina onde está implantado o 

edifício em estudo. Finalizando esse tipo de pesquisa, foi realizada uma entrevista 

com um membro do Grupo de Trabalho, montado para proceder aos estudos e 

propostas de modificações no Plano Diretor Urbano de Belém, para produzirem 

uma Minuta de Projeto de Lei a ser apresentada pelo Executivo à Câmara 

Municipal de Belém. 

 Neste trabalho, para preservar a identidade do autor do projeto, da 

Construtora e do próprio imóvel, que logo estará em operação, o edifício objeto 

desta pesquisa será denominado de “edifício”, edifício em estudo, edifício objeto 

de estudo e edifício estudado ou pesquisado; embora o autor do projeto tenha 

permitido o seu pleno uso, esta pesquisa se limitará a usar somente sua imagem, 

quando em construção e sua referência na configuração urbana da cidade de 

Belém. 

No quarto capítulo, são apresentadas as considerações finais com os 

resultados das análises dos casos e as pretensas contribuições para trabalhos 

futuros com tema afim.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ARQUITETURA, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  E 

PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Durante muito tempo, a sociedade abraçou um modelo de 

desenvolvimento consumidor e degradador de energia e recursos, que se instalou 

nos edifícios e na cidade. O edifício reflete o modelo de desenvolvimento adotado 

pela humanidade, o qual tem, como conseqüência imediata, o consumo 

exacerbado de energia e recursos naturais. Hoje, a natureza tem muita dificuldade 

de se renovar, devido à rapidez implacável com que ocorre o desenvolvimento 

humano. 

Antes, havia tempo para regeneração dos ecossistemas; os ciclos 

regenerativos naturais, durante muito tempo, vêm reciclando os materiais 

produzidos e consumidos pela vida terrestre, garantindo assim, um equilíbrio no 



planeta, o qual, neste momento, está ameaçado pela intensa atividade humana, 

pelo modo de produção e desenvolvimento desordenado. 

Os impactos ambientais resultantes desse desenvolvimento geram 

conseqüências alarmantes, como aumento da temperatura global, a problemática 

do abastecimento de água, o desmatamento, a destruição da camada de ozônio, a 

desertificação, o efeito estufa, a inversão térmica, a poluição em todos os seus 

vieses  e a exaustão dos recursos naturais, de onde é retirada a maior parte da 

matéria-prima utilizada na construção civil.  

É necessário que, de modo imediato, a sociedade se dê conta de que os 

recursos disponíveis no meio ambiente são finitos e só uma mudança de atitude 

coletiva pode diminuir problemas isolados, com tendência a associações, que 

poderão assumir dimensões catastróficas, como os fenômenos observados no 

final do ano de 2004 (a Tsunami na Ásia) e durante todo o ano de 2005 (furacões 

“Katrina” e “Rita” na América do Norte e terremoto no norte do Paquistão). As 

ações depredadoras do homem sobre o meio ambiente podem ser refletidas em 

forma de fenômenos naturais provocados por desequilíbrios de ecossistemas, 

levando o planeta ao caos; essa foi a conclusão do Grupo de Trabalho I no 

Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, emitido em 

Paris, no dia 2 de fevereiro de 2007(IPCC- International Pannel Climate 

Change,2007).  

Em qualquer sociedade, a quantidade de resíduos gerados supera a 

quantidade de bens consumidos. A sociedade industrial, ao multiplicar a produção 

de bens, agravou esse processo, (Rocha; John: 2003,5). 



A busca de um desenvolvimento equilibrado nos meios produtivos é uma 

meta que deve ser almejada por toda a humanidade. Arquitetura, construção civil 

e sustentabilidade ambiental devem caminhar de modo integrado, para que as 

necessidades sociais relativas à edificação e a outras modalidades construtivas 

sejam viáveis economicamente, em atendimento às necessidades sociais, mas 

com respeito ao meio ambiente. Afinal, seria impraticável um tipo de 

desenvolvimento econômico, sem o usufruto social, como, também, sem um 

ambiente sadio para se viver, tanto hoje, como no futuro; é essa tríade que dá 

base para o conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Para Gauzin-Müller (2002, 23), a noção de Desenvolvimento Sustentável 

reflete uma tomada de consciência dos riscos ambientais, mas é, também, um 

projeto de sociedade que trata de conciliar critérios ecológicos, econômicos e 

sociais. Desse modo, o Desenvolvimento Sustentável é aquele que responde às 

demandas do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas necessidades. 

A Comissão Brundtland trouxe à comunidade mundial, em 1987, o 

seguinte conceito: “Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades”, conceito esse de domínio 

público.  

A figura 1 representa muito bem esse conceito da Comissão Brundtland, 

que traduz, por si só, o tripé básico da sustentabilidade. A interseção entre o 

desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o respeito ao meio 

ambiente é o DS, isto é, o Desenvolvimento Sustentável.  



Já Dias (2003:119-a) apresenta sua definição de Desenvolvimento 

Sustentável, para ele “é um modelo de desenvolvimento que permita à sociedade, 

a distribuição dos seus benefícios econômicos/sociais, enquanto se assegura a 

qualidade ambiental para as gerações presentes e futuras”. 

 
Fig. 1 - Desenvolvimento sustentável na visão da Comissão Brutland, ”Nosso Futuro Comum” 

                                      Fonte: Dias (2003a). 

         

Vistos esses conceitos, de um novo modelo de desenvolvimento a ser 

buscado, em todos os meios produtivos humanos, para o bem comum, fica claro 

que é necessário estudar meios de como introduzir esse modelo na produção 

arquitetônica.  

O termo “sustentabilidade”, usado neste trabalho, refere-se ao 

Desenvolvimento Sustentável, o qual será objeto de busca pela arquitetura 

sustentável e suas implicações processuais.  

Voltar à discussão de uma arquitetura, a partir do seu aspecto histórico, de 

sua evolução que acompanha a evolução humana, é chegar aos dias de hoje, 

quando a sustentabilidade ambiental se insere em todos os meios produtivos, para 

discutir, com ênfase nos novos paradigmas de desenvolvimento sustentável, uma 

arquitetura com sustentabilidade, que transcende estilo, forma, função e outros 

princípios arquitetônicos.     



A produção de edifício, que passa pela arquitetura, para sua realização, 

deve inserir os princípios da sustentabilidade, desde a fase da concepção, indo 

pela fase do desenvolvimento do projeto, à execução da obra, até à fase de uso, 

na pós-ocupação, que, consolidada, fará parte da vida de seus habitantes, por um 

longo tempo; culminando com a demolição do edifício e disposição dos resíduos 

resultantes dessa demolição. 

Lentamente, as mega estruturas, que são as cidades, rumarão pela via do 

desenvolvimento sustentado, para a auto-sustentabilidade. As indústrias, com a 

produção de tecnologias limpas, sustentarão essas mudanças. Assim sucederá 

com a arquitetura. Arquitetura autóctone, envolvida na poética de cada região e, 

ao mesmo tempo, consciente, universalista; interagindo com o cosmo, (ADAM: 

2001,140). 

Arquitetura, Construção e Desenvolvimento Sustentável formam, enfim, 

um trinômio que deve ser perseguido nos escritórios, nas construtoras e nos 

canteiros de obra, visando às melhorias na qualidade de vida coletiva. No entanto, 

a arquitetura tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto, pois é o 

elemento desencadeador do processo construtivo, é onde são tomadas as 

principais decisões que serão adotadas na obra; inicia e conduz as etapas da 

construção do edifício. É necessário, portanto, encontrar bases para trabalhar a 

“Arquitetura Sustentável”, uma arquitetura que leve em conta a inserção dos 

princípios da sustentabilidade ambiental na sua produção.  

Desse modo, arquitetura sustentável é aquela que segue os princípios 

traçados pelo tripé do desenvolvimento econômico, com equidade social, mas com 

respeito ao meio ambiente; uma arquitetura que contribua, no âmbito local, para 



uma construção civil produtiva, que siga os novos paradigmas de desenvolvimento 

com sustentabilidade ambiental, estabelecidos pelas necessidades da sociedade 

global.  

 

1.1 BREVE HISTÓRIA DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA MUNDI AL 

A segunda metade do século XX foi marcada pelo aparecimento dos 

questionamentos, em nível mundial, quanto às questões relativas aos problemas 

ambientais, principalmente, no que se refere ao modelo de desenvolvimento 

adotado nos meios de produção; vários fatos detiveram a atenção da mídia, como 

a poluição do ar em Londres, que levou à morte cerca de 1.600 pessoas, 

desencadeando a sensibilização massiva a respeito da qualidade ambiental na 

Inglaterra, em 1952.  

Mas o alerta vem de modo mais explícito através do livro Silent Spring 

(primavera silenciosa), da jornalista Rachel Carson, em 1962, que provocou 

inquietação internacional quanto à diminuição gradativa da qualidade de vida na 

terra (DIAS: 2003, 33-a). 

O final da década de 1960 foi marcado pelos debates sobre o meio 

ambiente, destacando-se, naquele momento, o surgimento de duas correntes 

oposicionistas representadas por um grupo que clamava pelo “crescimento zero” – 

a necessidade de parar o crescimento com urgência – e a corrente que pregava “o 

crescimento a qualquer custo” – sem se importar com o meio ambiente. Em abril 

de 1968, um grupo de trinta especialistas de várias áreas passa a se reunir, em 

Roma, para discutir a crise atual e futura da humanidade, formando o Clube de 

Roma. 



Foi marcante o número de manifestações de jovens, em todo o mundo, 

em protesto contra o descaso dos governantes quanto às questões ambientais em 

voga. No final dessa década, surge o termo “Educação Ambiental”, que inicia a 

década de 1970, como o mais forte recurso do movimento ambientalista.  

Em 1972, o clube de Roma publicou o relatório The limits of Growth (Os 

limites do crescimento), onde estabelece os modelos globais de crescimento 

projetados, para predizer como seria o futuro se não houvesse modificações, no 

modo de desenvolvimento econômico adotado (DIAS: 2003 35-a) e (CASCINO: 

2000 36). 

Com essas premissas, há de se supor que o modelo adotado pela 

humanidade para promover seu desenvolvimento levaria a uma exaustão de 

crescimento, a um colapso. Ainda nesse ano, de 5 a 16 de junho, em Estocolmo, 

na Suécia, realizou-se a conferência da ONU sobre Ambiente Humano com a 

participação de 113 países, os resultados desse evento levaram o mundo a uma 

reflexão, para que priorizasse as questões ambientais, como uma variável do 

crescimento econômico e como condicionante para garantir a vida no planeta.  

Durante a Conferência de Estocolmo, os representantes brasileiros 

defenderam o crescimento a qualquer preço, já que a política do governo brasileiro 

visava atrair parques industriais de outros países que já pressionavam e 

restringiam atividades poluidoras. O Brasil não se importaria em pagar o preço da 

degradação desde que o resultado fosse o aumento do Produto Nacional Bruto - 

PNB (DIAS: 2003,36-a).  O restante dessa década foi marcada pela realização de 

diversos debates, encontros, seminários e conferências sobre o assunto.  



Mediando as duas correntes do crescimento, os cientistas e ambientalistas 

incentivaram um crescimento com a inserção da variável ambiental, através de 

muitos debates que se consolidaram na década seguinte, quando surgiu a 

premissa de um desenvolvimento que permita o equilíbrio entre o crescimento 

econômico com benefícios à sociedade, mas com respeito ao meio ambiente. 

Resumido na figura 2: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
               Figura 2 – A visão ambientalista do Desenvolvimento no mundo. 

Fonte: Autor, modificado de Santos (1997). 
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A figura 2 apresenta o resumo da evolução do tipo de crescimento 

adotado no mundo, desde os primeiros questionamentos, quando das duas 

correntes antagônicas, aos dias de hoje.  

Em 1977, foi criada Sociedade Internacional para Educação Ambiental, 

nos Estados Unidos; sendo que, em Tbilisi na Geórgia, realizou-se a I Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela Unesco, iniciando 

um programa internacional de educação ambiental (CASCINO, 2000, p.38). A 

Educação Ambiental passa a ser o processo condutor de mudanças de 

comportamento em relação ao meio ambiente. Dessa conferência, saíram 

diretrizes para as ações de educação ambiental no mundo.   

A década de 1980 foi marcada pela criação de leis para prevenção e 

controle de problemas no meio ambiente, surgindo, ainda, organizações 

ambientalistas, tanto nos países ricos como nos países em desenvolvimento. O 

final dessa década foi marcado por debates que focalizavam a transição para o 

“Desenvolvimento Sustentável”, termo esse que se consolida em 1987, baseando-

se em três princípios fundamentais, que são: o crescimento econômico com 

equidade social e equilíbrio ecológico, questionando e polemizando o tipo de 

desenvolvimento a ser adotado pela comunidade mundial.                                   

No Brasil, o início da preocupação ambiental inicia-se em 1972, através da repercussão de notícias no mundo inteiro sobre a 

aceitação de indústrias poluidoras no país, propagadas pelos representantes brasileiros na Conferência de Estocolmo, sendo que, em 1973, 

foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. Até então, o país não tinha um preparo 

para discussões, seja em nível nacional ou internacional, sobre o assunto. Em 1988, é promulgada a nova Constituição Federal (CF), a 

qual deu ênfase à questão ambiental, trazendo um capítulo inteiro sobre meio ambiente com um artigo que sintetiza os cuidados a serem 

observados nesse aspecto. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-



se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações (ANGHER:2005,p.88). 

 

A Constituição Federal foi trabalhada em um momento histórico, quando, 

em nível mundial, discutiam-se muito as questões ambientais, a equidade social, 

etc., propiciando o surgimento de outras leis, nas esferas federal, estadual e 

municipal, tornando o Brasil muito rico do ponto de vista de legislação ambiental. 

A última década do século XX foi marcada pela massificação de 

informações, estudos e debates sobre as questões ambientais; iniciaram-se as 

discussões sobre sensibilização, precedendo as ações. Em 1992, foi realizada a 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro. 

A partir dessa conferência, denominada popularmente de RIO-92 ou ECO-

92, todas as ciências, todos os campos produtivos passaram a trabalhar com a 

variável ambiental dentro dos seus sistemas de desenvolvimento. A arquitetura se 

vê desafiada a avançar, inserindo, na sua produção, os princípios da 

sustentabilidade ambiental, quando o desenvolvimento tecnológico com equidade 

social se soma ao equilíbrio ambiental, permitindo que os recursos disponíveis na 

natureza no presente, também possam ser disponibilizados às gerações do futuro.  

Um dos produtos mais importantes que resultou da Conferência ECO-92, 

foi a Agenda 21-Global, um documento comum, dos países participantes daquele 

evento, que firmaram entre si o compromisso de desenvolver com os princípios 

sustentáveis inseridos nos meios produtivos. Seus princípios serão tratados logo 

adiante.   



Outro evento importante ocorreu em Kyoto, no Japão, no ano de 1997, foi 

a reunião de governantes para assinar o Protocolo de Kyoto, o qual trata da 

diminuição de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Os países 

desenvolvidos, que mais poluem, como os Estados Unidos, recusaram-se a 

assinar. No ano de 2005, no entanto, o número de países necessários para 

garantir quorum ao Protocolo de Kyoto foi alcançado  mesmo sem  a presença dos 

Estados Unidos.  

Em fevereiro de 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (Intergovernmental Pannel on Climate Change-IPCC, 2007) publica o 

relatório do Grupo de Trabalho I, onde conclui que o homem e suas atividades 

produtivas sobre o meio ambiente é o grande culpado pelas previsões 

catastróficas no futuro próximo, resultando no super aquecimento do planeta e 

outras caóticas conseqüências correlatas, ainda para este século XXI.  

 

1.2. AGENDA 21-GLOBAL, AGENDA 21 ESPECÍFICA PARA A CONSTRUÇÃO 

E AGENDA 21 LOCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 

A Agenda 21 é um compromisso formal de desenvolvimento econômico 

com equidade social e respeito ao meio ambiente, resultante da Conferência RIO-

92. Esse compromisso é comum entre os países representados naquela 

conferência, mas sua abrangência pode apresentar-se em qualquer dimensão, isto 

é, existe a Agenda 21 Global, mas pode, ou deve existir, a Agenda 21 Nacional, 

Agenda 21 do município “A” ou do município “B”; pode ser também a Agenda 21 

de um condomínio, assim como existe a Agenda 21 específica para a Construção 

Civil.    



O capítulo IV da Agenda 21 Global recomenda mudanças nos padrões de 

consumo em diversas áreas (SECTAM: 1998, 19), conforme comentários a seguir: 

Na alínea “a”, é dado enfoque ao “Exame de padrões sustentáveis de 

produção e consumo”. 

Na alínea “b”, trata do “Desenvolvimento de políticas e estratégias 

nacionais de estímulo às mudanças nos padrões insustentáveis de consumo”. 

Esta prevê que “A mudança de padrões de consumo exigirá uma estratégia 

multifacetada, centrada na demanda, no atendimento das necessidades básicas 

dos pobres e na redução do desperdício e do uso de recursos finitos, no processo 

de produção”. 

Dentre as atividades recomendadas, existe a da redução ao mínimo da 

geração de resíduos “Ao mesmo tempo, a sociedade precisa desenvolver formas 

eficazes de lidar com o problema da eliminação de um volume cada vez maior de 

resíduos”.  

Os governos, juntamente com a indústria, as famílias e o público em geral, 

devem envidar esforços conjuntos para reduzir a geração de resíduos e de 

produtos descartados, o que ocorrerá da seguinte maneira: 

a) por meio de estímulo à reciclagem no nível dos processos industriais 

do produto consumido; 

b) por meio da redução de desperdício na embalagem dos produtos; 

c) por meio do estímulo à introdução de novos produtos; 

d) por meio do estímulo à introdução de novos produtos 

ambientalmente saudáveis; 



e) por meio de estímulo a uma maior eficiência no uso de energias e 

dos recursos. 

Outra atividade recomendada é a redução do consumo de energia e dos 

materiais utilizados por unidade na produção de bens e serviços, o que pode 

contribuir, simultaneamente, para mitigação da pressão ambiental, o aumento da 

produtividade e competitividade econômica e industrial. Em decorrência, os 

governos, em cooperação com a indústria, devem intensificar os esforços para 

utilizar energia e os recursos de modo economicamente eficaz e ambientalmente 

saudáveis, como segue: 

a) com o estimulo à difusão das tecnologias ambientalmente saudáveis já 

existentes; 

b) com a promoção da pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 

ambientalmente saudáveis; 

c) com o auxilio a países em desenvolvimento na utilização eficiente 

dessas tecnologias e no desenvolvimento de tecnologias apropriadas às 

suas circunstâncias especificas; 

d) com o estimulo ao uso ambientalmente saudável das fontes de 

energias novas renováveis; 

e) com estímulo ao uso ambientalmente saudável dos recursos 

ambientais renováveis. 

O Capítulo VII, da Agenda 21 Global, intitulado ”Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Humanos”, fornece indicativos 

sobre a importância de se produzir uma arquitetura de baixo impacto sobre o meio 

ambiente, (FAGUNDES: 2005, 7). 



Quatro anos depois da ECO-92, foi realizada em Istambul, a Conferência 

das Nações Unidas Sobre Assentamentos Humanos – Habitat II, cujos temas 

principais giraram em torno de “assentamentos humanos sustentáveis” e 

“habitação adequadas para todos, no mundo”, indo ao encontro do Capítulo VII da 

Agenda 21 Global e remetendo a novas discussões no Congresso Internacional da 

Construção Sustentável, realizado dois anos mais tarde. 

Em 1998, foi realizado o Congresso Internacional da Construção 

Sustentável - CIB, na Suécia. Durante esse Congresso, foi criada a “Agenda 21 

para a Construção Sustentável”, na qual foram definidas as interligações entre 

conceito global de desenvolvimento sustentável e o setor da construção de 

edifícios. Abrindo, assim, a oportunidade para outras agendas. Em nível local, viria 

estabelecer medidas apropriadas às suas realidades, contexto e período histórico 

em que estão inseridas.  

A arquitetura e sua produção, que alimenta a indústria da construção civil, 

por muito tempo, foram vista, somente, nos seus aspectos conceituais, da forma, 

da função, estilo, estética e de determinada programação. No entanto, a partir da 

eco-92, passa a  inserir-se  à nova ordem mundial, com atenção aos enfoques da 

sustentabilidade  nos processos de sua produção, potencializada pela “Agenda 21 

para a Construção Sustentável”, que traz várias diretrizes a serem trabalhadas , 

visando ao equilíbrio entre desenvolvimento econômico, equidade social, com 

qualidade ambiental, na construção civil e todos os seus parceiros produtivos. 

 Nos países em desenvolvimento, sujeitos a intensa pressão social no 

meio urbano, um dos maiores desafios ao desenvolvimento sustentável é a 

superação dos inúmeros problemas que resultam em miséria sócio-ambiental, 



trazendo como conseqüência a efetiva ameaça ao presente e ao futuro das novas 

gerações.  

A diferença de enfoque entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento sempre mereceu destaque, pois os países desenvolvidos 

possuem condições de promover a sustentabilidade, através do aprimoramento de 

tecnologias, enquanto que, os países em desenvolvimento ainda precisam 

focalizar sua atuação na igualdade social e no equilíbrio econômico, como bases 

fundamentais para o alcance da sustentabilidade.  

Essa discussão esteve presente na conferência, que remete para cada 

país, dentro de suas especificidades, encontrar meios de implantarem a 

sustentabilidade na construção de edifícios, através de ações que promovam 

igualdade social e econômica, mas levando em conta a densidade demográfica e 

habitacional, a renda per capta, a distribuição e uso do solo, a disponibilidade e 

abastecimento de água, o esgoto, o modo de produzir, a oferta de energia, a infra-

estrutura de um modo geral, além da estruturação do setor da construção civil 

local, parceiro inseparável nessa empreitada. 

A figura 3 representa um esquema de ampliação ou evolução da 

produção, na construção civil, considerando as demandas ambientais, para atingir 

os novos paradigmas traçados pela Agenda 21 para a Construção.  



 

 
Fig. 3 - Esquema de representação da ampliação construção civil, considerando as demandas ambientais. 
Agenda21 para construção. 
Fonte: CIB. 1999.  

 
             A Agenda 21 para construção civil, visando promover a sustentabilidade 

na construção civil em nível internacional, respeitando a particularidade local vem 

propor estratégias alicerçadas no “Gerenciamento e Organização”, no “Produto” e 

no “Consumo de Recursos” (CIB, 1999).  

O Gerenciamento e Organização implicam aspectos técnicos, sociais, 

econômicos, legais e políticos, os quais englobam tanto a elaboração do projeto 

com atenção aos aspectos da busca da qualidade ambiental, como o processo de 

produção do edifício com a inserção desses novos conceitos e mais os seres 

humanos envolvidos nesse processo, indo, desde os empreendedores, passando 

pelos construtores, operários, fornecedores, até os clientes (CIB: 1999). 

O Produto, ou seja, o edifício é tudo o que se refere ao edifício 

sustentável quanto ao clima, influência cultural, tradições construtivas e estágio 

tecnológico, com redução de emissões dos poluentes e que promovam reciclagem 

e qualidade ambiental interna e externa, para promover qualidade de vida aos 



ocupantes, sem prejuízo à vizinhança; finalmente o Consumo de Recursos, por 

sua vez, implica na redução de recursos naturais, uso e re-uso de materiais 

recicláveis, economia de água e energia, com atenção ao uso do solo e vida útil 

do edifício ( CIB,1999). 

É importante destacar que a Agenda 21 para a Construção Sustentável, 

permitiu à comunidade mundial ter acesso às interfaces da Agenda 21 Global com 

a produção da construção civil, proporcionando oportunidades para que agendas 

locais, que seriam elaboradas, ou ainda, serão elaboradas, tenham subsídios para 

inserir elementos discutidos e propostos naquele documento, para, em nível local, 

estabelecer e detalhar medidas adequadas a cada realidade local, que 

representem os anseios de todos os segmentos da sociedade e, portanto, a 

personalidade daquela cidade ou daquela região onde está sendo implantada. 

A Agenda 21 local, específica para o município de Belém, só existe em 

formato de Lei Municipal, promulgada em 16 de março do ano de 1998 (ANEXO 

1); sendo que o Projeto de Lei, antes de ir à apreciação e provação da Câmara 

Municipal - após exaustivas reuniões de membros do Poder Público, da sociedade 

civil organizada, dos meios produtivos, das instituições de ensino e pesquisa e 

outros interessados - foi formatado pelo vereador que assinara a autoria, sem que 

houvesse um referendo da versão final, pelos segmentos que o discutiu. O 

interesse da coletividade era a implantação da Agenda 21 Local de Belém. 

No entanto, a lei nem foi sancionada pelo prefeito da época, o qual, se não 

sancionasse, só lhe restaria a opção de vetar artigos; mas o prefeito não 

sancionou e nem  vetou artigos da lei, preferindo deixar expirar o prazo legal. 

Decorrido tal prazo, a lei foi promulgada pela Câmara Municipal, e, no seu Artigo 



1º, criou o Programa ”Agenda 21 Local” no âmbito do Município de Belém, com a 

finalidade de normatizar, integrar e encaminhar as ações necessárias ao 

planejamento sócio-econômico-ambiental da cidade.  Isso viria ao encontro dos 

anseios da população de  Belém. 

No Artigo 2º, criou o Fórum 21 Belém, que seria um colegiado de caráter 

consultivo e deliberativo, constituído de vinte e um integrantes, que representariam 

o Poder Público Municipal e Estadual, além da sociedade civil, com os respectivos 

suplentes. Esse Fórum teria várias atribuições, dentre as quais, a de coordenar 

atividades de implantação da “Agenda 21 Local”, integrando as ações necessárias 

para seu bom desenvolvimento em nível governamental e da sociedade civil. 

Essa lei, de fato, dava muitas atribuições ao Fórum 21 Belém, de modo 

que poderia influenciar em tomadas de decisões, que, a princípio, seriam do Poder 

Executivo e até do Legislativo Municipal; como, por exemplo: “Normatizar e 

encaminhar, conjuntamente com os órgãos responsáveis, o planejamento sócio-

econômico-ambiental de Belém” (BELÉM: 1998); “coordenar, em conjunto com os 

demais órgãos responsáveis, as ações necessárias para viabilizar o zoneamento 

ecológico-econômico da cidade”; “sugerir alocação de recursos no orçamento 

municipal e Lei de Diretrizes Orçamentárias”, quando em elaboração ou discussão 

nas audiências populares na Câmara Municipal; “Informar ao Ministério Público e 

ao Tribunal de Contas sobre eventuais irregularidades que tenha conhecimento” 

(BELÉM: 1998); dentre outras; de modo que o maior enfoque fora para esse 

colegiado, em detrimento do Programa Agenda 21, que deveria ser amplamente 

discutido com a sociedade e, em seguida, implantado, no Município de Belém. 



Lamentavelmente, as ações da Prefeitura de Belém, até o término dessa 

dissertação (março de 2007), não apontavam preocupação com as questões 

primordiais elencadas no Programa Agenda 21 Local de Belém, o que é uma 

perda para esta cidade.  

Assim, Belém perdeu a oportunidade de ter a sua Agenda 21 local, que 

poderia contribuir para o início de um processo de utilização de princípios 

sustentáveis, pelos meios produtivos, como o da construção civil e outros; em  

mais um episódio de disputa política, que reflete negativamente em uma 

sociedade. Até o final do ano de 2006, não se teve notícia de que seria retomada 

e implantada, no município de Belém, o qual poderia adentrar o Século XXI, com 

diretrizes de desenvolvimento ensejadas pelos segmentos sociais. Diretrizes 

essas que, com certeza, refletir-se-iam nas futuras leis municipais.     

 

1.3 LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL APLICÁVEL À PRODU ÇÃO DE 

EDIFÍCIOS. 

Os novos rumos do desenvolvimento, em nível mundial, exigem que todos 

os setores produtivos adequem-se aos parâmetros ambientais, como condição 

essencial de participação na preservação e equilíbrio da vida na biosfera, mas, 

também, como apelo mercadológico. Os setores produtivos do mercado 

internacional, cada vez mais, sentem a necessidade de se enquadrarem às novas 

regras previstas na ISO – 14.000 – International Organization for Standartization, 

que é um organismo mundial de certificação de qualidade ambiental, representada 

no Brasil pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  



No Brasil, em função da Constituição Federal de 1988, várias outras leis 

foram modificadas nas três esferas de governo. Alguns avanços, quanto às 

questões ambientais, foram observados, tanto em leis específicas quanto nas leis 

que vêm tratar de outros assuntos com interface ambiental, como é o caso do 

urbanismo. É importante ressaltar que o mercado imobiliário dita regras na cultura 

de como conduzir a construção civil, em paralelo com a legislação vigente, mas 

isso se consolida mais pela opinião do consumidor.  

As principais leis municipais que podem influenciar na análise para a 

aprovação de um projeto visando à construção de um edifício são: 

a) Lei Orgânica do Município 

b) Plano Diretor Urbano  

c) Leis de Uso e Ocupação do Solo 

d) Lei de Parcelamento do Solo 

e) Código de Obras 

f) Código de Postura 

g) Código Sanitário e Ambiental 

h) Código Tributário 

A essa listagem, anteriormente apresentada, pode complementar-se ou 

atualizar-se através da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, pois essa 

lei traz a nova denominação de Plano Diretor Participativo para a lei municipal que 

trata das diretrizes de desenvolvimento de um município. 

No município de Belém, para que uma edificação seja executada, é 

necessária a adequação do projeto à legislação vigente, sem esquecer as normas 

técnicas da ABNT e as resoluções do CONAMA, que têm força para auxiliar na 



aplicação de leis, mas necessitam de leis específicas para sua regulamentação, 

além dos decretos e normas de condutas, respeitando a variável ambiental a ser 

atendida em todas as suas dimensões, visando à melhoria ou recuperação da 

qualidade ambiental, indispensáveis aos segmentos sociais a serem 

contemplados.  

Para haver maior controle ambiental, seguindo as diretrizes do Plano 

Diretor Urbano do município de Belém, entrou em vigor, no ano de 1999, a Lei 

Complementar Nº2, também conhecida como Lei Complementar de Controle 

Urbanístico, a qual regulamenta as intervenções urbanísticas no Município de 

Belém a partir do Plano Diretor Urbano ou Lei 7.603 de 1993, que influencia na 

aprovação de projetos para construção de edifícios. 

Durante todo o ano de 2006, várias reuniões e Audiências Públicas foram 

realizadas, em Belém, para promover a revisão do Plano Diretor Urbano do 

Município, o Projeto de Revisão chegou a um documento final, saindo do âmbito 

técnico, no final do ano de 2006, para ser apreciado pela Câmara Municipal, no 

início do ano de 2007. Ressalta-se que os itens mais polêmicos, como os índices 

permitidos para construção em Belém, não foram definidos pelos técnicos que 

elaboraram o documento, ficando a decisão para o campo político, através dos 

vereadores de Belém, que terão noventa dias a partir da aprovação e sanção da 

lei, para decidirem sobre tão importante matéria. 

Em Belém, como em outras cidades brasileiras, há uma forte pressão, por 

parte de empresários do ramo da construção civil, para verem os índices de 

ocupação ampliados cada vez mais, e que os locais nobres da cidade estejam 

disponíveis para verticalização, nem que seja através da Outorga Onerosa, a qual 



os empresários vêem como mais uma taxação do Poder Público, que é, na 

verdade, a compra do direito de construir mais do que os índices normalmente 

indicados para aquela determinada Zona Urbana. É importante que os 

parlamentares de Belém sejam seguros e estejam preparados para não 

sucumbirem diante de pressões que venham prejudicar o coletivo em benefício de 

um grupo minoritário.    

A sociedade belenense deve estar atenta e participar das sessões na 

Câmara Municipal, pois os vereadores são seus representantes e deve-lhes 

respeito e satisfação, obrigando-se, desse modo, em legislar a favor do que for 

melhor para a cidade. 

O trâmite para que o projeto de construção de um edifício seja aprovado, em 

Belém, dá-se como segue: É necessária, primeiramente, a legalização junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), que exige o preenchimento 

de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), por todos os projetistas e 

responsáveis pela execução do edifício. Após esse passo, faz-se necessário que o 

projeto seja aprovado no Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro Militar 

do Estado do Pará, o qual analisa os aspectos de prevenção, combate a incêndio e 

pânico. Logo em seguida, é apresentado à Secretaria Municipal de Urbanismo 

(SEURB) da Prefeitura de Belém, onde é analisado, a partir da localização, nos 

mapas das Leis de Controle Urbanístico e do Plano Diretor Urbano, quanto ao tipo de 

uso, o impacto de vizinhança. Em seguida, o quadro de modelos urbanísticos 

correspondente ao cruzamento das informações, a partir das dimensões do lote. Com 

o modelo escolhido, é verificado o enquadramento quanto ao afastamento, índice de 



ocupação por secção transversal, índice de ocupação, índice de aproveitamento, 

índice de permeabilidade, gabarito ou altura da edificação e vagas de garagem. 

Um avanço apresentado na legislação urbanística do município de Belém é o 

aspecto de verificação do impacto de vizinhança, estabelecida na Lei Complementar 

Nº2/1999, que atende às diretrizes que a Lei Federal N° 2.257/2001, o Estatuto da 

Cidade, que embora só tivesse sido sancionada em 2001, vem regulamentar o 

estabelecido nos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Mas, em Belém,  o 

estudo de impacto de vizinhança só se aplica aos empreendimentos industriais, 

comerciais e de serviço, deixando de fora os edifícios residenciais, como se esses 

não provocassem impactos.  

Ressalta-se que o Município de Belém ainda não dispõe de Lei específica de 

controle ambiental, mas apenas a Lei Ordinária nº. 8.489/2005 que institui a Política e 

o Sistema de Meio Ambiente no Município de Belém, sem chegar aos instrumentos 

de controle, os quais precisariam de lei complementar, que poderia enquadrar o 

processo produtivo da construção civil. O que existe nesse sentido são as leis 

específicas de controle acústico, de controle da publicidade em vias públicas, que 

controla a poluição visual, o próprio Código de Postura, além das leis citadas 

anteriormente, dentre outras. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Belém (SEMMA) trabalha no sentido de controlar as questões ambientais, 

seguindo os preceitos das leis em vigor com essa finalidade, aguardando novas 

orientações do Plano Diretor revisado no ano de 2006.   

Uma grande contribuição para que princípios da sustentabilidade 

ambiental sejam implantados na construção civil vem através de uma resolução, 

em vigor desde 2 de Janeiro de 2003, é a Resolução CONAMA nº307/2002, 



(ANEXO 2 ), que  estabelece os critérios e procedimentos para gestão dos 

resíduos da construção civil, fixou prazos para os municípios implantarem o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, e para as 

empresas de construção civil elaborarem seus Projetos de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. A Resolução também determinou o prazo de 18 

meses, contados do dia 02/01/2003, para os municípios cessarem a disposição de 

resíduos de construção civil em áreas de “bota fora” ou aterros de resíduos 

domiciliares.  

A responsabilidade a ser compartilhada entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, 

estabelecida por essa Resolução remete aos municípios, a responsabilidade de adequação devida, para 

controle e gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil. 

No Artigo 4º, a Resolução 307/2002 faz referência aos chamados 3R’s, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar, cujos princípios vêm da Agenda 21 resultante da 

Conferência ECO-92, que influenciou, na realização, em 1998, do Congresso 

Internacional da Construção, na Suécia, onde foi criada a “Agenda 21 para a 

Construção Sustentável”.  

A Resolução 307/2002 do CONAMA estabelece que os geradores de 

resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração dos resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização , a reciclagem e a destinação final. 

Como se observa, fica muito claro que a responsabilidade da destinação 

dos resíduos produzidos nas obras é do empreendedor, mas o que a Resolução 

remete, é, justamente, a que o objetivo seja de não produzir resíduos, mas, se for 

produzido, que seja o mínimo possível, através da redução de consumo 

desnecessário, possível através do planejamento da obra, do canteiro e, 



anteriormente, através dos projetos, especificações técnicas minuciosas e em 

plena sintonia com um projeto executivo detalhado, com paginação que permita a 

elaboração de planilhas orçamentárias ou quantitativas enxutas. Alguns 

construtores, ainda têm a ilusão de que o investimento em projeto é algo 

dispensável, não visualizam o quanto é importante o planejamento integrado, 

como um processo que visa evitar desperdícios, durante a execução e na pós-

ocupação. 

A reutilização é outro objetivo a ser alcançado pelos geradores de 

resíduos, pois um produto pode muito bem ser utilizado outra vez, sem que seja 

preciso modificá-lo, por exemplo, a sobra de argamassa pode ser reutilizada como 

agregado de pavimentação. 

Quando não é possível reutilizar sem modificação, será possível reciclar, 

após alguma modificação ou adaptação, como é o caso dos agregados reciclados 

de resíduos sólidos da construção civil - para execução de camadas de 

pavimentação, ou para serem utilizados em pavimentação e preparo de concreto 

sem função estrutural. 

 A Resolução 307/2002 do CONAMA estabelece, ainda, prazos máximos. 

Como o prazo de doze meses, isto é, até, 2 de janeiro de 2004, para que os 

municípios e o Distrito Federal elaborassem seus Planos de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil, contemplando os Programas Municipais de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil oriundos de geradores de 

pequenos volumes, e o prazo máximo de dezoito meses, para sua implantação. 

Ficou estabelecido o prazo máximo de vinte e quatro meses, até 2 de janeiro de 

2005, para que os geradores, não enquadrados no Art. 7º, incluíssem os Projetos 



de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nos projetos e obras a serem 

submetidos à aprovação ou ao licenciamento dos órgãos competentes, conforme 

os parágrafos 1º e 2º do artigo 8º. Estabelece, ainda, o prazo máximo de dezoito 

meses, até 2 de julho de 2004,  portanto, os municípios e o Distrito Federal 

deveriam cessar a disposição de resíduos de construção civil em aterros de 

resíduos domiciliares e em áreas de “bota fora”. 

Como essa Resolução entrou em vigor na data de 2 de janeiro de 2003, 

todos os prazos estabelecidos já foram esgotados e o que se observa é que a 

maioria dos municípios brasileiros ainda nem iniciou processos de estudos e 

elaborações de Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil e ,assim, contemplando os Programas e Projetos com similar objetivo. 

No Município de Belém, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Saneamento, iniciou um processo para disciplinar a disposição de 

resíduos sólidos da construção civil. Os produtores regulamentados, nas obras, 

produzem e devem contratar empresa especializada para coletar e dar destinação 

a esses resíduos. Quanto a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, sabe-se, através do Jornal do Tecnológico da 

UFPA (UFPA: 2005), que a Prefeitura de Belém iniciou um processo de convênio 

com a Universidade Federal do Pará, através do Centro Tecnológico, que possui 

professores, pesquisadores e técnicos capacitados para contribuir com a 

municipalidade de Belém, nessa empreitada. 

Embora nos quadros técnicos das prefeituras existam profissionais 

competentes, capazes de elaborar planos e projetos, como os solicitados pela 

resolução em tela, esses técnicos, normalmente, estão assoberbados de tarefas 



do cotidiano, nos órgãos onde atuam, que lhes impedem de realizar tais trabalhos. 

Desse modo, foi prudente a Prefeitura de Belém ter procurado os técnicos da 

universidade, no entanto, até janeiro de 2007, ainda faltava a efetivação real dos 

convênios para o trabalho surgir como produto. 

Assim, fica claro que a legislação do município de Belém, quanto a busca 

de princípios ambientalmente sustentáveis na construção civil, não é objetiva, pois 

embora esteja revendo seu Plano Diretor Urbano, ainda não possui uma 

legislação específica para solucionar ou mitigar os problemas ambientais urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO 2: PRINCÍPIOS E METODOLOGIAS COM ENFOQUES NA 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL APLICÁVEIS À CONSTRUÇÃO CIVIL 

A essência da administração, gestão ou gerência na indústria da construção 

civil é a mesma aplicada à gerência de outra atividade, seja ela produtiva, financeira, 

de recursos humanos ou comerciais; resultando em comando, coordenação integrada 

de grupos especializados, visando ao alcance de objetivos comuns. Esses grupos 



reúnem-se em departamentos especializados em executar determinados tipos de 

serviços. 

Para realização de uma obra, é necessária a administração que parte do 

empreendedor, cujo objetivo é executar a obra. Para isso, ele irá contratar vários 

outros administradores setoriais com esse objetivo comum. Embora cada profissional 

tenha seu próprio objetivo, eles poderão reunir-se, cada um na sua área de 

conhecimento, em busca do tal objetivo comum, mediante a coordenação de um 

administrador geral ou central, que poderá ser o próprio empreendedor ou alguém 

nomeado por ele. 

Para Escrivão Filho (1998:3),  

“coordenar significa ordenar conjuntamente as diferentes operações ou ordenar 

simultaneamente o trabalho dos especialistas. A função do administrador é ligar 

as operações por coordenação. Assim coordenação é a essência da 

administração”.  

Ele considera que os objetivos pessoais podem diferenciar-se do objetivo 

comum, mas a administração visa a harmonizar o objetivo comum e os objetivos 

individuais. 

Na indústria da construção civil, o objetivo comum é a execução da obra, 

desde a locação até a sua entrega aos interessados. Vários especialistas com suas 

equipes reunir-se-ão nas diferentes etapas, em operações, às vezes simultâneas, às 

vezes ordenadas, mas sempre coordenadas através de administração por 

especialidade e, de modo mais amplo, por uma administração central.  

A administração na produção de edifícios se faz presente, tanto na etapa da 

concepção ou projeto do produto, quanto nas etapas de produção desse produto, 



enriquecendo-se com o processo do projeto. O novo desafio na administração da 

produção de edifícios é, justamente, inserir a variável ambiental nesse processo. Em 

cada etapa, haverá um determinado modo específico de administrar. Para projetar, 

existe a administração específica, para construir, uma outra administração, mas todas 

as etapas estão em sintonia com uma administração geral, que visa ao objetivo 

comum.  

 Segundo a NBR/ 5670(ABNT: 1997) projeto é: 

“A definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e 

financeiros de um serviço ou obra de engenharia e arquitetura, com base em 

dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, 

desenhos, normas, projeções e disposições especiais.” 

Na construção civil, os primeiros parâmetros indicados para busca da 

qualidade ambiental na produção de edifícios a serem administrados são aqueles 

que se relacionam com o projeto do produto. O projeto do edifício a ser construído 

deve ser trabalhado como um processo para obtenção da qualidade. Essa 

qualidade só alcança a dimensão ambiental se houver um trabalho integrado entre 

todos os atores envolvidos nessa produção. 

A inserção dos princípios da construção sustentável na indústria da 

construção civil é uma necessidade que toda a humanidade clama, pois, ao tempo 

em que é uma fonte de degradação ambiental, essa atividade produtiva possui 

enorme influência sócio-econômica em qualquer sociedade. Daí a importância, 

para a humanidade, que almeja o equilíbrio entre o progresso social e econômico 

com adequação ao meio ambiente nas muitas atividades produtivas, como a 



construção civil que inicia um processo de busca dessa sustentabilidade ambiental 

nas suas atividades. 

Para produzir um edifício, é preciso, antes de tudo, um motivo, uma causa 

para tal investimento. O dia em que essa necessidade alcançar uma determinada 

amplitude, de modo a tornar irremediável sua realização, inicia-se um processo 

que vai redundar na sua materialização. É quando o empreendedor busca o 

arquiteto, o projetista que estaria apto para tornar realidade esse edifício.    

Entrando nesse cenário, o arquiteto iniciará um diagnóstico para detectar, 

ao máximo, todas as necessidades a serem atendidas. É quando elabora o 

Programa de Necessidades, “que será, em parte, responsável por muitas das 

decisões arquitetônicas” (SALGADO: 2004, 4), que considera a busca de 

respostas às várias questões iniciais, como a melhor forma de realizá-lo.  

É muito importante detectar, com clareza, quem é o “cliente” do projeto?  

Será que é um processo de trabalho? Ou um comportamento que se pretende 

desencadear nos usuários? (SALGADO: 2004,4) 

Detectar quais são as áreas de conhecimento que estarão envolvidas para 

satisfazer plenamente o programa de necessidade do projeto? Será lazer? Ou é 

serviço público? Ou Cultural? Religioso? Saúde? Outra? Qual? Investigar é a 

palavra de ordem e finalmente, detectar qual a mensagem que o projeto pretende 

transmitir? 

Esse tripé formado pelo cliente do projeto, área de conhecimento e a 

mensagem do projeto vai desencadear todo um processo de trabalho visando à 

satisfação de toda a coletividade envolvida, desde o empreendedor, que contratou 

o serviço de projeto, até o usuário final, na pós ocupação. A administração desses 



elementos visando ao objetivo comum é a principal missão do projetista em cada 

projeto e em cada etapa deste. 

Se for projeto de uma instituição de ensino, qual é o tipo de ensino? Qual 

é o cliente a ser atendido? Se for uma instituição de ensino superior, quais os 

cursos que serão oferecidos por essa instituição? 

A esse modo de definir o programa, trabalhado com o fim de identificar o 

cliente e suas reais necessidades, já devem ser pensados quais elementos podem 

contribuir para buscar sustentabilidade ambiental na futura obra. É importante 

definir soluções projetuais que levem à adoção de processos construtivos com 

princípios sustentáveis.  

Por processo construtivo, entende-se um modo sistematizado de produzir 

o edifício, com as especificidades inerentes às técnicas construtivas e as normas 

necessárias para realização da infra-estrutura, da supra-estrutura e das demais 

etapas da construção. 

O processo construtivo com princípios de sustentabilidade ambiental tem a 

visão holística do empreendimento, desde a concepção inicial até a demolição do 

edifício. 

O conceito de construção sustentável surgiu no Congresso Internacional 

da Construção (CIB: 1999), como sendo aquela construção onde os princípios do 

desenvolvimento sustentável são aplicados em todos os ciclos da construção, 

desde a extração e beneficiamento de materiais, passando pelo planejamento e 

construção de edifícios, obras de infra-estrutura, o uso do bem construído, até a 

sua demolição e gerenciamento dos rejeitos resultantes dela. 



Nesse debate, Savastano Jr. (2003: 95), considera que construção 

sustentável é um conceito ligado à preocupação crescente em todo o mundo, em 

vista da escassez de recursos naturais e de energia, geração de resíduos sólidos 

e emissão de gases ao ambiente.    

Os princípios da sustentabilidade ambiental na construção civil estão 

embasados no desenvolvimento sócio-econômico com atenção e respeito ao meio 

ambiente.  A concepção do projeto do edifício, iniciada na elaboração cuidadosa 

do programa de necessidade, em que as necessidades do âmbito econômico, são 

somadas às sociais, devem ser enriquecidas com os aspectos da sustentabilidade 

ambiental, os quais serão trabalhos dentro das variáveis específicas para esse 

fim, visando a minimizar futuros impactos no meio ambiente. É necessário, no 

entanto, atenção para diferenciar princípios sustentáveis de outros princípios que 

estejam disfarçados e que poderão trazer prejuízo econômico ao 

empreendimento, aos seus usuários e, até, prejuízos ambientais, a partir do seu 

emprego na construção. 

Rezende e Cardoso (2002: 4) listam, a seguir, alguns aspectos que podem 

ser utilizados como premissas de desenvolvimento do edifício, focando 

necessidades relativas aos processos construtivos e à sustentabilidade ambiental: 

- O custo de produção do edifício deve ser equivalente ao de um edifício 
construído no processo tradicional; 

- O edifício deve ter baixos custos de operação e manutenção; 
- Deve ser empregada grande quantidade de mão de obra local; 
- A construção deve atingir níveis elevados de produtividade; 
- A produção, operação e demolição devem gerar quantidade reduzida de 

resíduos de tal modo que cause baixo impacto à vizinhança; 
- Devem ser utilizados materiais com baixa emissão de poluentes, em todas 

as fases do seu ciclo de vida; 
- A edificação deve ter durabilidade elevada; 
- Deve ser usada grande quantidade de materiais recicláveis de fontes 

renováveis. 
 



A listagem, apresentada por Rezende e Cardoso, poderia ser acrescida 

por inúmeras outras recomendações de como obter um edifício com focos na 

sustentabilidade ambiental, no entanto, somente esses itens apresentados já 

remetem ao questionamento de como seriam primordiais ou pioneiros, tais 

procedimentos, no cotidiano da realidade brasileira, pois o custo para produzir um 

edifício com esses princípios, deveria ser, no máximo, o equivalente ao de um 

edifício construído com o processo tradicional, o que implica necessidade da 

realização de muitas pesquisas nessa área, para que, a partir de comprovações 

científicas, sejam obtidos parâmetros comparativos, que justifiquem ao 

empresariado local, a seriedade com que deve ser tratado o assunto, 

incentivando-os a investirem mais nessa tendência. 

Semelhante necessidade se apresenta quanto à obtenção de edifícios 

com baixos custos de operação e manutenção, execução da obra com elevados 

níveis de produtividade, uso de materiais reciclados, recicláveis e de fontes 

renováveis, com redução de resíduos, baixo impacto à vizinhança em todas as 

suas etapas e que a edificação possua elevada durabilidade.  

Para Savastano Jr. (2003:118), a construção civil deve estar atenta aos 

aspectos negativos a ela associados, como o uso de matérias-primas não 

renováveis, o alto consumo de energia, a geração de entulhos e a emissão de 

gases poluentes. Os problemas associados a materiais convencionalmente 

usados na construção podem constituir uma boa oportunidade para a proposta 

responsável de materiais substitutos considerados de maior sustentabilidade. 

A busca de uma alternativa ecológica no setor da construção alcançou de 

modo contagiante, reflexos em escala internacional, pois hoje são muitos os 



países que investem em pesquisas, seja através da iniciativa privada ou de órgãos 

públicos especializados. No Brasil, são vários os centros de pesquisas, instituições 

de ensino superior, órgãos de classes, e empresas privadas que já investem em 

busca de resultados com princípios de sustentabilidade na construção civil. 

Assim como o programa de necessidades deve ser cuidadosamente 

trabalhado, visando a alcançar princípios ambientalmente sustentáveis, as fases 

seguintes do planejamento e projeto do edifício também devem buscar esses 

princípios, pois é nessas fases que há muito poder de decidir sobre as etapas 

subseqüentes da produção. Dentro desse raciocínio observa-se que as decisões 

adotadas na fase de projeto do edifício repercutirão por todo o processo produtivo 

desse edifício. 

Para Melhado (1997, p2.) o projeto tem o papel de sistematizador e 

transmissor de informações de caráter essencial à eficiência da atividade 

produtiva. Esse autor já destacava a valorização da atividade do projeto como 

apoio às decisões e a irreversibilidade da tendência de maior solicitação do 

processo do projeto, que passa por se caracterizar como um dos empecilhos para 

a evolução do setor, na sua busca por um setor mais industrial. 

Antes, o mais importante como diferencial na construção civil seria a 

qualidade, mas esse diferencial se amplia e desafia o projetista, a buscar meios de 

inserir princípios sustentáveis na concepção dos seus projetos, essa novidade 

desafiante chegou para se estabelecer na arquitetura. 

Tal desafio é imposto aos projetistas, já que, nessa etapa de planejamento 

e projeto, há muita governabilidade sobre as decisões. As definições em projetos é 



que resultarão nos planos de execução, operação e, até, demolição ou desmonte 

do edifício (REZENDE; CARDOSO, 2002: 2). 

A qualidade do projeto vai depender da concepção, da expressão gráfica 

do mesmo, que dará forma à criação, do modo como esse projeto será descrito, 

de como será apresentado, da clareza e precisão do projeto executivo, do 

detalhamento, dos memoriais e das especificações técnicas, que, somados e 

integrados, poderão assegurar a qualidade da solução solicitada e apresentada. 

Os métodos, porém, de como operacionalizar a construção ou produção 

do produto, é que trazem muitos impactos, positivos e negativos ao meio 

ambiente. A etapa da construção propriamente dita é que vai mobilizar a 

administração geral, específicas, fornecedores, mão de obra direta e indireta, 

materiais, equipamentos, controles, canteiro de obras, impactos na vizinhança, 

influência no tráfego e outros. 

Segundo John (2005: 4), a cadeia produtiva da construção civil apresenta 

impactos ambientais em todas as suas etapas, e qualquer sociedade seriamente 

preocupada com essa questão deve colocar o aperfeiçoamento da construção civil 

como prioridade. 

O modo como se processa a produção da construção civil é contundente e 

arrasador quanto aos impactos ambientais, considerando sua importância 

econômica, a sociedade global deveria priorizar a melhoria dos processos para 

obtenção do produto final com o mínimo de impactos. Poderia existir mais 

socialização dos avanços e descobertas na produção da construção civil. 

A sua produção traz impactos positivos, como aqueles relativos aos 

aspectos econômicos, na geração de trabalho formal e informal, na geração de 



renda, na produção de bens duráveis, imóveis, e na valorização de patrimônios, 

que são verdadeiros indicadores de desenvolvimento. Sem dúvida, é enorme, a 

importância da indústria da construção civil na economia de qualquer lugar, o 

suficiente para estimular governantes a investirem, com mais afinco, no 

desenvolvimento do setor, principalmente para mitigar os impactos negativos 

provocados.    

             A indústria da construção civil também apresenta muitos impactos 

negativos, desde antes mesmo do início de sua produção, no entanto, é na fase 

da obra ou construção propriamente dita que há muito consumo de matéria-prima, 

retirada do ambiente natural. 

Os impactos negativos provocados pela construção de um edifício, vão 

muito além do emprego de materiais na obra e na retirada da matéria prima que 

gerou esse material, pois a intervenção no lote pode provocar mudanças no micro-

clima, na relação social dos moradores do entorno, na topografia, na arborização 

existente nesse lote e, no entorno, além dos cursos d’água internos ou na 

circunvizinhança, nas reservas de água do sub-solo e, principalmente, na 

produção de resíduos sólidos, com sobra de materiais muitas vezes empregadas 

sem um planejamento que permita uma certa racionalização ou otimização do seu 

uso; entendendo-se que essa otimização seria plena com o uso de quantidade 

mínima do material e o aproveitamento máximo do mesmo. 

Os aspectos da sustentabilidade ambiental a serem aplicados na 

produção de edifícios devem ser absorvidos pelas empresas construtoras, 

responsáveis pela realização da obra ou empreendimento, mesmo quando essas 

são contratadas por empreendedores externos.  



Segundo Zambrano (2004:69), a construção sustentável e o edifício 

saudável baseiam-se na identificação das prioridades de projeto, enfatizando os 

relacionamentos e processos mais do que os objetos. Para ela, atingir os alvos de 

um projeto com princípios sustentáveis é uma tarefa complexa, devido os múltiplos 

fatores envolvidos e a falta de experiência quanto ao efeito das interações entre os 

diversos fatores ambientais e as respostas das pessoas e do meio ambiente a 

esses fatores. 

Resende e Cardoso (2005:7) listam os fatores que precisam ser 

desenvolvidos para que o ambiente seja propício à sustentabilidade, na produção 

de edifícios brasileiros, como segue: 

- Definir e implementar estratégias em nível setorial e organizacional em 
relação à sustentabilidade. 
- Incluir a educação ambiental na formação de todos os profissionais de 
construção civil. 
- Promover campanhas de conscientização ambiental da construção em 
todos os níveis da sociedade 
- Inserir o conceito de desempenho e durabilidade, junto a todos os 
agentes da cadeia produtiva da construção civil. 
- Desenvolvimento de normas técnicas para desempenho ambiental e 
responsabilidade social. 
- Criar elementos políticos e legais ligados à sustentabilidade. 
- Desenvolver subsídios, incentivos fiscais, linhas de crédito e 
mecanismos de financiamento para investimento e operação de indústrias 
mais sustentáveis, produção de materiais e tecnologias de construção 
mais sustentáveis, produção e operação de edifícios mais sustentáveis, 
entre outros. 
- Inserir conceitos de modulação e montagem na construção de edifícios 
- Criar programas de qualificação da mão de obra 
- Desenvolver sistemas construtivos sustentáveis, onde o fabricante é 
responsável pela fabricação, construção e manutenção de partes da 
edificação, sendo mais facilmente difundido o conceito de sustentabilidade 
em todas as fases. 
- Promover campanhas de conscientização e treinamento ambiental 
específico junto á população, considerando o grande número de auto 
construções. 
- Incentivar o desenvolvimento da “engenharia de renovação” voltada à 
reforma, recuperação e mudança de uso dos edifícios, evitando a 
ocupação de novos terrenos e demolições. 
- Desenvolver pesquisas para aplicação da metodologia de análise do 
ciclo de vida dos materiais. 
- Criar “selos” de sustentabilidade, incentivando empresas do setor a 
adotarem princípios sustentáveis em suas atividades. 

    



Os princípios de sustentabilidade ambiental começaram a ser adotados 

recentemente no âmbito do projeto arquitetônico e, até mesmo, na execução de 

obras, faltando tempo para consolidar experiências e resultados. Existe, na 

atualidade, pouca bibliografia sobre o assunto, ainda muito carente de pesquisa, 

exigindo, desse modo, que se busquem os resultados consolidados e 

sistematizados disponíveis, para ampliar e disseminar o uso desses princípios, 

que procuram a inserção da variável ambiental na construção. 

A indústria da construção civil tem sua especificidade. Enquanto outras 

possuem um parque produtivo, em local permanente, de onde sai o produto para 

as mãos do consumidor, a construção civil é itinerante, seu parque produtivo é 

específico para cada produto, o qual, por sua vez, quando está concluído, pronto 

para ser entregue ao consumidor, permanece no local onde foi produzido e de lá 

saem as máquinas, os equipamentos, os demais elementos físicos daquele 

parque industrial, a administração e os operários, que vão produzir um outro 

produto, em outro local.        

A busca da qualidade ambiental nas indústrias, ainda é novidade para os 

empreendedores, cujo número de adesão cada vez mais tende a aumentar; 

alguns  esforçam-se para implementar meios que alcancem tal qualidade, pois as 

poucas experiências divulgadas mostram que as metodologias aplicadas para 

esse fim, podem resultar em produtos que agridem menos o meio ambiente, com 

adequação às leis vigentes, redução de custos e de resíduos, que implicaria  

economia e lucratividade à empresa, além da possível possibilidade de conseguir 

certificação específica de qualidade ambiental. 



É muito importante, e está no domínio público, que todo meio produtivo 

deve procurar opções que venham reduzir o uso da água e de energia 

convencional. Saindo dos meios tradicionais, encontram-se alternativas nessa 

direção, como as soluções construtivas que potencializem a luz e a ventilação 

natural, além de outras, que venham otimizar o uso de recursos naturais, evitando 

desperdícios. 

Existem, hoje, algumas metodologias que visam a buscar qualidade 

ambiental na produção de edifícios, as quais, utilizando princípios de 

sustentabilidade ambiental, aplicam-nos na produção desses produtos, permitindo 

chegar a sua avaliação ambiental. Essas metodologias buscam na sua essência, 

alcançar melhoria na eficiência de edifícios, com redução de impactos sobre o 

meio ambiente, que, normalmente, reflete sobre seus ocupantes e sua vizinhança 

imediata, podendo, desse modo, possibilitar, dentre outros benefícios, a 

valorização do imóvel e o desenvolvimento social do local que o abriga.   

Na busca da qualidade ambiental, são utilizadas iniciativas que envolvem 

a implantação de padrões e guias para alcançar melhoria de desempenho e  

criação de certificados e selos verdes. Para atingir esses objetivos, são utilizadas 

ferramentas que podem variar de simples listas de verificações até sistemas 

informatizados mais complexos e simuladores de desempenho para dar apoio ao 

projeto básico e ao executivo. 

Zambrano (2004,71) apresenta, na tabela 1, os principais métodos e 

sistemas relacionados ao desenvolvimento de projetos com princípios 

sustentáveis e avaliação de edifícios, utilizados em diversos países. Dentre os 



quais, em destaque, encontra-se o sistema HQE (Haute Qualité Anvoronnemental) 

advindo da França e detalhado no presente trabalho.  

Tabela 1 - Principais métodos e sistemas para apoio de projetos sustentáveis e avaliação de edifícios. 

Pais/região Método/ sistema Ano 

Reino Unido BREEAM (Building Research Estabkish Environmenmental  Assessment Method )  

1990 

Canadá BEPAC(Building Environmental Performance Assessment Criteria ) 1993 

França HQE ( Haute Qualité Anvironnemetal) 1993 

Consórcio internacional                 
( Iniciado no Canadá) 

GBC ( Green Building Challenge ) 1995 

Estados Unidos LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design) 1999 

Japão CASBEE ( Compprehehensive Assessment System for Building Environmental 

Efficiency) 

2002 

  Fonte Zambrano, (2004:71). 

No Brasil, não existem muitas metodologias e princípios testados e em 

uso, disponíveis, mas pode-se destacar a metodologia da Produção mais Limpa 

(PmaisL), a qual se utiliza de alguns  princípios dos 3R’S (Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar). No entanto, possui uma estrutura mais trabalhada e consistente, 

metodologicamente; sua eficácia se torna maior, quando aplicada à indústria, a 

uma empresa como um todo. Outras metodologias mais recentes, advindas da 

escola francesa, também apontam para essa busca, conforme será apresentado a 

seguir. 

2.1 A METODOLOGIA DA PMAISL (PRODUÇÃO MAIS LIMPA) 

A Metodologia da Produção mais Limpa (PmaisL) foi criada para ser 

empregada em empresas industriais, sendo  que o objetivo é buscar qualidade 

ambiental com benefícios gerais à empresa, repensando como executar 

determinado trabalho que resulte na atividade fim da empresa. 



Para Valle (2004: 102), o conceito de produção mais limpa, inicialmente 

designada como tecnologia limpa, foi desenvolvido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e significa aplicar, de forma contínua e 

integrada, uma estratégia ambiental aos processos, produtos e serviços de uma 

indústria, a fim de aumentar a eficiência e reduzir riscos ao meio ambiente e ao 

ser humano. Essa estratégia visa a prevenir a geração de resíduos, em primeiro 

lugar, e, ainda minimizar o uso de matérias-primas, água, energia, provocando 

uma verdadeira reengenharia naquela indústria.  

Essa reengenharia se dá a partir de um compromisso de todos que fazem 

parte da organização onde será empregado o método, sendo necessário formar, 

inicialmente, uma equipe coesa para levar a cabo todas as etapas do processo, 

até obter um diagnóstico situacional que leve a avaliações e análises de fluxo, 

além das identificações de desperdícios e de oportunidades existentes nesse 

processo, revertendo o que antes causava prejuízo, em lucratividade, 

racionalizando os meios empregados nas etapas da produção; de modo a obter 

resultados que reflitam, positivamente, tanto na economia da empresa como no 

meio ambiente. 

Essa metodologia pode ser adaptada à construção civil, onde o 

coordenador do processo deve trabalhar com parceiros, em todos os níveis da 

empresa, desde o alto comando até o nível operacional. 

Na figura 4, Barros (2004: p.2), apresenta um quadro resumo, o qual traz 

encorpado todo o processo, que foi divido de modo macro em cinco etapas para 

implantação da PmaisL e cada uma dessas etapas, por sua vez, dividida em 

passos que deverão ser seguidos na busca dos objetivos a serem alcançados pela 



empresa, através dessa metodologia. A última etapa prevê um plano de 

implementação, monitoramento e um plano para garantir a continuidade do 

processo, ou seja, a sustentabilidade do mesmo na empresa trabalhada. 

Tomando como referência esse quadro, apresenta-se uma descrição do 

método, nas suas etapas e passos a serem implementados em uma empresa, e, 

de modo paralelo com essa descrição, há um comentário de como cada etapa se 

encaixaria nas atividades de uma empresa de construção civil, com ênfase para o 

uso dos princípios dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que está implícito na 

metodologia, mas que, também, é uma recomendação da Agenda 21 para 

construção. 

 

 
              Fig. 4 - Quadro inicial com resumo da metodologia PmaisL, na visão de Barros(2002) 

 

 



A primeira etapa trata do planejamento e organização, nela a metodologia 

visa a obter o comprometimento e envolvimento da gerência, da administração 

superior, quanto a imediata composição da equipe encarregada de executar o 

programa, promover o estabelecimento de metas a serem alcançadas e a 

identificação das barreiras que impediriam a implantação desse programa, bem 

como, as soluções para transpor tais barreiras. Na construção civil, é necessário 

que a atuação inicie na administração central, sensibilizando toda a administração 

indo ao setor técnico e ao operacional, até chegar a cada canteiro de obras com 

as suas especificidades.  

Nesse caso, por compromisso de toda a equipe, entende-se a união da 

administração superior com todos os funcionários das atividades meio até chegar 

ao nível operacional; afinal, a empresa é de todos, considerando que todos, dela, 

se beneficiam e sem ela sentiriam dificuldades.   

Na segunda etapa, há uma pré-avaliação e diagnóstico, visando a 

desenvolver o fluxograma do processo, avaliar as entradas e saídas, o 

levantamento do diagnóstico ambiental e do processo. Essa etapa, na construção 

civil, trataria do levantamento do diagnóstico do processo produtivo, avaliando a 

compra de materiais, o fluxo de entrada e saída, bem como, aspecto ambiental 

nesse processo.  

Após o que, é trabalhada a etapa três, que visa à realização dos estudos 

e avaliação do foco, a partir do fluxograma, para obtenção de uma análise 

quantitativa de entradas e saídas, resíduos, emissões de efluentes e gastos com 

energia. Assim, conduzir a uma avaliação de causas e efeitos, para gerar 

oportunidades de PmaisL, trazendo benefícios à empresa, como mudanças em 



matérias primas, mudanças tecnológicas, boas práticas de PmaisL, mudanças no 

produto e  redução, reuso e/ou reciclagem( 3R’s). Surge o “Eco-design” como 

forma de perceber o produto em todo seu ciclo de vida de modo a trazer o máximo 

de beneficio ao meio ambiente; são selecionadas as oportunidades e elaborado 

um relatório do programa de PmaisL, com dados medidos na empresa, como 

contas de água e energia, registros de entrada de matéria prima, insumos e 

auxiliares, registro de saída de produtos, resíduos, efluentes, subprodutos e 

emissões, além dos dados relativos às medições realizadas nos estudos de caso, 

antes e depois da implementação desses. 

A busca da otimização do uso de matérias-primas já permite, por si só, 

reduzir a massa de resíduos gerados, com maior eficiência no processo e nas 

técnicas de produção empregadas. Essa maior eficiência resulta em menor 

geração de resíduos. A racionalização da energia utilizada pela indústria na forma 

de vapor, eletricidade, etc. por seu turno, diminuem a geração de gases e 

particulados em uma central produtora que emprega combustíveis fósseis (VALLE: 

2004,103).   

Na quarta etapa, surge o estudo de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental, quando é realizada uma avaliação preliminar, uma avaliação técnica, 

uma avaliação econômica e a avaliação ambiental. Isso tudo vai resultar na 

planilha de memória de cálculos com os investimentos atuais e as sugestões de 

dados na situação atual e na situação esperada, isto é, a listagem dos benefícios 

a serem considerados e o total de benefícios, que é a soma dos benefícios 

econômicos e ambientais, mais saúde ocupacional e segurança. Finalmente, 

pode-se selecionar as oportunidades a serem implementadas. 



A última etapa trata da implementação e do plano de continuidade, 

quando é preparado o plano de implementação da PmaisL, a implementação das 

oportunidades de PmaisL ,  e o monitoramento e avaliação do plano em ação, pois 

é necessário sustentar as atividades de PmaisL. 

Finalmente, é realizado o planejamento estratégico:  

1)de marketing com a PmaisL;  

2)de operações com a PmaisL;  

3)financeiro com a PmaisL;  

4)de pesquisa e desenvolvimento com a PmaisL e  

5)dos procedimentos administrativos com a PmaisL. 

A PmaisL  é uma metodologia que já foi utilizada em várias indústrias, 

com resultados satisfatórios, seu uso deve conter um caráter de continuidade e 

avaliação, visando à melhoria continuada.  A utilização da PmaisL resulta em 

novas necessidades, alcançáveis em um novo modo de organização da empresa. 

A sua continuidade requer o traçado de um plano ação de curto, médio e longo 

prazo, com duração estipulada para implemento, além de prever o 

comprometimento das equipes de trabalho, da  projeção dos  recursos humanos e 

financeiros necessários para esse fim. 

Valle (2004:102) alerta que “aderir à produção mais limpa não significa 

dizer, entretanto, que as instalações de uma indústria já existente, devam ser 

inteiramente substituídas e sucateadas. Modificações localizadas, introduzidas em 

alguns setores críticos às instalações, são soluções quase sempre suficientes 

para a maioria das indústrias já implantadas”.  



             Na indústria da construção civil, a metodologia da Produção mais limpa já 

está sendo aplicada com eficácia e utiliza-se bastante dos princípios dos 3R’s 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), citados na terceira etapa. É uma alternativa a mais 

a ser disponibilizada à comunidade que faz a construção civil, visando valorizar os 

produtos, materiais, energia e outros recursos naturais, no projeto, na execução e 

manutenção da edificação, evitando perda e otimizando recursos.           

Passa a ser uma alternativa a mais de sensibilizar as pessoas envolvidas 

nesse segmento produtivo, podendo vir a despertar a consciência ambiental, 

através da arquitetura sustentável, obtendo, por exemplo, economia de energia, 

água e materiais diversos, reduzindo desperdício e promovendo maior 

conservação dos recursos naturais ainda disponíveis no meio ambiente. 

O projeto deve prever, prioritariamente, a redução de desperdício de 

energia, pois tanto na execução da obra, como na fase de operação do edifício, há 

sempre um enorme consumo energético para aquecer, iluminar, refrigerar, ligar, 

bombear e outros modos de operar máquinas e equipamentos da modernidade 

que são utilizados para facilitar e melhorar a qualidade de vida. Afinal, o projeto é 

essencial para reduzir desperdícios de materiais, mão de obra, tempo e, 

consequentemente, proporcionar economia de recursos, maior qualidade, rapidez, 

lucratividade e satisfação de todos os atores envolvidos no tema. 

Valle (2004:97) considera que 

“Reduzir é uma abordagem preventiva, orientada para diminuir o volume e o 

impacto causado pelos resíduos. Em casos extremos, pode-se eliminar 

completamente o resíduo pela prevenção da geração”. “É uma metodologia 

que objetiva reduzir a geração de resíduos mediante ações de cunho técnico 

e gerencial”.  



Ao projetar, o arquiteto pode chegar ao nível de detalhamento que permita 

planejar, prevendo a quantidade correta de determinado material especificado, 

bem como, reduzir corte de peças para arremate e compra de material 

desnecessário, reduzindo, também, a quantidade de bota-fora ou entulho a ser 

administrado. A paginação é uma ótima técnica para planejamento e otimizar 

recursos na execução da obra, permitindo, ainda, melhor acabamento, evitando 

emendas, arremates e reduzindo custos. 

Reutilizar é usar novamente um determinado produto, sem modificá-lo na 

essência. Após a demolição de uma edificação, muitos produtos podem ser 

reaproveitados em uma nova obra, prolongando seu ciclo de vida e permitindo 

economia de material, de recursos financeiros e de recursos naturais que 

deixariam de ser retirados da natureza. 

Na reutilização ou reuso, o produto é reaproveitado diretamente, sem que 

haja necessidade de operações intermediária para modificá-lo. 

Para Loureiro (2004:4), reutilizar materiais tornou-se particularmente 

relevante, cabendo ao projetista a aplicação de materiais reutilizáveis e 

reutilizados. E conclui...   

“reutilizar na arquitetura inclui ainda projetar uma edificação flexível, para 

que, no futuro, possa ser facilmente adaptada a outros usos e, na 

demolição, agir cuidadosamente para proporcionar o máximo de 

reaproveitamento de material”. 

Muitos materiais podem ser adaptados para reutilização na construção 

civil, como é o caso da escória de auto-forno, que é o resíduo da fabricação de 

aço que vem sendo utilizado na fabricação e confecção de blocos de alvenaria. 



Cabe ao projetista tentar aplicar materiais reutilizáveis nos seus projetos 

com criatividade, buscando pesquisas de possibilidades, que venham somar à 

vontade de encontrar novidades com princípios sustentáveis, seguindo a 

especificidade de cada obra e de cada cliente. 

A água é um recurso que deve ser trabalhada para reuso, muitas das 

atividades modernas poderiam ser realizadas com água reutilizada. Apesar de não 

ser própria para consumo humano, poderia ser usada, entre outras atividades, nas 

industriais que não necessitassem de água tratada, na lavagem de áreas públicas 

e nas descargas sanitárias de condomínios. Além disso, as novas construções – 

casas, prédios, complexos industriais – poderiam incorporar sistemas de 

aproveitamento da água da chuva, para os usos gerais que não o consumo 

humano.  

Água servida, resultante dos ralos dos chuveiros, pode ser re-utilizadas, 

após tratamento, em atividades operacionais como lavagem de pisos, limpezas, 

manutenção de jardins e outras mais. 

Reciclar é utilizar um produto após um processo de transformação e/ou 

adaptação para o mesmo uso ou outro uso diferente do original. Na construção 

civil, há muita possibilidade de trabalhar a reciclagem de produtos que não podem 

ser reutilizados e iriam para o bota-fora, como restos de argamassas, cacos de 

blocos de alvenaria, de lajotas, pedaços de concreto da desforma, ou restos 

oriundos de demolições. 

Para Rocha; Cheriaf (2003: 47), reciclar é introduzir o resíduo no seu ciclo 

de produção em substituição total ou parcial de uma matéria prima. 



O uso de materiais reciclados na edificação reduz problemas de geração 

de resíduos, gastos energéticos e de produção. Geralmente os materiais 

reciclados possuem menor quantidade de energia incorporada e ainda reduzem 

extração de recursos naturais sem contar com os benefícios às futuras gerações. 

É importante avaliar o impacto de reciclagem de materiais, que, em alguns casos, 

podem poluir mais do que se fossem extraídos naturalmente do meio ambiente. 

Uma determinada técnica de reciclagem só se justifica se, quando 

avaliada, aumentar, de forma geral, a sustentabilidade da sociedade, ponderando 

aspectos das dimensões ambiental, social e econômica (Jonh; Ângulo: 2003 46). 

Embora não haja um método para verificar se há sustentabilidade sócio-

econômico, na separação e reciclagem de resíduos, há indicadores de benefícios 

imediatos às comunidades, que o praticam, tais como, geração de emprego, 

renda, incentivo à formação de cooperativas, e, economia de recursos do poder 

público. 

Na seqüência das fotos 1 a 5, pode ser observado o resultado final de um 

piso com boa aparência estética, exemplificando sucesso desse tipo de uso 

sustentável  de material que normalmente iria para o “bota fora” mas que, após a 

uniformização do tamanho, pôde ser aplicado com sucesso. Exemplo como esse 

contribui ainda para ampliação de possibilidades de reciclagem a partir da 

criatividade de projetistas e construtores. 

 



                  
 
 
Foto nº1. A imagem do material, após o transporte interno, 
 com tamanhos diferentes.O lote da direita está com  
tamanho reduzido e uniforme, pronto para ser usado. 
Fonte: o autor(2006).  
 

               
 
 
Foto n°3. O operário já executou a camada  
Impermeabilizadora e está fazendo o  
sarrafeamento. Para assentar os cacos de lajota. 
Fonte: o autor(2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto n°5 O resultado, um piso com  uso de reciclage m 

de cacos de lajotas com harmonia. Fonte: o autor(2006). 
 

 
Foto n°2. Os dois lotes de sobra de lajotas, ao fun do o início da 
camada impermeabilizadora, com guias de plástico, onde serão 
assentados os cacos de lajotas. 
Fonte: o autor(2006). 
 

 Foto n°4. O assentamento dos cacos de lajotas reut ilizados, 
 na pavimentação. 
Fonte: o autor (2006). 
 



 

Os custos, associados à prática atual de gestão de resíduos, são parte 

fundamental na avaliação da viabilidade econômica da reciclagem e no interesse 

do gerador em desenvolver alternativas de reciclagem (JONH; ÂNGULO: 

2003,13).  

As normas brasileiras regulamentadas NBR15115: 2004 e NBR15116: 

2004 estabelecem, respectivamente, como proceder para serviço ou execução de 

camada de pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural, utilizando 

agregados reciclados da construção civil, tipo os Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD).  Como se pode observar, já existe regulamentação específica 

para esse tipo de uso de materiais com pouco valor, após o seu tradicional. 

Os Resíduos de Construção e Demolição são compostos de fases de 

rocha, concretos, argamassas, cerâmicas de diferentes tipos, gesso, plásticos, 

madeira, metais de diferentes naturezas etc. Os resíduos de construção e 

demolição são  tratados como um problema e não  como um produto. O ideal seria 

um estudo para determinar o percentual de cada fase do resíduo. 

Na visão de Jonh; Ângulo (2003:16), os processos de gestão do resíduo 

afetam as suas características, incluindo as possibilidades de reciclagem. É muito 

comum encontrar, na cidade, contêineres colocado na frente de uma obra, junto 

ao meio fio, cheio de resíduos de construção e demolição - RCD, mas muitas 

vezes está  contaminado com outros tipos de resíduos, como restos de alimentos 

e, até, móveis velhos.    

É desagradável separar as fases dos resíduos, pois dentre outros 

empecilhos, existe o custo adicional e a geração de novos resíduos a serem 



administrados, mas, apesar desses entraves, existe benefício para o meio 

ambiente, o qual de difícil valoração é uma contribuição inegável para o bem 

comum.  

O desenvolvimento tecnológico de processos associados à reciclagem de 

resíduos industriais passa a ter, hoje, enorme relevância. O aumento no descarte 

de rejeitos sólidos, bem como os problemas advindos da exaustão de matérias-

primas naturais, vem impulsionando estudos sobre o aproveitamento desses 

resíduos como novos materiais, reduzindo o seu impacto ambiental e viabilizando 

a redução de custos industriais e a criação de empregos e renda, (ROCHA E 

CHERIAF: 2004,79). 

A indústria da construção civil é uma das atividades que contribuem, 

substancialmente para a geração de resíduos secos, consequentemente, deveria 

ter papel relevante na solução de desenvolver pesquisas que facilitem os 

processos de reciclagem.  

Para processos de reciclagem é importante determinar o valor médio e, 

também, a variabilidade de cada aspecto relevante de resíduo, visto que esses 

processos devem ser desenhados para absorver a maior parcela possível desses 

resíduos (JONH; ÂNGULO, 2003:19). 

Um processo de pesquisa e desenvolvimento de técnicas para reciclagem 

de resíduos que resulte viável em determinado mercado é uma tarefa que envolve 

conhecimento de ciências de materiais, ambientais, de saúde, econômicas, 

marketing, de legislações e sociais, além da avaliação de desempenho do produto 

em um cenário de trabalho multidisciplinar. Na visão de Rocha e Jonh (2003:5), é 

um desafio técnico e metodológico chegar ao desenvolvimento de tecnologias 



seguras para obtenção de produtos reciclados, que sejam ambientalmente 

eficientes, com bom desempenho técnico e competitivo, nos diferentes mercados.  

Jonh; Ângulo (2003:9) observam que, de um modo geral, as pesquisas de 

reciclagem de resíduos limitam-se aos aspectos do desenvolvimento técnico, e, 

felizmente, de modo mais freqüente, a analisar os impactos ambientais do 

processo. 

 

2.2    A FILOSOFIA DA ALTA QUALIDADE AMBIENTAL (HQE ) 

Na França, desde a década de 1970, com a crise do petróleo, foi 

desenvolvida a prática da arquitetura solar e da arquitetura bioclimática, visando à 

obtenção de técnicas para conservação de energia. O objetivo de economia de 

energia foi logo atingido, provocando entusiasmo e incentivo para buscar meios de 

obter conforto ambiental a partir das técnicas disponíveis.  

A obtenção do conforto só foi possível após muitos experimentos, 

principalmente no campo da moradia unifamiliar, com largo desenvolvimento ao 

longo da década seguinte, de 1980, com o surgimento dos Laboratórios de 

Arquitetura Bioclimática, que buscavam uma arquitetura mais equilibrada entre o 

desempenho energético e o conforto higrotérmico, em uma visão exclusiva do 

interior das edificações. 

Com a Conferência Rio-92, houve uma evolução dos conceitos de meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável. Passou-se a usar fontes alternativas de 

energia, integrando-as ao conforto ambiental, bem como, na busca da qualidade 

da água, do ar, da gestão de recursos e de sobras ou resíduos, além da Inclusão 

da conseqüência do ambiente construído ao exterior (ambiente externo X 



edificação). Assim, surgiu, em 1993, uma filosofia denominada de HQE- Haute 

Qualité  Anvironnementale ou Alta Qualidade Ambiental.  

Como ponto de partida, o poder público francês apoiou, através do PCA 

(Plan Construction et Architecture), a serviço do Ministère de l`Equipement, o 

plano de pesquisa e experimentação chamado Ecologie et Habitat, e, em conjunto 

com a ADEME, que vem a ser a Agência de Meio Ambiente e Controle Energético 

da França, lançou uma consulta sobre “produtos, técnicas e métodos para as 

edificações favoráveis ao meio ambiente”, criando, portanto, o Comitê 21, um 

grupo interdisciplinar que reuniu atores dos ministérios, associações, empresas, 

instituições e investigadores ligados aos assuntos do meio ambiente. Ficou 

estabelecida a filosofia de alta qualidade ambiental aplicada à construção. Um 

marco do programa Ecologia e Habitat francês (LICHTENBERG: 2006, 40). 

Em 1996, foi criada a ATEQUE- Atelier de la evaluation de la qualite 

environnnementale dês batiments . Em 1997, criada a Associação para Alta 

Qualidade Ambiental-HQE, em substituição à ATEQUE, com o intuito de englobar 

tanto a promoção da qualidade ambiental no parque imobiliário existente nos 

edifícios novos, como na gestão ambiental do processo construtivo. 

A França tem uma história recente voltada para preocupação com 

problemas ambientais. Na década de 1970 já procurava meios e técnicas de 

conservação de energia que evoluiu para a arquitetura bioclimática dos anos 80 e 

nos anos 90, seguindo o que foi estabelecido na ECO-92, partiu para busca da 

alta qualidade ambiental, chegando a HQE. A figura 5 apresenta um resumo da 



evolução histórica da sustentabilidade ambiental da arquitetura sustentável na 

França.  

  
 
Fig. 5 - histórico da Arquitetura na França, sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável, indo ao encontro da  Alta Qualidade 
Ambiental. 
Fonte: Fonte: Fernandez. ( 2004). Modificada pelo Autor (2007). 
 
 

Com o marco das preocupações ligadas à emissão de gases causadores 

do efeito estufa e o escândalo do amianto no mundo, quando foi pesquisado e 

descoberto sua nocividade ao ser humano e ao meio ambiente, a FFB (Federação 

Francesa da Construção) firmou, em 1996, um protocolo de acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente francês, destinado a compatibilizar os objetivos 

ambientalmente corretos com a lógica econômica do setor da construção. Desde 

então, a CSTB (Centro Científico e Técnico de da Construção) e o Ministério dos 

Equipamentos francês vêm realizando estudos da influência dos edifícios sobre a 

saúde humana (GAUZIN-MÜLLER:2002, 252).  



O trabalho da Alta Qualidade Ambiental (HQE) resulta na Filosofia HQE, 

que engloba um grande número de objetivos ambientais a serem alcançados 

sobre a forma de 14 alvos, os quais ficam a cargo dos gerentes da obra, dos 

empreendedores, que tomam a decisão de quais alvos devem ser priorizados. 

Adam (2001: 122) vê a HQE como um sistema de qualificação do edifício, 

que, através de controle e gerenciamento, visa a obter critérios ambientais (14 

alvos), conjugando economia, sociedade, ecologia, por meio da sensibilização dos 

participantes e da avaliação dos métodos na realização da construção. 

A Alta Qualidade Ambiental, através de seus alvos, objetiva relacionar o 

projeto físico ao meio ambiente; controlar os impactos sobre o entorno externo ao 

edifício com respeito aos recursos naturais, a partir da otimização de seu uso; 

viabilizar a escolha integrada das técnicas construtivas a serem adotadas no 

edifício; obter um canteiro de obras sustentável, com baixo impacto; gerenciar o 

consumo energético e os custos ambientais do projeto, garantir a boa qualidade 

do ar no interior da edificação, proporcionando saúde e conforto aos habitantes.  

Após pesquisa dos estudiosos que trabalharam na concepção e 

elaboração da filosofia HQE, foram selecionados, além dos 14 alvos ambientais, 

20 aspectos da arquitetura a serem avaliados, para alcançar a Alta Qualidade 

Ambiental. Na tabela 2, é apresentada, essa relação. 

O diferencial dessa abordagem em relação aos demais métodos 

apresentados na tabela 1, para avaliação de edifícios dá-se, principalmente, pela 

espontaneidade com que é aplicado, como uma abordagem voluntária da gerência 

ou de outros interessados em verificar determinados aspectos ligados ao 



desempenho ambiental da edificação.  A tabela 2 é meramente ilustrativa, um 

exemplo da recomendada pela HQE, por isso, não deverá ser preenchida. 

 

 

 

TABELA 2 Os fundamentos dos14 alvos - HQE e os conceitos arquitetônicos. 

 

Problemática   Conceitos   Parâmetros  Critérios Indicadores 
    Arquitetônicos   Sensíveis Ambientais   

      1.1.1 Transportes     

  1.1 Identificação 1.1.2 Redes Viárias     

    dos acessos 1.1.3 Acessos     

      1.1.4 Estacionamento     

  1.2 Tratamento 1.2.1 Entorno     

    dos limites 1.2.2 Orientação     

      1.2.3 Topografia     

      1.3.1 Isolação     

  1.3 Controle 1.3.2 Ventos     

    Climático 1.3.3 Precipitações     

      1.3.4 Umidade     

      1.4.1 Construções     

1. Implantação 1.4 Inserção 1.4.2 Minerais     

    na paisagem 1.4.3 Vegetais     

      1.5.1 Ambientais     

  1.5 Gestão de 1.5.2 Redes     

    Recursos 1.5.3 Disponibilidades     
        locais     

  1.6 controle de 1.6.1 Poluições     

    incômodos 1.6.2 Riscos     

      1.7.1 Vistas     

  1.7 Escolha de  1.7.2 Ligações     

    fragmentação 1.7.3 Conexões   
  
 

Problemática   Conceitos   Parâmetros Critérios Indicadores 
    Arquitetônicos    Sensíveis  Ambientais    

  2.1 Opções de 2.1.1 Forma     

    compacidade         

  2.2 Área útil (taxa de  2.2.1 Superfície     

    ocupação) 2.2.2 Localização     

2. Morfologia 2.3 Composição das  2.3.1 Elevação     

    Escadas 2.3.2 Distribuição     

    Relação do         

  2.4 prédio com 2.4.1 Embasamento     
    o solo         

Problemática   Conceitos   Parâmetros Critérios Indicadores 
    Arquitetônicos    Sensíveis  Ambientais    

  3.1 Decisão 3.1.1 Linhas de ação     



    estrutural 3.1.2 Estabilidade     

      3.2.1 Inércia     

  3.2 Seleção de 3.2.2 Isolamento     

    materiais 3.2.3 Porosidade     

3. Materiais     3.2.4 Acabamento     

  3.3 Organização de 3.3.1 Tipologia     

    transparências 3.3.2 Distribuição     

      3.3.3 Proporção     

  3.4 Determinação de 3.4.1 Natureza     

    proteções 3.4.2 Posição     
 
Problemática   

 
Conceitos   

 
Parâmetros 

 
Critérios 

 
ndicadores  

    Arquitetônicos   Sensíveis Ambientais   
  4.1 Distribuição dos 4.1.1 Situação     

    Espaços 4.1.2 Iluminação     

  4.2 Distribuição   4.2.1 Funcionalidade     

    de zonas 4.2.2 Homogeneidade     

      4.2.3 Manutenção     

  4.3 Qualificação dos 4.3.1 Densidade     

    Limites 4.3.2 Tratamento     

4.Espacialidade     4.4.1 Técnica     

      4.4.2 Ventilação     

  4.4 Regulação de 4.4.3 Higrometria     

    ambiência 4.4.4 Lumínica     

      4.4.5 Sonora     

      4.4.6 Olfativa     

  4.5 Integração de 4.5.1 Ocupação     

    Usos 4.5.2 Informatização     
      4.5.3 Equipamentos     

 

 

Fonte : Fernandez, 2004 

 
Trata-se de descrever procedimentos indispensáveis para obter uma 

redução de impactos ambientais e eliminação de riscos sanitários, não só por 

meio da limitação de emissões de poluentes na água, no ar e no solo, mas 

também, de buscar a economia de recursos com a melhoria das condições de 

conforto dos usuários.  

Segundo Lichtnberg (2006:41), em 2002, surgiu o projeto de certificação 

de empreendimentos ditos HQE, com a finalidade de garantir a qualidade. A 

versão experimental foi publicada em dezembro de 2002, sendo trabalhada em 

TABELA 2 Os fundamentos dos14 alvos-HQE e os conceitos arquitetônicos.  (Continuação) 



2003 e 2004. Já a versão definitiva da “Démarche HQE” foi publicada em fevereiro 

de 2005, ocorrendo a primeira certificação em março de 2005.  

A figura 6 apresenta, em resumo, os focos projetuais a serem perseguidos 

quando em busca da construção com alta qualidade ambiental - na visão francesa 

- HQE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 - FOCOS PROJETUAIS A SEREM PERSEGUIDOS QUANDO EM BUSCA DA CONSTRUÇÃO COM ALTA QUALIDADE 
AMBIENTAL  - VISÃO FRANCESA. Fonte: Barroo-Krause (2005). Modificado pelo autor ( 2007).   
 
 

A visão HQE pretende promover benefícios econômicos diretos, isto é, 

aqueles que refletiriam, de modo explícito, na própria obra do edifício e os 

indiretos ou sociais, que se relacionam com o bem coletivo ou público. Tanto no 

ambiente externo através da Eco-construção, da Eco-gestão, como no ambiente 

interno através da busca do Conforto e da Saúde. 

Adam (2005:123) conceitua a eco-construção da HQE como sendo a 

busca da relação harmoniosa do edifício com seu entorno imediato, uso de 

procedimento e materiais de construção e canteiro de obra sustentável.  

EXTERIOR

ECO-CONSTRUÇÃO

ALVO 1 - RELAÇÕES HARMONIOSAS DAS 
EDIFICAÇÕES COM O ENTORNO IMEDIATO

ALVO 2 : A ESCOLHA INTEGRADA DOS 
PROCESSOS PRODUTIVOS

ALVO 3 : CANTEIRO DE OBRAS COM 
BAIXO IMPACTO

ECO-GESTÃO

ALVO 4:  GESTÃO DA ENERGIA 

ALVO 5: GESTÃO DA ÁGUA

ALVO 6: GESTÃO DE REJEITOS/ OBRAS DE 
ATIVIDADES

INTERIOR

CONFORTO

ALVO 8: CONFORTO HIGROTÉRMICO

ALVO 9: 

ALVO 10: 

CONFORTO ACÚSTICO

CONFORTO VISUAL

SAUDE

ALVO 12: CONDIÇÕES SANITÁRIAS

ALVO 13: QUALIDADE DO AR

ALVO 14: QUALIDADE DA ÁGUA



Desse modo, a qualidade das construções sustentáveis da Eco-

construção apresenta-se através da utilização de três alvos ou focos. O alvo nº. 1, 

que trata das relações harmoniosas das edificações com o entorno imediato, o 

qual busca a utilização das oportunidades disponíveis na vizinhança local do sítio, 

onde haverá intervenção para construção, procurando administrar as vantagens e 

restrições observadas nesse lote. Organização do lote visando a uma ambiência 

agradável tanto paisagística como do ponto de vista do conforto ambiental e da 

plasticidade harmônica do produto com o seu entorno, reduzindo distúrbios entre 

essa edificação e a comunidade local. 

O Alvo nº. 2 trata da escolha integrada dos processos construtivos que 

promoveria a adaptabilidade das construções, observando o ciclo de vida de cada 

produto ou material e sua relação com a obra, escolha de processos construtivos 

que permitam minimizar riscos de defeitos ocultos, de perdas no canteiro de 

obras, de tempo parado, de custos adicionais para desconstruir e, às vezes, 

reconstruir a partir de defeitos. 

O Alvo nº. 3 trata de canteiros de obra com baixo impacto, através da 

minimização de resíduos, pela gestão diferenciada desses resíduos, das sobras 

no canteiro e da redução de outros tipos de poluição ao lote, à vizinhança e a 

gestão adequada das demais fontes de impactos no canteiro. 

A qualidade ambiental através da ECO-GESTÃO viria através dos alvos 

nº4; nº5, nº6  e nº7.  

O Alvo nº. 4 trata da gestão da energia, que pretende alcançar a 

otimização das necessidades em função da demanda, priorizando o uso de 

energias ambientalmente corretas e eficientização dos equipamentos energo-



intensivos, principalmente elétricos e a gás, além de priorizar o uso de tecnologias 

“limpas” quando do uso de geradores a combustão. 

O Alvo nº. 5 trata tanto da gestão da água potável que será consumida 

pelos habitantes do edifício, quanto das águas não potáveis, preferindo adotar 

sistemas que permitam o re-uso de águas servidas para lavagens e outras 

finalidades que não envolvem contato humano. Outra gestão que poderia ser 

trabalhada é aquela que visa ao aproveitamento das águas pluviais, para usos 

semelhantes aos tratados anteriormente. 

O Alvo nº6 visa à gestão de rejeitos e sobras de atividades, que se inicia a 

partir do planejamento da obra, através de projeto de depósitos de rejeitos 

adaptados ao sistema de coleta existente e futuro, permitindo um gerenciamento 

diferenciado dos diversos rejeitos, com adaptação ao modo local de coleta; se 

houver coleta seletiva, propiciar, a partir do canteiro, a participação futura dos 

moradores nessa modalidade, ambientalmente correta, de separação de resíduos 

a serem coletados. 

O Alvo nº7 trata de reparo e manutenção, que pretende otimizar as 

necessidades de manutenção, a utilização de procedimentos eficientes para 

gestão técnica, de preferência planejada e preventiva, além da gestão otimizada 

dos procedimentos de reparos e manutenção, face aos efeitos ambientais. 

No ambiente interno das edificações, um dos objetivos a ser procurado 

pela Alta Qualidade Ambiental é o conforto. 

O Alvo nº8 trata da busca do conforto higrotérmico, principalmente pela 

permanência ou constância de condições dessa modalidade de conforto, com 

homogeneidade dos ambientes planejados da edificação. 



O Alvo nº. 9, que trata do conforto acústico, visa à correção acústica, a 

redução dos ruídos de impactos de equipamentos, além de um bom zoneamento 

da edificação. 

O Alvo nº. 10 trata do conforto visual, que busca a relação visual 

satisfatória do edifício com o meio externo, a otimização da iluminação natural, ou 

do conforto visual com baixo custo de energia, além da boa iluminação artificial, 

planejada e satisfatória, complementando a iluminação natural. 

O conforto olfativo é objetivo a ser alcançado pelo Alvo Nº11, visando a 

obter redução dos fortes odores desagradáveis e a otimização da ventilação local 

para possibilitar a evacuação desses odores. 

A busca da saúde da edificação e seus ocupantes é objetivo da Alta 

Qualidade Ambiental, através dos Alvos nº. 12, nº. 13 e nº. 14. 

O Alvo nº12 trata das condições sanitárias das edificações, estabelecendo 

características não aéreas satisfatórias dos ambientes internos, permitindo 

ventilação cruzada e a penetração da radiação solar, que evita o aparecimento de 

fungos e outros microorganismos típicos da falta de aeração dos ambientes, 

criação de condições para boa higiene, além da facilitação de cuidados de saúde 

e boa acessibilidade aos ambientes evitando acidentes. 

O Alvo nº13, que trata da qualidade do ar, visa à gestão dos riscos de 

poluição através dos produtos da construção e outros elementos utilizados na 

construção civil, os quais entrarão em contato com os habitantes, como 

equipamentos, diversos materiais que se desgastam, emitindo partículas, ou que 

exijam reparos constantes, além daqueles emitem radônio ou outros elementos 

radioativos. Visa, também, à busca da ventilação para obtenção de boa qualidade 



do ar e higiene dos ambientes, bem como, gestão de riscos de ar, higiene dos 

ambientes, e riscos de ar novo poluído. 

O Alvo nº14 trata da qualidade da água, isto é, da água potável a ser 

consumida pelos ocupantes do edifício, através da proteção da rede de 

distribuição coletiva de água, da manutenção da qualidade da água potável nos 

reservatórios coletivos e individuais, além da gestão dos riscos ligados às redes 

de água não potável.             

Para Gauzin-Müller (2002:252), os 14 alvos relacionam-se a cada uma 

das fases de que consta o processo de criação e execução de um edifício. Em sua 

forma atual, bastante teórica, essa tabela não se adapta à prática cotidiana da 

construção. Pode-se perceber que o diferencial trazido pela HQE é a 

espontaneidade, deixando o empreendedor livre para aplicá-la, talvez por isso a 

autora realce a falta de adaptabilidade à prática diária da construção.  

Os 14 Alvos de busca da alta qualidade ambiental têm nessa busca a 

maior interface que é composta de várias outras, específicas, necessárias aos 

seres humanos e que se apresentam como uma forte tendência para a indústria 

da construção civil.    

O empresariado do ramo da construção civil não tem o hábito de utilizar 

espontaneamente um meio de buscar qualidade ambiental, o que dificulta a 

difusão dessa filosofia. Não há técnica de utilização; seria necessário, portanto, 

conhecer os benefícios que os procedimentos da alta qualidade ambiental – HQE 

proporcionaria à coletividade.  

  Lichtenberg (2006:45) apresenta, na tabela 3, possíveis benefícios 

econômicos da visão HQE, relacionando os 14 alvos com benefícios diretos e 



indiretos ou para o bem comunitário. Esses benefícios, ainda, não foram 

observados pelos empreendedores do mercado imobiliário e pela comunidade em 

geral, que precisam de mais informações para apropriação dos alvos. 

Com o advindo da filosofia HQE, a arquitetura e a indústria da construção 

civil ganharam diretrizes a serem trabalhadas em projetos, nas reformas e nas 

execuções de obras com princípios do desenvolvimento sustentável, 

aproximando-se, com maior segurança, de parâmetros que busquem uma 

certificação ambiental e consequentemente melhor qualidade ambiental. 

 

 

TABELA 3 – Benefícios econômicos da visão HQE 

QUALIDADE 
CONSTRUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS 
( famílias  HQE)  

                     BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

Benefícios Diretos Para o bem público 

Eco-construção 

(escolha  de produtos e materiais, 
canteiros de obras gerando menos 
problemas) 

� Menor risco de defeitos ocultos 
� Menos perdas no canteiro e menos 
tempo paradas 
Custos reduzidos de desconstrução 

� Menos impactos dos canteiros de 
obras (resíduos, barulhos, runolff). 
� Uso otimizado de recursos 

Eco-gerenciamento 

(energia, água, resíduos da operação do 
edifício, trabalho de manutenção e 
consertos, etc.)  

� Custos mais baixos (manutenção, 
energia, água, etc.), a economia pode ser 
dividida entre o proprietário e o locatário. 
� Menor necessidade de reformas 
graças a manutenção constante. 
� Melhoria na taxa de ocupação do 
prédio, maior facilidade em alugar os 
espaços. 
� Possibilidade de negociação de 
certificados de CO2. 
� Riscos reduzidos de perdas físicas 
(incêndios, etc.) 
 

� Contribuição menor para o efeito 
estufa (queda nas emissões de CO2). 
� Redução no consumo de recursos 
naturais (água, energia, etc.) 
� Redução das descargas no meio 
ambiente (em termos de águas servidas, 
resíduos, etc.) 

Conforto e Saúde  
(acústica, térmica, condições de 
saneamento, qualidade do ar interno) 

� Melhoria na produtividade dos 
funcionários, menos faltas (para 
instalações comerciais e industriais). 
� Menos despesas relacionadas à 
saúde. 
� Menor probabilidade de processos 
legais (evitando a “síndrome do edifício 
doente”) 

� Menores valores gastos com saúde( 
tanto pública quanto privada), reduzindo 
risco à saúde. 

Considerações Gerais 

� Aumento no valor do imóvel e nos 
preços de revenda 
� Melhor imagem, marketing/estímulo 
proporcional. 

� Desenvolvimento de novas 
atividades econômicas e criação de 
empregos. 

Fonte: Lichtenberg (2006) 
 



.  

No entanto, a falta de técnicas metodológicas de aplicação dos alvos nas 

etapas produtivas da construção civil faz com que a HQE fique circunscrita ao 

campo filosófico, oferecendo à comunidade ligada à construção civil o seu 

conjunto de procedimentos a serem trabalhados de modo espontâneo, mas 

necessitando de complemento, o que remete à busca do desenvolvimento de 

novas metodologias, as quais, a partir da filosofia HQE, integrem outros requisitos 

para aplicação nas etapas da construção de um edifício. Foi desse modo que 

surgiu a metodologia desenvolvida pela Associação ADDENDA, tratada a seguir. 

 

 

2.3   A METODOLOGIA ADDENDA A PARTIR DA HQE 

Partindo dos princípios filosóficos da HQE, a metodologia ADDENDA visa à 

hierarquização e à Integração dos requisitos ambientais (Alvos) no processo de 

projeto. Desse modo, contribui na solução de três questões:  

- o auxílio à decisão na hierarquização dos alvos; 

 - a integração desses, no processo projetual; 

- o julgamento desses valores em caso de concurso ou licitação. 

(Informações obtidas através da Professora Doutora Cláudia Barroso-

Krause, em notas de aulas da disciplina Arquitetura e Sustentabilidade, 2005). 

 

Essa metodologia desenvolvida pela Sociedade ADDENDA - formada por 

um grupo multidisciplinar de especialistas da arquitetura, da  engenharia e de 

outros projetos (com experiência de apoio ao processo projetual), referendada 



pelo GRECAN– Groupe de recherche Environnement Conception das Escolas de 

Arquitetura de Toulouse e Bordeaux, que desde 1984 se dedica ao estudo da 

integração, inicialmente das restrições energéticas, e, hoje, também ambientais, 

ao processo de concepção arquitetônica. 

A Associação ADDENDA propõe uma matriz, na qual são alinhados os 14 

alvos ambientais da HQE, com sete parâmetros arquitetônicos, a qual deverá ser 

preenchida conforme as informações pertinentes. 

Na Tabela 4, é apresentada a matriz, que considerará a pertinência dos 

dados pesquisados, após o que será analisada a relação dos alvos ambientais 

com os parâmetros de implantação do projeto. Para, em seguida, serem obtidos 

os alvos ambientais prioritários, os quais indicarão a importância ou 

hierarquização dos impactos locais a serem trabalhados com mais atenção para 

melhorar a qualidade ambiental da edificação.   

Essa metodologia se baseia em informações obtidas junto à população e o 

Poder Público, quanto às vocações e necessidades sócio-econômicas e 

ambientais relativas ao local de implantação do edifício.  Avaliação é realizada 

após a marcação na matriz, por meio de símbolos conforme o grau de pertinência 

para cada cruzamento entre parâmetros e alvos. O número de vezes marcados no 

mesmo alvo permite a eleição dos mais passíveis de atenção. Serão classificados 

como alvos prioritários, alvos secundários e alvos subsidiários.  

Os especialistas da sociedade ADDENDA desenvolveram essa 

metodologia que, a partir dos princípios da HQE, vem auxiliar quanto às decisões 

na hierarquização dos alvos a serem atendidos com maior atenção, na integração 

desses com o processo projetual e em julgamentos desses valores em caso de 



concurso ou licitações de projetos. Tornando-se de fácil aplicabilidade e 

apresentando resultados imediatos. 

A tabela 4, apresentada a seguir, é ilustrativa, portanto não será 

preenchida, nesse momento. As colunas contêm os alvos a serem perseguidos, 

para buscar alta qualidade ambiental na produção do edifício. As linhas 

apresentam os parâmetros a serem analisados, ou seja, os acessos, limites, 

microclima, paisagem, recursos, incômodos e usos. 

 

 

 

 

 

TABELA 4 – Relação dos alvos com os parâmetros de implantação do projeto. 



 
Fonte: Fernandez, 2004. 

 

 

A seguir, é apresentado um comentário sobre a Filosofia HQE Addenda - 

(tradução livre de Barroso-Krause (2005), em notas de aulas da disciplina 

Arquitetura e Sustentabilidade): 

“A Alta Qualidade Ambiental não pode ser proposta como um simples 

acréscimo de restrições, o que se configuraria como uma abordagem 

reducionista, possibilitando o risco do processo construtivo apenas justapor 

sistemas e dispositivos a um resultado arquitetônico”. 

“O objetivo deve ser oposto, ou seja, ajudar o processo construtivo a integrar 

um novo valor – ambiental – no processo global de concepção, sem que se 

perca a qualidade arquitetônica do projeto. Trata-se, portanto, de relacionar 

os critérios ambientais com os parâmetros de concepção sensíveis a estes 

critérios, ajustando-os em cada projeto”. 



Essa metodologia foi escolhida como parâmetro para o estudo de caso 

nesta pesquisa, mais especificamente, nos aspectos externos da eco-construção, 

nos alvos 1, 2 e 3. No entanto, fica a ressalva de que será utilizada para analisar 

um edifício em construção, desvirtuando, a priori, do objetivo acima comentado, ou 

seja, de sensibilizar o projetista na concepção do projeto, quanto a busca de 

parâmetros ambientalmente sustentáveis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CAPÍTULO 3: ESTUDO DE CASO - O Edifício objeto de e studo 

A escolha do “edifício” objeto deste estudo se deu em função da sua 

localização em um bairro nobre da cidade de Belém, que teve, recentemente, um 

aumento considerável de demanda, quanto ao uso do solo para construção de 

espigões, em uma corrida imobiliária que está transformando rapidamente, o 

bairro do Umarizal, em espaço denso e super valorizado. Conforme pode ser 

observado a partir de dados disponibilizados pelo Departamento de Aprovação de 

Projetos e Fiscalização (DEAF) da Secretaria Municipal de Urbanismo da 

Prefeitura de Belém (SEURB:2006), a partir de  1999, foi regulamentada a 

permissão do direito de construir acima de índices de ocupação anteriores, 

estabelecidos no Plano Diretor Urbano do Município de Belém - PDU, através da 

outorga onerosa regulamentada na Lei Complementar Nº. 2 de 19 de julho de 

1999, que deveria regulamentar, inclusive, os parâmetros para o controle 

urbanístico no Município de Belém,  no entanto um vereador de Belém se 

especializou em apresentar emendas nas leis existentes, que, ao serem 

aprovados como lei, permitem o aumento do gabarito em determinados locais 

estratégicos no centro da cidade, conforme noticiado nos anexos 6. Foi assim que 

os índices de ocupação se multiplicaram saindo de 1,4 no Plano Diretor de 1993 - 

PDU/Belém - para até os índices 6 ou 7  em determinados locais da cidade. 

 A foto nº6 mostra uma vista panorâmica de parte dos bairros de Nazaré, 

que, há décadas, é bastante adensado, à direita acima, e, o Reduto, a direita 

abaixo desse, sem pressão para adensamento por força de lei. Ao centro, a 

Avenida Doca de Souza Franco, que divide esses bairros do bairro Umarizal, que 

na imagem aparece à esquerda, com adensamento em progressão, provocado 



pela construção de edifícios altos, com amparo legal, através da compra do direito 

de construir, ou outorga onerosa e potencializado por emendas do vereador acima 

citado.   

 

Foto n° 6 – Vista panorâmica dos bairros Umarizal, à esquerda, Nazaré e Reduto, à direita. 
Fonte: O Diário do Pará-4.1.2007-Peça publicitária da Tv Record  

 

Na tabela 5, é apresentado o número de processos licenciados para 

construção de edifícios com mais de dez pavimentos no bairro do Umarizal em 

Belém, de 1996 a 2004, sendo que, até 1998, não estava regulamentada a 

outorga onerosa, apresentada no PDU-Belém. A partir de 1999, houve um 

aumento gradativo de edifícios residenciais com mais de dez pavimentos, sendo 

que esse parâmetro foi tomado como referência porque era o gabarito médio 

permitido pelo Plano Diretor Urbano de Belém (PDU), antes da Lei Complementar 

n° 2 (LCCU), quando o gabarito pode aumentar em fun ção da outorga onerosa e 

pelas emendas estratégicas nessa lei; o pico observado no ano de 2004 poderia 

muito bem ser superado em 2005 e 2006, mas os dados desses anos ainda não 

estavam disponíveis na SEURB, no momento da pesquisa.  

Os muitos edifícios que estão em construção, ou mesmo recentemente 

concluídos nesse bairro, são, em média, com vinte e cinco pavimentos, podendo-

se encontrar com até quarenta pavimentos, conforme se observa nas fotos nº. 6, 



nº7 e nº8, sendo que, essa última imagem mostra o “edifício” em estudo e sua 

circunvizinhança atual. As fotos seqüenciais de nº. 6 a 10 mostram os diversos 

gabaritos existentes, demonstrando como está sendo modificado ou 

descaracterizado o sky ine de várias ruas do bairro ao longo dos últimos anos, 

neste século XXI. 

TABELA  5- Número de projetos de edifícios residenciais com mais de 10 pavimentos aprovados na 
SEURB, de 1996 à 2004, com e sem outorga onerosa. 

 
NÚMERO DE PROJETOS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS LICENC IADOS COM 

OUTORGA ONEROSA NO BAIRRO DO UMARIZAL EM BEL ÈM  DO   PARÁ 
 

      
              ANO 

 
APROVADOS SEM OUTORGA 

 
ONEROSA 

 
APROVADOS COM OUTORGA 

 
ONEROSA 

1996 4  
1997 1  
1998 3  
1999  2 
2000  1 
2001  2 
2002  5 
2003  4 
2004  12 

 
     Fonte: SEURB- Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Belém - Pará (2006) 

 

A foto nº. 7 mostra outra vista panorâmica do bairro e a foto 8 destaca 

entre os inúmeros arranha-céus, o edifício  estudado. 

Outro fator importante para escolha desse edifício objeto de pesquisa, foi 

o fato da construtora/incorporadora estar certificada pelo seu Padrão de 

Qualidade, através da  ISO-9001,  desde 2002, sendo avaliada, anualmente, para 

manter essa certificação, que é renovada a cada dois anos, além de que possui 

como característica a busca de novas tecnologias e métodos que racionalizem seu 

processo construtivo, demonstrando, assim, certa abertura para pesquisas que 

valorizem seus produtos, diminuindo seus custos sem perda de qualidade. 



 

Foto nº. 7                                                                                 Foto nº. 8 

                                                                                                 

                           

 

 
Foto 7 –  O “Edifício” e vizinhança.                                         Foto 8 - Diversidade de gabaritos 
predominando 
Fonte: O autor.                                                                        os sobrados. Fonte: O autor.                                                                 
                                
 
 
                                                      
   Foto 9                                                                                       Foto 10            



              

 
   
 

 

O edifício em tela está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 

esquina com a Travessa Dom Romualdo Coelho, no bairro do Umarizal, próximo 

ao centro de Belém. É um arranha céu de trinta e dois pavimentos, seu estilo é 

contemporâneo e cada pavimento tipo contém duas unidades de apartamentos, 

com um total de 58. Foi implantado em um terreno amplo com muitos recursos ou 

possibilidades de organização espacial. Possui 2 vagas de garagem por 

Foto 9 – Outra vista panorâmica do 
bairro, o I “edifício” ao fundo à 
esquerda entre os dois mais altos. 
Fonte: O autor.                                                      

Foto 10 - Vista geral, ao fundo os 
vários arranha céus. Centro/direita o  
“edifício”.  
Fonte: O autor.                                                                 



apartamento e quando em operação, terá uma população  estimada de  408 

pessoas, considerando como parâmetro o cálculo populacional para 

dimensionamento de reservatórios de água. Um pavimento de subsolo, o 

pavimento térreo, o pavimento de lazer e 29 pavimentos tipo.   

   Foi construído em um lote, que mede 37.63 metros de frente; pela 

lateral direita mede 57.99m; pela lateral esquerda mede 83.87m e no fundo mede 

37.72m. Nesse lote, que ficou muito tempo abandonado, existia um galpão nos 

fundos, pela travessa Dom Romualdo Coelho, o qual passou a abrigar parte do 

canteiro de obras inicial. As figuras a seguir localizam o lote no qual foi implantado 

o edifício, objeto de estudo, no contexto da cidade de Belém. 

Assim, a figura 7 apresenta a configuração dos bairros de Belém e na 

figura 8  é apresentada a localização do “edifício” no contexto da cidade e do 

bairro Umarizal, para maior visualização. A figura 9 mostra, ainda, a localização, 

agora a partir da ortofoto da cidade de Belém. 

Na figura 10, é mostrada a perspectiva do edifício em estudo, já, a figura 

11 mostra a implantação do mesmo, enquanto, a figura 12 apresenta a planta de 

localização e orientação do Edifício estudado. 

 



 

  Fig.7 Municípios de Belém e seus bairros.              

  Fonte: Base Cartográfica: Cadastro Técnico Multifinalitário – CODEM/PMB – 1998. 



 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

               Fig.8 Localização do Edifício estudado no contexto da cidade de Belém. 

               Fonte: Ortofoto, CODEM-1998. 

“Edifício em estudo”“Edifício em estudo”



 
 
 

 

 
 

    Fig. 9 Localização do Lote do Edifício estudado a partir de ortofoto de Belém. 

                Fonte: CODEM-1998 

 



                               

                Fig. 10 – Perspectiva do edifício estudado. s/esc. 

                   Fonte: Arquivo da Construtora (2006). 

 

            Fig. 11. Implantação. s/esc.                   

             Fonte: Arquivo da Construtora (2006). 



 

Fig. 12 Localização e orientação. s/esc 

              Fonte: Arquivo da Construtora (2006). 



TABELA 6 – Apresentando a descrição, as áreas parciais e área total construída, do “edifício”, a partir 
da  dos arquivos da construtora. 

Fonte: Arquivo Construtora Freire& Mello – (2006) 
 
QUADRO GERAL DE ÁREAS - O “edifício” é composto de 32 pavimentos, sendo um pavimento de subsolo 
(garagem), um pavimento térreo, um pavimento de lazer e 29 pavimentos tipo, totalizando uma área construída de 
19.386,18 m². Mede, de frente, 37.63m, a lateral direita é de 57.99m, a lateral esquerda, 83.87m e fundos 37.72m. 
 

PAVIMENTO TIPOS 

 
29 pavimentos tipos sendo 02 apartamentos por andar com área 
privativa de 194,70 mais 2 vagas de garagem =  216,30.60m² cada,  
 

APARTAMENTO TIPO 

 
O pavimento tipo é composto de: Hall social, 04 Suítes, Sala de 
estar/Jantar, Lavabo, Sacadas, Dependência de Empregada, Área de 
Serviços, Cozinha, Elevadores e escada de Emergência. 
 
 
 

PAVIMENTO DE LAZER 

  
O pavimento de lazer conta com área de 1.568,67m², Salão de 
Festas,Piscina Adulto e Infantil, Deck solarium, churrasqueira ,W.C. 
Masculino e W.C. Feminino / Piscina, Cozinha, Churrasqueira, Sauna, 
descanso, Quadra de tênis, Sala  de ginástica. 
 

PAVIMENTO TÉRREO 

 
O pavimento térreo possui uma área de 2.925,70M², 21 Vagas de 
Garagem, Guarita, Hall Social, Sala de compressor, Gerador / QGBT, 
Sala de Ginástica, Vestiário, Depósito de lixo, Quadra de squach, 
Quadra poliesportiva em areia, Casa de bomba / piscina, Elevadores e 
Escada de Emergência. 

PAVIMENTO SUBSOLO 
 
O pavimento subsolo possui área de 1.707,85m² / com: 64 Vagas de 
Garagem, Elevadores e Escada de Emergência. 

Fonte: Arquivo da “Construtora“ - (2006). 
 
 

 
 
 

 
TABELA 7 – Quadro de áreas do “edifício” com análise da legislação urbanística de Belém. 
 
 
 
 
QUADRO DE ÁREAS (LEGISLAÇÃO)  

ÁREA DO TERRENO 
  
 3.112,99m² 

 
 
ZONA 

      
     ZH – 4 

TESTADA MÍNIMA DO LOTE 
 
     37.63m 
 



AFASTAMENTOS (mínimos) 

   Frontal = 5m,  
   Lateral = 3m 
   Lateral = 2m 
   Fundo= 3m 

ÁREA CONSTRUÍDA     19.386,18  m². 

ÍNDICE DE OCUPAÇÃO    6,2 

 
ÍNDICE de PERMEABILIDADE (mínimo) 

   0,2 

Fonte: Arquivo Construtora – (2006) 
 
 

 

Conforme pode ser observado na tabela 7, o índice de permeabilidade 

exigido pela legislação é menor do que foi proposto ou previsto pelo autor do 

projeto, que foi 30% da área do terreno. Mas é muito importante que haja boa área 

de permeabilidade para o equilíbrio ambiental e caberia à legislação municipal 

estabelecer esse índice com maior generosidade, para as águas pluviais possam 

alimentar o lençol freático e permitir diminuição da quantidade de água para 

escoamento na cidade.  

3.1  ESTUDO DO “EDIFÍCIO”, A PARTIR DA ECO-CONSTRUÇ ÃO DA  

FILOSOFIA HQE,  SOB A ÓTICA  DA METODOLOGIA ADDENDA   

 A figura 13 apresenta, em resumo, os focos projetuais a serem 

perseguidos quando em busca da construção com alta qualidade ambiental, com 

destaque para os três primeiros Alvos - na visão francesa - HQE, os quais serão 

trabalhados para subsidiar as análises da pesquisa. 



São 14 alvos divididos em quatro grupos, que já foram apresentados 

anteriormente no item 2.2. (Fig.6, p. 62).  Agora destacados os alvos desta 

pesquisa. 

                Ambiente externo 

                   ECO-CONSTRUÇÃO 

 

    

 

                           

                      

 

 

 

 

 
  Fig. 13 - FOCOS PROJETUAIS A SEREM PERSEGUIDOS QUANDO EM BUSCA DA CONSTRUÇÃO COM ALTA QUALIDADE 

AMBIENTAL - VISÃO FRANCESA. Fonte: Barroo-Krause em sala de aula da disciplina Arquitetura e sustentabilidade (2005).  

 

Assim, foi analisado, como estudo de caso, o “edifício”, com aplicação dos 

alvos n°.1, nº. 2 e nº. 3 da HQE, segundo a metodol ogia ADDENDA, para 

determinar o que existe desses alvos quanto à Eco-construção relacionada com o 

ambiente externo ao edifício, isto é, a relação harmoniosa da edificação com o seu 

entorno imediato, a escolha integrada dos processos construtivos que promoveria 

a adaptabilidade das construções a parâmetros sustentáveis e a gestão de 

canteiros de obra com baixo impacto, através da minimização de resíduos, 

respectivamente, do modo proposto a  seguir: 

Em relação ao Alvo nº. 1, foi pesquisada e analisada a relação 

harmoniosa da edificação com o entorno imediato, de onde se pretende trabalhar 

as vantagens e as desvantagens das características do local, a utilização das 

DEFINIÇÃO DOS ALVOS 
AMBIENTE EXTERNO    AMBIENTE INTERNO 

     
ECO-CONSTRUÇÃO    CONFORTO 

     
ALVO 1: Relações harmoniosas das edificações com 

o entorno imediato 
   ALVO 8: Conforto higrotérmico 

ALVO 2: Escolha integrada dos processos 
construtivos 

   ALVO 9: Conforto Acústico 

ALVO 3: Canteiro de obras com baixo impacto     ALVO 10: Conforto visual 
   Alvo 11: Conforto olfativo 
   

 
 

ECO-GESTÃO    SAÚDE 
     

ALVO 4: Gestão da Energia     
ALVO 5: Gestão da Água    ALVO 12: Condições sanitárias 

ALVO 6: Gestão de rejeitos/sobras de atividades    ALVO 13: Qualidade do ar 
ALVO 7: Reparo e Manutenção    ALVO 14: Qualidade da Água 

EXTERIOR INTERIOR



oportunidades oferecidas pela vizinhança local, bem como, as do próprio local, a 

gestão das vantagens e das desvantagens do terreno para criar qualidade de vida 

agradável e a redução dos riscos de incômodo entre a sua vizinhança e o local. 

Esse Alvo possui uma característica integradora, ou seja, de 

transversalidade com outros Alvos dos procedimentos HQE. Sendo decomposto 

nas seguintes exigências elementares: Controle ambiental das relações da 

construção com o entorno imediato. Utilização das oportunidades oferecidas pela 

vizinhança e pelo sítio, gestão das vantagens e das desvantagens do terreno em 

função do formato, do solo, do clima, das vias de acesso, dos incômodos, da 

poluição, dos riscos, das águas pluviais e, conseqüente, drenagem e recursos 

locais; além da organização do lote, a fim de criar condições de vida agradável, 

tendo em vista os acessos externos, o estacionamento, a gestão dos resíduos no 

exterior das edificações, as áreas verdes e o ar externo; redução dos riscos e 

incômodos ou distúrbios entre o edifício e sua vizinhança. Finalmente, o controle 

ambiental necessário ao tratamento das relações (FAGUNDES: 2005,94). 

Portanto, por suas características abrangentes, o Alvo nº. 1 passa a ter muita 

importância na busca da Alta Qualidade Ambiental. Dependendo do sítio a ser 

trabalhado, esse alvo é o mais importante dentro dos procedimentos HQE, em 

busca de sustentabilidade ambiental. 

A análise do sítio e as relações do entorno ambiental com a edificação 

será  elaborada a partir da implantação e dos estudos dos acessos ao edifício, aos 

limites, à orientação, topografia, aos aspectos climáticos, paisagísticos, gestão de 

recursos, incômodos e fragmentação. 



Trata-se de observar, a priori, o que já existia no lote e na sua 

circunvizinhança, para, então, planejar o modo de intervir naquele meio, com o 

mínimo impacto possível, possibilitando boa qualidade de vida aos novos usuários 

daquele ambiente, isto é, do edifício, mas sem privar os antigos moradores de 

terem boa qualidade de vida. Afinal, a implantação daquele edifício será definitiva 

e interferirá, diretamente, na qualidade das características da paisagem, nos 

corpos hídricos superficiais e subterrâneos e em outros aspectos do meio local.     

Com relação ao Alvo 2, foi pesquisada e analisada a adaptabilidade e 

durabilidade da construção, a escolha do processo de construção, bem como, a 

escolha dos produtos de construção. De onde se pretende trabalhar os produtos 

utilizados na execução da construção como os revestimentos, as paredes 

divisórias, o material, impermeabilizantes, isolantes e os equipamentos utilizados. 

A escolha integrada dos processos de construção visando à busca da 

qualidade ambiental implica conservar os recursos mais escassos, como aqueles 

que são retirados da natureza para uso imediato na construção civil ou para servir 

de matéria prima na fabricação de outros produtos, além da água e da energia 

despedida. 

Gauzin - Muller (2003: 260) classifica os materiais disponíveis, do 

seguinte modo: 

- Os materiais escassos e não renováveis que devem ser protegidos e 

usados com racionalização, como alguns metais; 

- as matérias primas renováveis, como a madeira e outros produtos 

vegetais, dos quais se deve promover manejo adequado e conservar certa 

quantidade, para não faltar; 



- os materiais recuperados a partir da reciclagem, como os metais vulgares e 

os vidros. 

A enorme diversidade de elementos que compõem uma construção pode 

ser responsável por modificações no ambiente externo da edificação, afetando seu 

entorno, o conforto dos usuários e sua qualidade de vida. É muito difícil 

determinar, com clareza, se um material ou produto é nocivo ao meio ambiente, 

pois cada um desses elementos tem sua função específica na constituição da 

obra. 

Caracterizar um material ou produto quanto ao desempenho ambiental 

requer pesquisa de sua origem, ciclo de vida, da sua extração, transporte, 

armazenamento, extração de outras matérias primas utilizadas para sua 

fabricação, além da sua utilização, manutenção, sua duração ou vida útil, seu 

descarte, sua reutilização e sua possível reciclagem. Como se observa, esse 

diagnóstico requer certo tempo e disponibilidade para promover a investigação, o 

que, na indústria da construção civil, não é comum; parecendo que a criação de 

check list  com os principais desses elementos detalhados da origem ao descarte 

e seus possíveis substitutos similares eventuais, seria muito bem vindo. No 

entanto, é importante que não surja de modo alarmista, catálogos de produtos 

bons ou maus para o meio ambiente, que poderiam prejudicar a livre concorrência 

entre produtos e, sim, a clareza de alguns aspectos de materiais, produtos e 

equipamentos que contribuam para a sustentabilidade ambiental.     

Segundo Gauzin - Muller (2003: 260), nos procedimentos HQE, “a eleição 

dos materiais se baseia em um conjunto de critérios técnicos, econômicos e 

estéticos, que se somam aos critérios ambientais”. 



 Tanto os empreendedores como os construtores deveriam estabelecer 

uma hierarquia dos critérios, em função das características de cada operação. 

Para ela: 

 Os critérios ambientais, para materiais e produtos, fazem referência, 

principalmente, ao respeito em relação a utilização de   recursos naturais e 

controle dos perigos para o meio ambiente e à saúde humana, não só  nas 

diferentes etapas de sua fabricação, mas também na colocação na obra e 

durante a utilização no edifício. 

Muitos dos riscos à saúde, provocados por materiais e produtos 

empregados na construção civil, provém da inalação de elementos ou substâncias 

tóxicas, que podem causar acidentes, ou por microorganismos que se 

desenvolvem em determinados materiais a partir de determinadas circunstâncias, 

como fungos e bactérias, que se aproveitam da ausência dos raios solares em 

certos ambientes, para proliferarem em alguns materiais; às vezes, a umidade 

excessiva também pode carrear esse perigo. 

Existem produtos cancerígenos, como amianto, alguns minerais, e o 

benzeno; outros materiais são tóxicos, por sua composição com elementos 

orgânicos voláteis e outros tantos produtos são altamente alérgicos (GAUZIN-

MULLER: 2002, 261). 

É necessário identificar a quem compete a definição dos critérios a serem 

utilizados na produção de edifícios com sustentabilidade, tanto com seleção  de 

materiais como processos construtivos para esse fim. Aos arquitetos, construtores, 

empreendedores do setor, ao Poder Público, aos centros de pesquisas e às 

universidades cabe dividir tais responsabilidades, de modo a reunir idéias, para 

somarem esforços de obter mais informações, mais opções nesse campo. 



Nas tomadas de decisão, todos unidos, empreendedores, projetistas, os 

construtores e até o cliente final, que habitará a edificação, devem estar atentos 

para os materiais selecionados. Um modo de obter informações sobre 

determinado produto é ter domínio das especificações dos fabricantes, ou mesmo, 

pela composição química do produto. 

Na primeira década do século XXI, fica muito clara a tendência de se 

obter informações detalhadas de materiais diversos, através de estudos 

científicos, que evoluem na direção de listar critérios para escolha de materiais 

mais próximos de princípios sustentáveis; o que leva os fabricantes a reverem 

métodos e processos para adequação de seus produtos às novas exigências do 

mercado. 

As Normas da série ISO 14.040, que tratam da análise do ciclo de vida 

dos produtos, têm, como objetivo, estabelecer as interações entre as atividades 

produtivas e o meio ambiente, analisando os impactos causados pelos produtos, 

seus respectivos processos produtivos e serviços com eles relacionados, desde a 

extração dos recursos naturais necessários à sua fabricação até a disposição final 

do produto, ao fim de sua vida útil (VALLE: 2004. 145). 

Para Valle (2004: 146), a ISO 14.040 prevê que a Avaliação do Ciclo de 

Vida deve analisar não somente os impactos causados ao meio ambiente, como, 

também, identificar as melhorias que deveriam ser introduzidas para promover a 

redução desses impactos. Assim, para validar essa análise, deve-se levar em 

consideração: o consumo de matérias-primas e seus processos de extração e 

produção; os processos de produção dos materiais intermediários utilizados na 

fabricação do produto; o processamento de todos os materiais até se chegar ao 



produto final; a utilização do produto durante toda sua vida útil e a reciclagem, o 

tratamento e a disposição dos materiais resultantes do produto descartado, ao fim 

de sua vida útil. 

Como se observa, a Norma ISO 14.040 vai ao encontro dos objetivos do 

Alvo nº 2 da Alta Qualidade Ambiental (HQE), podendo somar para enriquecer o 

propósito de buscar soluções sustentáveis no emprego de materiais na 

construção, evitando, desse modo, o uso de materiais que trazem riscos à saúde e 

ao meio ambiente. 

O ideal seria obter uma tabela comparativa entre materiais, operações, 

características ambientais e vida útil, para facilitar a seleção e emprego de 

materiais, sem discriminação ou alarme.   

 Enfim, em relação ao Alvo n°2, ressalta-se que a e norme diversidade de 

elementos que compõe uma construção, pode ser responsável por modificações 

no ambiente externo da edificação, afetando seu entorno, o conforto dos usuários 

e sua qualidade de vida. É muito difícil determinar, com clareza, se um material ou 

produto é nocivo ao meio ambiente, cada um desses elementos tem sua função 

específica na constituição da obra. 

Para o ALVO 3, foi pesquisada e analisada a gestão do canteiro de obras, 

visando a garantir  baixo impacto para o entorno imediato. Os principais objetivos 

a serem cumpridos se referem aos limites de incômodos aos trabalhadores e à 

circunvizinhança, como ruído excessivo ou acima do tolerável, emissão de 

material particulado, emissão de resíduos líquidos, produção de resíduos sólidos e 

outros. Além dessa lista, é necessário minimizar impactos no meio ambiente e às 

reservas de recursos naturais.  



É muito importante que se dê atenção às técnicas que serão empregadas 

na obra, às máquinas e equipamentos, bem como, os materiais e produtos a 

serem utilizados, para evitar contaminação, ou mesmo, a poluição no meio físico. 

O controle dos resíduos sólidos gerados na construção será um grande indicador 

da boa gestão do canteiro visando à qualidade ambiental. 

Fagundes (2005: 98) considera que, para estruturar e organizar um 

canteiro de obras deve-se levar em conta: 

- os produtos do canteiro, ou seja, aqueles produtos e materiais usados 

para fazer funcionar o canteiro, os quais, depois de usados, tornam-se resíduos e 

podem poluir o ar, a água e o solo. 

- os produtos da construção, que são aqueles incorporados à construção 

e são identificados em termos de carga ambiental através do alvo nº. 2. Na fase 

do canteiro, de acordo com suas características, eles podem vir a poluir o ar, a 

água e o solo. Mesmo estando integrados à construção, suas sobras constituem 

uma segunda parte dos resíduos do canteiro de obras. 

- Os processos do canteiro, que são aqueles decorrentes da preparação 

do terreno, do recebimento dos produtos e materiais, da utilização de máquinas, 

equipamentos e da saída de caminhões, ocasião que estão passíveis de gerar 

poluição, incômodos e distúrbios como geração de ruídos, poeira, lama e 

vazamentos de óleos e combustíveis. 

Desse modo, o Alvo nº. 3 se decompõe em gestão de resíduos do 

canteiro, redução de ruídos, redução de poluentes ao terreno e entorno e redução 

de outros incômodos através desse canteiro de obras. 



A Resolução 307 de 2002 do CONAMA, já estudada no item 2.2 deste 

trabalho, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos 

da construção civil. Reduzir a geração de resíduos, através do planejamento, da 

reutilização ou da reciclagem, é algo possível de ser trabalhado, sendo para isso 

necessário adotar medidas técnicas que facilitem operações para esse fim.  

Assim, para os demais Alvos, poderiam ser pesquisados os parâmetros 

arquitetônicos com relação aos alvos ambientais a serem alcançados. Como nesta 

pesquisa, somente os alvos 1; 2 e 3 da filosofia HQE sob a ótica da metodologia 

ADDENDA foram  escolhidos para subsidiar o estudo de caso, os demais alvos 

podem ser trabalhados em outras pesquisas, em outras oportunidades. 

Após a pesquisa desses Alvos, houve o preenchimento da tabela, 

indicada pela metodologia ADDENDA, que confronta a relação dos três Alvos 

pesquisados com os parâmetros de implantação do projeto arquitetônico, para 

que, a partir da pertinência existente, sejam analisados dos Alvos que foram 

priorizados e sua relação com os impactos observados a partir da implantação do 

projeto e da pesquisa de campo, quanto à sustentabilidade ambiental do estudo 

de caso.  

Após o preenchimento da tabela, foram hierarquizados, por prioridade, os 

três Alvos trabalhados no estudo de caso.  Como resultado da metodologia.   

 

3.1.1 ANÁLISE DO “EDIFÍCIO” A PARTIR DO ALVO nº1 DA  HQE SOB A 

ÓTICA DA METODOLOGIA ADDENDA. 



Essa análise será apresentada a seguir, de modo dissertativo, com 

tabelas e através dos mapas temáticos indicativos da relação harmoniosa sítio e 

entorno imediato.        

Em pesquisa realizada a partir dos projetos do produto, da implantação do 

edifício estudado, bem como outros documentos, como laudo de sondagem e 

levantamento de campo a partir de observações presenciais, pode-se descrever 

as  características que podem implicar  relação harmoniosa do sítio com seu 

entorno. 

Desse modo, foram levantadas as vantagens das características do local, 

quando se pôde comprovar que a localização do “edifício” é privilegiada, na 

esquina da Rua Cônego Jerônimo Pimentel com Travessa Dom Romualdo 

Coelho, no bairro do Umarizal, tipicamente residencial e está muito próximo do 

centro comercial e financeiro de Belém, a seis minutos  de carro do porto da 

cidade e da Feira Ver-O-Peso, a qual é  tradicional e tida como um dos  principais 

pontos de abastecimento local. 

Além disso, esse bairro possui um sistema viário dinâmico, que se 

interliga tanto com o centro financeiro da cidade como também com outros bairros 

estratégicos em termo de fluxo na cidade, o que permite que, rapidamente, se 

direcione para o aeroporto ou para a saída da cidade, tanto por rodovias como por 

hidrovias. Suas vias são pavimentadas e sinalizadas, os passeios públicos são 

pavimentados e razoavelmente arborizados, existe infra-estrutura completa 

oferecida pelo poder público com abastecimento de água tratada, sistema de 

drenagem eficiente, coleta de resíduo sólido domiciliar três vezes por semana, 

além de comércios, serviços e área de lazer próximos. 



Já as desvantagens das características do local são poucas as existentes, 

embora de grave impacto à área e à cidade, dentre as quais se destacam a falta 

de sistema de coleta de esgoto, a proliferação de edifícios altos na vizinhança e a 

diminuição de áreas permeáveis nos quintais das residências ou nos lotes, 

atualmente destinados à construção de edifícios.  

A foto nº11 mostra a esquina onde está localizada o edifício estudado, em 

uma visada a partir da Rua Cônego Jerônimo Pimentel. 

          Foto Nº11. 

                       
                      Foto 11 - Visada a partir da Rua Jerônimo  Pimentel. 

                        Fonte: O autor (2006) 

 

Só a ausência de um sistema de esgotamento sanitário eficiente, já é uma 

desvantagem, tão grandiosa, que suplanta qualquer vantagem do local, pois as 

conseqüências disso são impactos negativos ao meio ambiente urbano, que vão, 

desde a contaminação dos cursos d’água, provocadas pela deposição desses 

esgotos in natura na baía do Guajará, bem como, pelas ligações clandestinas das 



fossas sépticas ao sistema de drenagem pluvial, até o mau cheiro advindos dos 

bueiros desse sistema, o que pode ser constatado in loco, nas proximidades do 

edifício. Torna-se muito complicada a operacionalidade de fiscalização de cada 

domicílio, ou de cada obra; mas seja de que porte for, cada obra deveria 

solucionar a questão do destino de seu esgotamento fecal, para evitar seu despejo 

no estuário local, mesmo que a legislação local esteja omissa.  

Segundo o Relatório Gestão de Saneamento e Meio Ambiente Urbano - 

Belém (Belém: 1994,26), apenas 6% da cidade de Belém possui rede de esgoto 

sanitário, mas o esgotamento se dá in natura nas águas da Baía do Guajará. Os 

esgotos sanitários constituem-se, desse modo, na maior forma de poluição hídrica 

local. A situação agrava-se particularmente com a ampliação da área urbanizada a 

montante das cabeceiras dos reservatórios da Companhia de Saneamento do 

Pará - COSANPA, de onde é captada a água que abastece Belém.  

Ribeiro (2004:130) aponta como uma das formas de poluição das águas 

superficiais do estuário, a do despejo de líquidos oriundos de esgotos domésticos 

e industriais, do escoamento das águas pluviais pelas galerias e águas infiltradas. 

O que acontece em toda a margem do rio Guamá e da Baía do Guajará.    

Diariamente, era despejados um volume de 18,294 metros cúbicos de 

esgoto in natura na baía do Guajará, através da estação do Una (COHAB:1997). 

Estima-se que esse volume tenha aumentado consideravelmente passado uma 

década, pois aumentou o número de domicílios em Belém na ordem de 13,64%, 

segundo dados do IBGE. Segundo IBGE-SIDRA (2007: TABELAS 161, 185 e 202 

(Anexo 7), em 1991 havia 255.902 domicílios fixos para uma população de 



1.244.689 habitantes, enquanto em 2000 o senso oficial aponta  o número de 

domicílios de 296.352  para uma população de 1.280.614 habitantes. 

Presume-se que houve um aumento proporcional de esgoto sanitário a 

ser despejado na Baía do Guajará, através desse lançador localizado na foz do 

canal do Una. Isso sem contar com os canais de drenagem, que são cursos 

d’água permanentes e que também recebem esgotos domésticos em toda a 

Belém, lançando-os na baía do Guajará ou no rio Guamá.  

   A baía do Guajará faz parte do estuário do Rio Amazonas e do 

manancial que abastece Belém, juntamente com o rio Guamá, do qual é 

bombeada a água para os lagos Bolonha e Água Preta, que servem de grandes 

reservatórios, após o que, será tratada e distribuída para Belém e outros 

municípios da Região Metropolitana.  

Segundo Ramos (2004:125), o rio Guamá, na sua foz e proximidades, 

mede entre 1.360 e 2.000 m de largura, enquanto que a baía do Guajará tem uma 

largura de 3 a 4 quilômetros. Esses corpos d’água recebem os efluentes de 30Km 

de drenagem natural, em parte, transformadas em canais, que cortam a Zona 

urbana da cidade e transporta poluentes e contaminantes. 

 A figura 14 apresenta o mapa da Região Metropolitana de Belém - RMB, 

com dados das localizações das redes coletoras de esgoto, onde se nota que só 

uma pequena parte de Belém e de toda a sua RMB, possui rede coletora de 

esgoto, sendo que, as que existem próximos do centro da cidade, em operação 

irão desaguar sem tratamento nos mananciais da cidade. É para essa rede que o 

edifício em estudo e todos os demais que estão sendo construídos, no Umarizal, 



conectarão seus efluentes sanitários, além dos que estão em operação, mais as 

casas e os imóveis comerciais.  

Segundo dados do IBGE (2.000 - anexo 7), o bairro do Umarizal possui 

7.501 domicílios, desses 7.478 possuíam banheiro ou sanitário. Já, 4592 

domicílios esgotam seus sanitários diretamente no sistema de drenagem ou na 

rede coletora pública; outros 2.351 possuem fossas sépticas, outros 243 usam 

fossas rudimentares, e 286 despejam em vala a céu aberto, além de que 4 

domicílio despejam seus esgotos diretamente no rio. O IBGE poderia simplificar, e, 

enquadrar todos os domicílios do bairro nessa última categoria, que só aparece 

com 4 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REDES ANTIGAS – BACIAS 1,2 e 4 
BAIRROS: REDUTO, NAZARÉ e 
UMARIZAL. 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA  
LANCAMENTO DE ESGOTO 

ETE - ELVATÓRIA 
TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

REDES E IMPLANTAÇÃO 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB 
Levantamento do Quadro Ambiental da RMB -1997 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 1997 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – RMB 
FONTE – COSAMPA - 1997 



  

 

Fig. 14  Esgoto sanitário na Região Metropolitana de Belém. Fonte COHAB,1997. 

 

Os domicílios que possuem fossas, em Belém, como um todo, tem uma 

maneira peculiar de limpar essas fossas. É muito comum, na cidade de Belém, a 

contratação dos serviços de limpa-fossa, quando essas saturam nos domicílios de 

pequeno e médio porte. Esse serviço é executado por empresas, geralmente 

licenciadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belém, 

que, por sua vez, indica e oferece uma célula específica no Aterro Sanitário do 

Aurá, o qual fica localizado no Município de Ananindeua, que é conurbado com 

Belém.  

É do conhecimento de toda a cidade, que os caminhões tanque, os quais 

realizam essas operações, nem sempre levam suas cargas para o destino 

indicado, pois devido a distância, cerca de 60 km, do centro da cidade, ou por 

outro motivo desconhecido, descarregam os resíduos nos bueiros, nos canais e 

outros cursos d’água,   próximos do centro urbano, que, no final, desaguarão no 

Rio Guamá,  de onde há captação da água que abastece Belém ou na Baía do 

Guajará, pertencente ao mesmo manancial.  Literalmente, torna-se um caso de 

polícia, como pode ser confirmado nas notícias de jornais no ANEXO 3. 

Um edifício do porte desse,  aqui estudado, deve oferecer solução ao 

destino de seus esgotos. Normalmente pode ser adotado o sistema de filtro 

anaeróbico, que faz um tratamento parcial dos dejetos em um tanque hermético, 

existindo, ainda, outras alternativas de tratamento. Após o tratamento, a água 



resultante pode ser despejada no meio fio. Esse sistema foi projetado para o 

edifício em estudo, conforme dados do engenheiro residente, mas como na rua 

passa o coletor público, optou-se por lançar direto no coletor, uma vez que é 

oficial, na cidade. A própria Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), 

encarrega-se de realizar essa ligação. 

 Seria preferível que o Poder Público exigisse, para todos os domicílios, 

esse sistema, ou outro, que promova o tratamento individual dos esgotos 

domésticos, evitando lançar in natura na baía do Guajará; Belém agradeceria. 

O problema é que a opção por esse coletor público, é desastrosa para o 

meio ambiente, pois que deveria levar o esgoto para uma estação de tratamento, 

leva-o para as águas que irão retornar aos lares dos belemenses para consumo, 

após um caríssimo tratamento. 

Segundo Ribeiro (2004:130), estudos realizados na área do Utinga, que é 

onde ficam os lagos que abastecem Belém, revelam que, quanto aos parâmetros 

bacteriológicos, os níveis de indicadores sanitários – coliformes totais e 

termotolerantes – encontram-se acima do recomendado pela Resolução nº20 de 

1986, do CONAMA, para águas oriundas de mananciais, que serão submetidas a 

tratamento, convencional. Mesmo assim, a COSANPA consegue realizar, a 

contento, o tratamento da água consumida em Belém.   

A outra desvantagem é aquela relativa à proliferação de edifícios altos na 

redondeza, que causarão impactos negativos ao ambiente, os quais, já estão 

ocorrendo aos poucos, mas só poderão ser percebidos coletivamente, quando 

houver a consolidação desses empreendimentos, isto é, quando todos esses 

prédios, em obra no final do ano 2006, estiverem ocupados. 



 A figura 15 apresenta a área circunscrita, aqui denominada de entorno 

imediato ao edifício estudado, formada por duas vias concorrentes em cujo ponto 

de concorrência, ou esquina, encontra-se implantado o “edifício” objeto de estudo 

com o nº722 da Rua Cônego Jerônimo Pimentel, outros retângulos em destaques, 

representam os edifícios residenciais nessa circunvizinhança. Foram plotados, 

ainda, todos os domicílios com seus respectivos números e há indicação, através 

de setas, dos sky lines a serem apresentados nas figuras seqüenciais de 16 a 19, 

nos quais estão representados todos os imóveis desse entorno que podem ser 

relacionados pelos números grafados na figura 15. 
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Fig. 15 Área de estudo como entorno imediato ao Edifício estudado. 
Fonte: Dados de campo pelo autor, base cartográfica  CODEM-1998 
 



 

 

Uma parte desse impacto dar-se-á pelo aumento do tráfego de veículos 

nas proximidades, pois só o edifício estudado abrigará nas suas garagens de 

estacionamento, nada mais que cento e dezesseis veículos de pequeno e médio 

porte, sendo que é estimável uma necessidade de número bem maior de vagas, já 

que cada apartamento com quatro suítes, terá direito a somente duas vagas de 

garagem.  

 O que pode ser concluído, de modo mais evidente, in loco, é que, nas 

proximidades, a um raio estimado de trezentos metros, foram observados no mês 

de janeiro de 2006, dezessete edifícios em construção, com dez ou mais 

pavimentos, apresentados na figura 20, cada um abrigando, aproximadamente, a 

mesma quantidade de carros, e que somados aos outros do bairro, tanto em 

construção, como em operação, poderá  resultar em um trânsito caótico, onde 

antes existia a tranqüilidade, pois as vias não crescem na mesma proporção.   

 Outra adversidade é o impacto visual pela dicotomia de gabarito entre os 

prédios  altos e as residências térreas e sobrados, do bairro, o qual reflete-se no 

entorno imediato, conforme pode ser observado nas  figuras  de 28 a 31  onde se 

retrata os sky lines  dos imóveis do entorno imediato adotado no estudo de caso. 
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direita. Fonte: O autor. 

 SKYLINE 3-ESC.1/1000SKYLINE 3-ESC.1/1000

SKYLINE 2-ESC 

    SKYLINE 1-ESC. 1/1000 

Fig. 16 – Sky line 1 e 2 – Travessa Dom Romualdo Coelho, entre Rua Jerônimo 
Pimentel e Av. Senador Lemos. Fonte: O autor. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17- Sky line 3 e 4 – Travessa Dom Romualdo Coelho entre Rua Jerônimo Pimentel e Rua Bernal do 

Couto. No sky line 4 aparece a fachada nordeste do edifício estudado, na extremidade. 
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Fig. 18- Sky line 5 e 6- Rua Jerônimo Pimentel entre Travessa Dom Romualdo Coelho e Almirante 

Wndenkolk. O sky line 5 apresenta a fachada noroeste do edifício estudado, no extremo esquerdo. 

Fonte:O autor. 
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Fig. 19 – Sky line 7 e 8 – Rua Jerônimo Pimentel entre Travessa Dom Romualdo de Seixas e Dom 

Romualdo Coelho. Fonte:O autor. 
 

 

 

A figura 20 apresenta os principais edifícios multifamiliares, com 10 ou mais 

pavimentos, em construção no mês de janeiro de 2007, no bairro do Umarizal, a 

cerca de até trezentos metros do “edifício”, os quais estão listados a seguir, com 

identificação por letras encontradas na figura. 

A - Edifício Village Baby, localizado na Dom Romualdo Seixas  esquina com 

Avenida Pedro Álvares Cabral, nº. 100, com 26 pavimentos; 

B - Edifício Kritd Baby, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº156 

esquina com Travessa Dom Romualdo Seixas, com 26 pavimentos; 

C - Edifício Flex Wave Bahia, localizado na Av. Senador Lemos nº 587, com 

25 pavimentos; 

D - Edifício Farnese, localizado a Senador Lemos esquina com Travessa 

Dom Romualdo Coelho, nº. 588, com 25 pavimentos; 

E - Edifício estudo de caso, localizado na Rua Jerônimo Pimentel com  

Travessa  Dom Romualdo Coelho, nº. 722m, com 32 pavimentos; 

F - Edifício Village Maximus, Travessa  Dom Romualdo Coelho, nº. 815, 

com 25 pavimentos; 

G - Edifício residencial com denominação não identificada, localizado na 

Travessa Dom Romualdo de Seixas  com Rua Oliveira Belo , nº. 1169, com 

12 pavimentos; 

H - Edifício Village Top, na Rua Antônio Barreto nº 177, com 34 pavimentos; 

I - Edifício Mont Serrat, localizado na Antônio Barreto, nº 303, com 20 

andares; 

J - Edifício Village Office, localizado na Rua Antonio Barreto, nº 130, com 30 

pavimentos; 



L - Condomínio Miramu, localizado na esquina da Rua Antônio Barreto com 

Rua Almirante Wandenkolk, nº 133, com 30 pavimentos; 

M - Edifício Mirato da Bahia, localizado na Rua Antônio Barreto, nº 82, com 

10 pavimentos; 

N- Edifício Aquários, localizado Travessa Dom Romualdo de Seixas com 

Rua Antônio Barrreto, nº 4937, 15 pavimentos; 

O - Edifício Village Top Class, localizado na Rua Almirante Wandenkolk 

esquina com Rua Domingos Marreiros s/n. 

P - Edifício Village Vip, localizado na Rua Domingos Marreiros , nº 280, com 

30 pavimentos; 

Q- Edifício Loft Office, localizado na Rua Domingos Marreiros esquina com 

Travessa Dom Romualdo de Seixas s/n, com 12 pavimentos; 

R - Edifício Rio San Juan, localizado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1301, 

com 20 pavimentos 

S - Edifício com denominação não identificada, localizado na Rua Boa 

Ventura da Silva, 1227, com 28 pavimentos. 

 

 



 

 
 

Fig. 20 – Os 17 edifícios com mais de 10 pavimentos em torno do edifício. 

Fonte: Dados de campo obtidos pelo autor com base cartográfica da CODEM -1998. 

 

Finalmente, a desvantagem pela diminuição da permeabilidade local, 

torna-se preocupante, porque o índice exigido pela SEURB é variável, girando em 

torno de  20% da área do terreno.  No estudo de caso, foi contratado um projeto 

de paisagismo para boa parte da área permeável (20%), mas é muito comum 

encontrar prédio recém construído, que, logo após o “Habite-se”, realiza obra de 

pavimentação na área prevista para esse fim, às vezes, para abrigar vagas de 



carros a mais que a projetada. Como não há fiscalização ou monitoramento no 

pós-ocupação, fica, em aberto, esse risco para a comunidade. 

 A permeabilidade do solo na cidade é muito importante para o meio 

ambiente, porque umedece o solo, diminui a temperatura local, alimenta o lençol 

freático e diminui a contribuição de águas que serão carreadas para os cursos 

d’água, e, que, muitas vezes, ao percorrerem as superfícies, as galerias de águas 

pluviais, poderão ocasionar enchentes nos locais de cota baixa – no caso de 

Belém, cota com menos de 4m corre esse perigo – quando há combinação de 

maré cheia e chuva torrencial, como as que ocorrem nos meses de janeiro até 

abril.     

Quanto à utilização das oportunidades oferecidas pela vizinhança local, 

pode-se afirmar que essa é bastante generosa, para os novos empreendimentos, 

pois oferece produtos e serviços nos principais segmentos, indo desde o entorno 

imediato, onde é possível encontrar panificadora a dez metros do portão externo 

do edifício, uma concessionária de veículos inaugurada em fins de 2006, 

localizada em frente ao edifício em estudo, até a Praça Brasil (Fotos 12 e 13), que 

é muito bem arborizada e ajardinada. Na rua principal dessa praça, existe o prédio 

do Tribunal Regional do Trabalho e na transversal, o Hospital Geral de Belém; há 

serviços diversos, farmácias, agências bancárias, postos de combustíveis, bares, 

boates, outros pequenos e médios comércios, feira livre, grande supermercado 

tipo magazine e outros hospitais, tudo isso a duzentos metros do edifício de 

referência, conforme pode ser localizado na Figura 21. 

 

 



 

                            
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fig. 21- Mapa com indicação de oportunidades oferecidas pela vizinhança local ao  “edifício”. 

Foto nº 12. Praça Brasil- Local de 
lazer no Bairro do Umarizal. 

Foto n° 13. Praça. Brasil, ao fundo,  
Ed. Ilha de Creta 

Fig. 31. Mapa com indicação de oportunidades oferecidas pela vizinhança local, ao prédio.  
Fonte: Imagem criada a partir de base da Digital Globe – GOOGLE,  
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    Fonte: Imagem criada pelo autor a partir da base da Digital Globe - GOOGLE  
 
Oferece, ainda, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Pará (UFPA), Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará e Hospital - Pronto 

Socorro Municipal e agências bancárias a cerca de trezentos metros; a 

Universidade da Amazônia - UNAMA e a Praça Eneida de Moraes, a cerca de 

quinhentos metros; sendo essas e outras oportunidades oferecidas em todo o 

bairro, até os limites desse e nos bairros adjacentes, dentre os quais os bairros do 

Telégrafo, a Pedreira, Reduto e Nazaré, a cerca de um quilômetro do edifício em 

estudo.  

Como pode ser notado, é enorme a quantidade de oportunidades 

oferecidas pela vizinhança, mas o empreendimento em estudo e seus 

semelhantes não contribuirão para a melhoria de qualidade de vida, dos 

moradores desse bairro, pois o que têm a oferecer fica circunscrito aos seus 

habitantes e, no máximo, aos colaboradores que exercerão suas atividades, 

servindo aos condomínios. 

Dias (2003: 274, a) considera que os prédios, de um modo amplo, têm 

significado, ao lado da solução de moradia, o aumento vertiginoso de pressão 

sobre os serviços urbanos e os recursos naturais. Naturalmente se referia ao 

aumento do número de habitantes e conseqüente consumo maior de água, 

energia, alimento, produção de lixo, esgoto; uso de veículos, maior consumo de 

combustíveis e aumento do índice de poluição sonora, atmosférica e hídrica.     

A partir do edifício estudado, há uma enorme lista de opções de 

transporte coletivo, tanto no sentido para o centro da cidade, como, também, no 

sentido centro para outros bairros estratégicos, para shopping center, 



universidades e para fora da cidade. O ponto de ônibus está localizado em frente 

ao edifício estudado.   

Ainda quanto à utilização das oportunidades oferecidas pelo local, 

observa-se que toda a infra-estrutura oferecida pelo poder público e pela iniciativa 

privada é utilizada ou muito bem aproveitada pelos usuários do bairro. Talvez por 

tudo isso, esse bairro esteja sendo pressionado no aspecto da valorização 

imobiliária, pois novos empreendimentos residenciais, comerciais e de serviços 

encontram-se em análise para licenciamento de obra nas proximidades, conforme 

dados pesquisados no Departamento de Aprovação de Projetos e Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Belém, no final do ano de 

2006.   

Com tantas oportunidades oferecidas pela vizinhança desse novo prédio, 

poderia haver um dispositivo legal que exigisse mais contrapartida, ou retorno em 

benefício do bairro, por parte dos empreendedores. 

No aspecto relacionado à gestão das vantagens do terreno para criar 

qualidade de vida agradável, pode ser observado que o lote onde foi implantado o 

“Edifício” é levemente em declive no sentido noroeste-nordeste, no nível de cota, 

que é muito encontrado na cidade de Belém, a qual é muito plana e baixa. Devido 

à localização com duas frentes, na esquina, foi possível tirar partido da ventilação 

dominante para a maior parte dos apartamentos. 

Quanto à gestão das desvantagens do terreno para criar qualidade de 

vida agradável, observou-se, a partir do laudo de prospecção geotécnica, 

pesquisado nos arquivos da construtora, que o terreno em evidência está 

localizado em um solo ruim, onde há predominância do solo silto - arenoso variado 



com argila, portanto ruim para suportar construção de grande porte, do tipo desse 

edifício; o que foi evidenciado por esse laudo de sondagem que aponta um solo 

mais resistente a partir da cota -21m, o que exigiu uma infra-estrutura profunda 

com estacas e fundação indireta. 

Quanto à redução dos riscos de incômodo entre a sua vizinhança e o 

local, não está evidenciado nem um tipo de incômodo a partir da vizinhança do 

entorno imediato, a não ser a reciprocidade dos esgotos de Belém. 

 A seguir, é apresentado um resumo sistematizado onde é analisado o 

sítio e as relações com o entorno do edifício em tela. A Metodologia ADDENDA, 

indica essa sistematização em tabelas para que seja analisado o prédio quanto 

aos parâmetros de busca da alta qualidade ambiental, no entanto devido a 

extensão de cada item, optou-se por apresentar o resumo em texto dissertado, 

com uso de alíneas para cada item. 

Assim, quanto as Análise de sítio e as relações do entorno ambiental  

com a edificação , foram obtidas os seguintes dados a partir da implantação: 

a)Acessos  - O sistema viário é dinâmico e tem boa interligação com o 

restante da malha viária da cidade, as vias de acesso são largas e 

pavimentadas, o sistema de transporte coletivo oferecido possui muitas 

opções de rotas e os pontos ou paradas são próximos do “edifício”, existe 

transporte de aluguel tipo táxi, disponível a qualquer hora; e 

estacionamento para carros particulares com 2 vagas de garagem por 

apartamento, além da opção de estacionar na via pública. Para os 

pedestres, existem os passeios públicos devidamente pavimentados, com 



razoável arborização urbana, as vias são bem sinalizadas permitindo um 

deslocamento seguro aos usuários afins. 

b) Limites -  A orientação proposta na implantação do projeto levou em 

consideração a ventilação dominante e a secundária, bem como 

aproveitamento da insolação para tirar proveito da iluminação natural; os 

fechamentos do terreno para o exterior dar-se-á através de muros de 

alvenaria e concreto com altura de 3m, para proporcionar privacidade e 

segurança aos habitantes do edifício, sendo que o fechamento na 

fachada da rua Jerônimo Pimentel e parte da Travessa Dom Romualdo 

Coelho na direção do prédio é composto com grade metálica.  A 

topografia não apresenta maiores acidentes, seguindo a cota dominante 

de cidade encravada na planície amazônica. 

c) Climático -  A isolação, característica da região, exige atenção para 

evitar desconforto térmico em ambientes de longa permanência como os 

dormitórios, e ao mesmo tempo, possibilitar iluminação natural durante o 

dia, que torne os ambientes internos claros e saudáveis, evitando 

aparecimento de fungos e outros microorganismos próprios da 

combinação da alta umidade relativa do ar com ausência de insolação e 

aeração de ambientes internos. A alta umidade relativa do ar, própria da 

região, tem que ser levada em consideração. Observou-se, a partir da 

implantação, que a direção dos ventos dominantes e secundários foram 

estudados de modo a proporcionar aeração, ventilação cruzada nos 

ambientes e conforto ambiental á fachada nordeste. Mas as chuvas, que 

são abundantes na região amazônica, devem ser levadas em 



consideração, de modo que haja harmonia com as aberturas de vãos de 

janelas externas, de preferência, permitindo a ventilação, sem que haja 

presença de chuva no interior do edifício, o que não foi observado na 

especificação do projeto, pois as esquadrias de janelas adotadas para as 

fachadas são simples, do tipo alumínio anodizado, com vidro liso.    

d) Paisagismo -  Nas vias de acesso ao lote do “edifício”, existem 

algumas espécies vegetais, nos passeios públicos, mas nada trabalhado 

de modo sistemático e constante. As espécies arbóreas existentes são 

remanescentes de tratamento paisagístico realizado pela municipalidade 

em meados do século XX, quando do início da urbanização do bairro 

Umarizal, cuja denominação deriva do nome popular de uma espécie 

frutífera, que existia em grande quantidade no local, o “umarizeiro” que dá 

a fruta chamada “umari” e que, hoje, não existe mais nem um exemplar 

no local. Já houve algum movimento no sentido de organizar um 

paisagismo comas espécies frutíferas que deram nome ao bairro, mas foi 

considerada inexeqüível tecnicamente. Haverá tratamento paisagístico no 

terreno para harmonizar o edifício implantado, com o seu entorno. A 

maioria das edificações do entorno construído, constitui-se de casas 

residenciais, térreas ou com dois pavimentos, geralmente unifamiliar e 

raramente abrigando comércio ou serviço. É importante ressaltar que o 

uso do solo está mudando a característica do bairro quanto ao gabarito, 

pois, como já foi comentado, existe uma pressão imobiliária sobre esse 

bairro, para uso residencial, mas também é crescente para comércio e 

serviço. 



e) Gestão de recursos -  O bairro é abastecido de energia elétrica pela 

empresa concessionária local do Estado. Existe abastecimento de água 

tratada pela companhia responsável por abastecer a cidade. Não há 

canalização de gás, talvez em função da cultura local de se abastecer 

com botijões individuais de 13 litros, muito comum no estado do Pará. 

f) Incômodos  - Não há indícios de focos pontuais de poluição no entorno 

do edifício em estudo, sendo os de maior percepção, aqueles advindos 

das  fuligens dos veículos movidos a diesel, como ônibus e caminhões, os 

quais, juntamente com canteiros de obras das proximidades,  são 

responsáveis pela maior intensidade de  ruído no entorno. Quando o 

edifício estiver em operação, poderá haver incômodo pela fumaça 

proveniente da churrasqueira locada na área de lazer do prédio, próximo 

à piscina e pelos ruídos que virão das quadras de esporte, além dos 

incômodos que serão proporcionados pela quantidade de veículos dos 

moradores, que contribuirá para dificultar o trânsito nas proximidades, o 

qual, como pode ser observado in loco, já começa a apresentar sinais de 

estrangulamento em determinados pontos. Entretanto incômodo de maior 

proporção e impacto negativo, não é aparente, embora possa ser notado 

pelo odor forte a partir das bocas de lobo (caixas de drenagem) existentes 

na esquina do “edifício,” é a  mistura do esgotamento sanitário com o 

sistema de drenagem na rua e em todo o bairro do umarizal. Na realidade 

toda a  cidade de Belém é carente de esgotamento sanitário, pois como já 

foi citado anteriormente, somente  6% de sua área possui esse serviço, 

mas a maior parte não é tratado , isso demonstra o quanto a cidade de 



Belém está despreparada para receber um edifício do porte desse em 

estudo, que possuirá   cerca de 408 habitantes,  os quais consomem  

água para alimentos, higiene, limpeza e outros fins; e, contribuirão assim, 

com muita água servida e esgotos a serem tratados.  Considerando que 

cada habitante, para efeito de cálculo de dimensionamento de 

reservatórios de água, consome 200 litros/dia, contribuísse com  os 

mesmos 200 litros por dia em forma de águas servidas ou esgoto, haveria 

uma produção  diária de aproximadamente 81.600 litros de água para ser 

tratada, só desse prédio.   

Há registro de riscos ambientais às águas da Baía do Guajará provocados 

pela deposição de esgotamento fecal in natura, por domicílios, não só no 

Umarizal, mas em toda a cidade de Belém, onde, como foi citado 

anteriormente, há carência desse serviço e ausência de fiscalização e 

monitoramento pelo poder público, o que se configura como um grave 

incômodo. 

       Quanto aos incômodos por ruídos, destaca-se que Belém é uma 

cidade  muito  barulhenta,  e, já tem  fama de ser uma das piores, no 

Brasil, nesse quesito.  Além dos motores de veículos, há, também, a 

presença de carros-som, de propaganda volante e de carros particulares 

com sons potencializados em alto volume nas ruas da cidade, que tem em 

sua cultura o uso e valorização de som amplificado, havendo até 

campeonato de potência de som automotivo. O Mapa Acústico de Belém 

apresenta dados que fornecem um panorama geral da primeira légua 

patrimonial da cidade; em uma pesquisa realizada pela Universidade da 



Amazônia - UNAMA, com apoio da Prefeitura de Belém. Permite que se 

tenha noção da intensidade média de ruídos local. Em pesquisa de 

campo, realizada nas proximidades da construção do edifício em estudo e 

no interior do canteiro de obras, verificou-se que a média de intensidade 

sonora é semelhante à apresentada no Mapa Acústico de Belém. Houve 

medições de índice de ruídos, conforme pode ser observado na figura 22 

e tabela 8. 

Na figura 22, aparece a planta de situação com pontos onde foram 

realizadas outras medições nos meses de setembro e novembro de 2006, fazendo 

parte da pesquisa de campo, para verificar a intensidade sonora no canteiro de 

obras ( Pontos A; B; e C), e nas vias adjacentes ( Pontos D; E, F e G, pela 

Travessa Dom Romualdo Coelho e Pontos H e J, pela Rua Jerônimo Pimentel), 

com os resultados na tabela 8. O equipamento usado para proceder as medições 

sonoras foi um decibelímetro marca Homis - Mod. 232.  Fotos n° 14 e 15.  

                             

Foto n°14.  Medição das 
Intensidades Sonoras no campo. 
Fonte: O autor(2006) 

Foto n° 15. Decibelímetro usado 
marca Homis - Mod. 232. 
Fonte: O autor(2006 
 
 



 

 

Tabela 8. Resultados das medições de intensidades sonoras (Decibéis), realizadas na obra e entorno em datas e 

horários diferentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor(2006)   

PONTOS DE MEDIÇÃO 
OBRA E  SEU ENTORNO 

Data: 21/9/2006 às  10:00hs. 
Decibéis - dB (A) 

Data: 13/11/2006às12:00 hs. 
Decibéis - dB (A) 

A 75.4 68.2 
B 78.7 78.6 
C 81.8 65.1 
D 67.0 63.2 
E 66.2 65.3 
F 76.4 78.5 
G 61.1 63.6 
H 73.4 81.3 
J 74.5 78.9 



 

Figura 22 apresenta a planta de situação do prédio e os pontos, onde foram procedidas as medições 

de intensidade sonora. Fonte: O autor(2006) 

Na figura 22, ponto A (foto 16), fica na entrada do canteiro de obras; o 

ponto B (foto17) fica próximo da betoneira e usinagem de argamassa, o ponto C 

(foto 18), próximo da serra, na carpintaria. 

                    

          Foto 16 – Ponto A, entrada do canteiro.                  Foto 17- Ponto B, betoneira.     
             Fonte: O  autor(2006)                                                                     Fonte:  O autor(2006                



                                                  

Foto 18- Ponto C, carpintaria.                                Foto 19– Ponto E, em frente canteiro. 
                        Fonte: O autor(2006)                                                                 Fonte:  O autor(2006   
 

O ponto D fica ao lado da obra pela Travessa Dom Romualdo, a 20m do 

limite do lote; o ponto E ( foto 19), em frente ao portão do canteiro de obras, no 

lado oposto da via, o ponto F, fica na esquina. 

O ponto G fica na travessa Dom Romualdo, entre a Rua Jerônimo 

Pimentel e a Avenida Senador Lemos, a cerca de 50m da esquina onde está a 

obra do edifício em estudo, foi o ponto onde houve o menor índice de intensidade 

sonora encontrado no entorno da obra do edifício em estudo, e, juntamente com 

uma medição do ponto  D, formam o conjunto de três pontos únicos dentro dos 

padrões indicados pela Norma Técnica da ABNT para área diversificada, diurno, 

que é de 65dB(A). O ponto H fica quase em frente à obra, próximo do limite lateral 

do lote, pela Rua Jerônimo Pimentel e o ponto J fica na mesma via, no lado oposto 

ao ponto H, a cerca de 50 m da esquina.  

Como pode ser notada pelos resultados obtidos através das aferições 

com o decibelímetro, a obra contribui com o aumento do índice de ruído na 

circunvizinhança, causando desconforto sonoro ao ambiente, pois os valores de 

intensidade sonora mais elevados, encontrados em dois dias e horários diferentes 

estão dentro do canteiro de obras, mais precisamente, próximos da serra e das 



betoneiras, sendo que somente em uma medição próximo da serra o índice foi 

65.1dB(A), quando a serra estava desligada.   

 

Não há indústrias ou outros pontos fixos, que sejam grandes emissores 

de material poluente a não ser os outros canteiros de obras das proximidades, que 

provocam, principalmente, ruídos e emissão de materiais particulados, embora 

seja temporariamente, durante as fases de construção.   

g) Fragmentação -  Por ocasião da elaboração do projeto do “edifício”, já 

havia no local o prédio adjacente, pela Rua Jerônimo Pimentel (ver foto 

12), o qual tem sua fachada principal voltada para noroeste, sendo que a 

mais valorizada por seus projetistas  é a fachada sudoeste. Embora esse 

edifício tenha vinte e cinco andares, não há privação de visibilidade paras 

os moradores do edifício em estudo, nem a recíproca. 

A seguir é apresentada a síntese da forma indo da apreciação do sítio 

a uma idéia geral da forma global da edificação e integra as restrições do 

programa nos croquis. 

a) Forma e compacticidade -  Segundo o arquiteto responsável, o projeto 

do Edifício em estudo foi desenvolvido para promover o máximo de 

conforto aos seus habitantes, com o máximo de aproveitamento do uso do 

solo permitido por lei. Sua planta em forma de “L“,  estende-se com  uma 

fachada voltada para o nordeste, pela Travessa Dom Romualdo Coelho, a 

qual recebe os ventos dominante e a insolação do nascente, e, a  outra 

fachada voltada para o noroeste, pela Rua Jerônimo Pimentel ( ver foto 

15), que tem a vantagem da vista da Baía do Guajará, ou Rio Pará, mas 



não recebe a ventilação dominante, somente os ventos secundários ou 

fortes vindo esporadicamente da direção norte em alguns momentos do 

dia, além de ter o  incômodo da insolação do poente, o que é 

desconfortante nessa região, tornando-se uma desvantagem aos 

habitantes desse edifício.   

b) Superfície de ocupação - O edifício ocupa uma área, em projeção, de 

cerca de 25% do lote, sendo que a área total construída é na ordem de 

19.386,18 m² entre edifício, área de lazer, quadras de esportes e acesso 

interno, outros 30 % são ocupados com jardins e outros tratamentos 

paisagísticos. 

c) Composição das escalas -  O volume e as elevações do “edifício”, 

ainda destoam do sky line  dominante, conforme pôde ser observado nas 

figuras de 16  a 19, devido a   atual configuração do bairro, embora, aos 

poucos, haja o aumento do gabarito dos novos prédios,  permeando uma 

integração entre as casas térreas  do início da urbanização do bairro, com 

as casas de dois pavimento, os primeiros edifícios de quatro andares, os 

de altura intermediárias de dez pavimentos e os atuais de  vinte e cinco, 

trinta, quarenta pavimentos. Ver fotos 6, e, 20 a 23.  



                                                     
                   Foto 20. Visão do “prédio” e o edifício                                                       Foto 21 Visão do”prédio”,  vegetação e outros 

                   Adjacente. Fonte: O autor(2006)                                                                prédios altos em sua volta.  Fonte: O 

autor(2006.  

 

                                                     

 
              Foto 22. Visão do edifício em estudo                                                            Foto 23. Visão da forma volumétrica do “prédio” 

              e sistema viário Fonte:  O autor(2006                                                           Fonte:  O autor(2006 

 

 

 

 



As figuras 23, 24, 25 e 29 apresentam a implantação do edifício em 

análise, considerando do ponto de vista dos acessos e usos, da paisagem e 

limites, do micro clima e de incômodos e recursos. Nessas figuras há sempre uma 

legenda para identificar graficamente os pontos em análise. 

A figura 23 apresenta as análises da implantação nos aspectos de 

acessos e usos. Onde podem ser observados a acessibilidade disponível e o uso, 

permitindo a análise do lote com o entorno imediato nesses aspectos. 

 

  

 



 

 

 

 

 

Fig. 23 Implantação nos aspectos de acessos e usos. Fonte: O autor(2006 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A figura 24, apresenta a análise da implantação -  mapa temático de paisagem e 

limite. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 24 implantação mapa de paisagem e limite. Fonte: O autor(2006 

 



 

 

 

A figura 25, apresenta a análise do microclima na implantação. 

 

 

           Fig. 25 microclima na implantação. Fonte: O autor(2006 

 

 



 

 

 

                     

                      

                              Figura nº. 26: Sombreamento do Edifício no dia 22 de junho durante o dia todo. 
                              Fonte: Imagem criada pelo autor a partir da base da Digital Globe - GOOGLE  

 

 Foram realizados alguns ensaios no Laboratório de Análise e 

Desenvolvimento do Espaço Construído – LADEC do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, utilizando o programa 

ECOTECT-5.2, para obtenção das projeções de sombreamento do “edifício”; na 

figura 26, foi projetado o sombreamento do prédio, no dia 22 de junho, durante 

todo o dia, e foi observado que há sombra durante boa parte do dia sobre parte da 

área de serviço e cozinha do edifício adjacente. Nas figuras 27 e 28, são 

apresentas as projeções de sombra do “prédio”, nos solstícios de inverno (22 de 



junho) e de verão (22de dezembro), em três horários do dia. Nos anexos 5 há 

outras projeções de sombras detalhadas para esse “edifício”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Comportamento da sombra do edifício em estudo no Solstício de Inverno – 22 de junho 
– nos horários de 09:00, 12:00 e 15:00 h nesta ordem. Fonte:  O autor(2007). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando através do movimento aparente do Sol, notamos que para um 

determinado observador na Terra, esse movimento é descrito por uma série sucessiva 

de circunferências na esfera celeste, paralelas ao equador celeste, com inclinações 

sobre o plano do horizonte variando em função da latitude deste observador. 

Figura 36. Comportamento da sombra do edifício em estudo no Solstício de Inverno – 22 de junho 
– nos horários de 09:00, 12:00 e 15:00 hs nesta ordem. Fonte:  O autor(2007). 

 Figura 28. Comportamento da sombra do edifício em estudo no Solstício de Verão – 22 de 
dezembro – nos horários de 09:00, 12:00 e 15:00 h nesta ordem. Fonte: O autor(2007) 



Esse movimento diário do sol percebido na esfera celeste como circunferência é 

denominada trajetória aparente do sol. Assim, pode-se determinar a trajetória aparente 

do sol para cada dia do ano, em função de cada latitude diversa da terra. 

Dessas trajetórias usadas, pelo menos três são indicadas graficamente: 

as dos solstícios, que são as extremidades do percurso, e as dos equinócios. No 

solstício de verão tem-se sempre o dia mais longo do ano e no inverno, o mais 

curto, a menos no plano do equador. Equinócio é a denominação que se dá as 

datas do ano onde o dia tem a mesma duração que a noite. Dessa forma, 

podemos estudar o comportamento solar e o efeito do sombreamento no meio 

urbano para esses dias típicos do ano.          

Na figura 29, apresenta-se a análise no mapa temático de incômodos e recursos na 

implantação. 

 



 
Fig. 29 Mapa de incômodos e recursos na implantação, omitindo o esgotamento sanitário 

 Fonte: O autor(2006). 

 

 

 

3.1.2 ANÁLISE DO “EDIFÍCIO” A PARTIR DO ALVO Nº2 DA    FILOSOFIA HQE 

SOB A ÓTICA DA METODOLOGIA ADDENDA. 

Para obter dados sobre a escolha integrada dos processos construtivos 

no “Edifício”, houve necessidade de pesquisar, primeiramente, os projetos do 

produto, desde o arquitetônico, onde foi possível observar as especificações 

técnicas, a implantação do edifício estudado, o projeto de infra-estrutura ou 

fundações, o projeto de supra-estrutura, os projetos de instalações hidráulicas, 



sanitárias, drenagem, prevenção e combate incêndios, instalações elétricas, 

telefônicas, projetos especiais, e paisagismo; bem como, outros documentos, 

como laudo de sondagem, alvará de obras, diário de obras e levantamento de 

campo a partir de observações presenciais.  

Após esses levantamentos, foi possível descrever as características que 

se relacionam com a escolha integrada dos processos produtivos a seguir: O 

laudo de sondagem determinou a necessidade de fundação profunda, com 

estaqueamento, pois o perfil do solo demonstrava baixa densidade (ARQUIVO DA 

CONSTRUTORA, 2006). Em função dessa necessidade, os empreendedores 

optaram por usar estaca “raiz”, principalmente para evitar abalos mecânicos sobre 

as edificações do entorno.  

Na fase de escavações, para confecção dos blocos sobre as estacas, 

houve necessidade de promover o bombeamento do excesso de água do subsolo, 

a qual vinha de veios subterrâneos e era bombeada para o meio fio da Travessa 

Dom Romualdo Coelho, por pelo menos sete meses, na fase de fundação, sendo 

que, nos primeiros quatro meses, segundo relatos de engenheiros, operários que 

estiveram na obra desde o início, e alguns moradores da vizinhança, o aspecto 

físico relativo à cor da água,  apresentava-lhe a mesma “sem coloração, muito 

límpida, e nos outros meses dessa etapa, a água era colorida, amarelada”; 

provavelmente essa turbidez seria provocada por argila extraída no  sub-solo. 

 É importante observar que essa prática, muito comum em Belém, deveria 

ser fiscalizada e enquadrada como um crime ambiental, pois, além de provocar 

mudanças no lençol freático, o bombeamento de água contendo argila, 

normalmente, provoca estrangulamento do sistema de drenagem de águas 



pluviais e, consequentemente, enchentes ou inundações nas vias públicas e até 

em domicílios.    

Segundo o arquiteto projetista do “edifício” e do engenheiro supervisor, 

que é membro da Comissão de Controle de Qualidade da construtora do prédio, 

houve intenção de promover o sistema construtivo usual da construtora, sem 

pretensões quanto a uso de materiais com sustentabilidade, não por serem 

contrários a esses sistemas e, sim, por desconhecimento e por haver o sistema 

construtivo tradicional, já dominado pela construtora e que atende aos parâmetros 

de qualidade, durabilidade, economia e trabalhabilidade, embora a construtora 

faça  pesquisa que permita mais qualidade, economia e aceite inovações. Mas a 

preocupação em utilizar estaca “raiz”, significa que, embora sem intenção, é uma 

técnica que vai ao encontro de princípios sustentáveis. 

Dentro do quesito inovação, a construtora utilizou, pela primeira vez, o 

sistema de laje pré-moldada, com bloco de isopor, o que, segundo a sua 

avaliação, não foi positivo, pois o custo chegou a 15% superior ao da laje 

convencional que eles já executavam anteriormente. 

O sistema estrutural, com pilares, vigas e as lajes nervuradas, segue o 

padrão tradicional, sempre dentro dos parâmetros de qualidade da construtora, 

com máximo de aproveitamento e mínimo de desperdício, com dosagem 

planejada para evitar sobra e, quando possível, reuso, como fôrmas de 

compensados que eram usadas até a exaustão.  

Nas entrevistas com o engenheiro residente, com os dois engenheiros 

supervisores, o arquiteto e o engenheiro gestor do controle de qualidade, ficou 

marcante o fato de que a construtora preza pela qualidade, mas seus técnicos 



desconhecem parâmetros especificamente ambientais. No entanto, sabem que, no 

momento, algumas instituições bancárias, para aprovar financiamento, exigem 

estudos ambientais prévios para evitar, ou diminuir, problemas no meio ambiente.  

     

3.1.3 ANÁLISE DO “EDIFÍCIO” A PARTIR DO ALVO Nº3 DA  HQE–ADDENDA 

O canteiro de obras foi planejado para atuar em três etapas, 

primeiramente ficava abrigado, quase na sua totalidade, sob um galpão antes 

existente; lá foram instalados o barracão da obra, o almoxarifado, os silos, as 

máquinas e equipamentos setoriais fixos, como betoneiras e serras, a carpintaria e 

serralheria, além da mini-usina de pré-moldados e de montagens. (Ver figura 40). 

A segunda etapa iniciou quando da necessidade de demolir o galpão para 

avançar na construção do subsolo ou garagem, sobre a qual estará uma das duas 

quadras de esporte. Foi quando o canteiro de obras passou para o pavimento 

térreo do edifício, ficando fora deste somente o setor de produção de argamassa, 

com as betoneiras, os depósitos e os silos com material para dar suporte a essa 

produção e carpintaria; todos próximos, conforme croqui elaborado pela 

administração da obra, (ver figura 30). 



 

FIG.30 - Esquema em lay out do canteiro de obras adaptável para 2 fases da obra. 

 

A última etapa do canteiro é a desmontagem do escritório e outras 

construções provisórias, previstas para o início de 2007, quando não haveria 

muitos andaimes, diminuiria o número de máquinas e equipamentos e mais 

liberdade de fluxo; na fase de acabamento, uma vez que a entrega da obra seria 

em julho de 2007.    

Na preparação do terreno e locação da obra, o canteiro já estava 

montado no galpão, permitindo bom fluxo no seu interior e boa condução dos 

trabalhos. Foi adotado o sistema de contêiner para receber todo o entulho 

resultante das operações da obra, em quantidades variáveis, conforme as etapas 

da obra exigiam, nunca menos de dois internos (Foto 24) e um externo, sempre 

recolhidos diariamente por empresa especializada, em algumas etapas da obra 

esse número aumentou.  



Quanto ao destino do resíduo recolhido, tudo indica que iria para o Aterro 

Controlado do Aurá, administrado pela Prefeitura de Belém, que está autorizado a 

receber aterro em célula especial, para esse fim; ressalta-se, no entanto, que na 

cidade de Belém, conforme debatido no primeiro capítulo, ainda não foram 

implantados os requisitos da Resolução 307/2002 do CONAMA, que trata do 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da construção civil, e desse modo, as 

empresas que atuam no recolhimento desses resíduos, não são monitoradas. Há 

indícios de existirem depósitos clandestinos de resíduos de construção e 

demolição, bem como doação desse material a pessoas que necessitem usá-lo 

como aterro.   

 Segundo o engenheiro residente da obra, havia intenção de reduzir desperdícios 

e reaproveitar ao máximo, qualquer material ou sobra com potencial para tal, mas 

não havia intenção de selecionar entulho ou reciclá-los. O que foi encontrado na 

obra vai de encontro a essa afirmação, pois em visitas em dias alternados e de 

modo aleatório nos meses de maio e junho e de agosto a dezembro de 2006, foi 

observado que restos de madeira com potencial de aproveitamento, bem como 

pedaços significativos de eletrodutos, ferros para armadura e tubos de hidráulica, 

eram depositados no contêineres parta o bota fora, sem que houvesse separação 

para reuso.  



                  

Foto 24 – Contêiner interno no canteiro                          Foto 25 – Portão do antigo galpão que  

Fonte: O autor.                                                                 serviu como primeiro canteiro.  

A locação do canteiro no galpão facilitou a diminuição dos impactos sobre 

a vizinhança (Foto 25 e fig.30), principalmente as emissões de material particulado 

e ruídos. Havia cabines para as máquinas mais ruidosas, como a serra e o 

obrigatório uso de equipamentos de proteção individual pelos operários e demais 

usuários do canteiro, que continua a ser obrigatório, para evitar danos à saúde, 

com punição rigorosa para quem não cumprisse esse requisito. 

Os aspectos de busca da qualidade total na obra, corroboram, em muito, 

com a busca da qualidade ambiental, pois muitos procedimentos vão a esse 

encontro, como o respeito à vizinhança do entorno imediato, evitando impactos, a 

redução de desperdício de material, tempo, mão de obra e o planejamento 

cuidadoso para alcançar esses itens, demonstram essa interface. 

 

3.1.4 - RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS ALVOS 

 

  A seguir, a tabela 9, apresenta o resultado das análises obtidas no 

“Edifício”, a partir dos alvos trabalhados na pesquisa, da ECO-CONSTRUÇÃO , 



conforme sugerido pela metodologia ADDENDA, onde aparecem os três alvos 

hierarquizados ou priorizados, no estudo de caso. 

 Os dados obtidos, nesta pesquisa, a partir de levantamentos primários e 

secundários , foram retratados na tabela da Associação ADDENDA,  da qual 

foram suprimidos onze alvos, já que só foram trabalhados três, dos quatorze 

alvos.  

A Tabela 9 demonstra que embora os empreendedores, arquiteto e 

engenheiros do “edifício”, não tenham a intenção de usar princípios sustentáveis 

nesse empreendimento, de algum modo, a preocupação com a produtividade e 

qualidade, buscadas pelos parâmetros da ISO 9.001, corroboram para iniciar o 

pensamento de buscar a sustentabilidade; talvez as técnicas já utilizadas pela 

construtora na produção de edifícios, tenham contribuído para o mínimo de 

elementos de sustentabilidade ambiental. 

Tabela  9 Hierarquização dos alvos HQE-ADDENDA. 

ALVOS DA ECO-CONSTRUÇÃO-HQE 

   

ALVO Nº. 1 ALVO Nº. 2 ALVO Nº. 3 

Relação harmoniosa das 
construções com o 
entorno imediato 

Escolha integrada dos 
processos construtivos 

Canteiros de obras com 
baixo impacto 

 

Acessos X x X 

Limites X x X 

Micro clima X 0  

Paisagem 0   

Recursos X 0 X 

Incômodos X 0 X 

Uso X  0 

 



Alvo Prioritário     

Alvo  secundário    

Alvo subsidiário    

 Tabela Nº11 - Hierarquização dos três Alvos HQE-ADDENDA.        

Muito 
relevante 

Relevante Pouco 
relevante 

X 0  

                                                           SIMBOLOGIA 

Desse modo, o alvo mais relevante, hierarquizado para o caso, foi o alvo 

nº1, da relação harmoniosa da edificação com o entorno. Que é o alvo com maior 

transversalidade, dentre os quatorze Alvos proposto pela HQE. Embora haja uma 

desvantagem significativamente impactante, que é a ausência de esgotamento 

sanitário na área, e, em toda a cidade, o que é pior. 

Nesta pesquisa, a Metodologia ADDENDA foi utilizada para avaliar a 

busca de alta qualidade ambiental em um edifício em construção, mas observou-

se, sem que houvesse esse objetivo, que poderia ser usada para analisar um 

prédio  recém construído, claro, desde que exista memorial, documentos, estudos 

e projetos, ainda disponíveis, além de contar com pesquisas junto ao corpo 

técnico envolvido nos projetos e construção do mesmo, junto aos órgãos de 

licenciamento e fiscalização do Poder Público, além da comunidade que pode 

fornecer informações sobre o andamento da obra dentro de um determinado 

cronograma e tecer comentários sobre o entorno, antes e depois do 

empreendimento. De posse dos dados, será possível hierarquizar os “alvos” 

alcançados, na tabela própria.    

 

3.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 



Foram aplicados quatro tipos de questionários, sendo que o primeiro e o 

segundo tipo são semelhantes quanto aos objetivos, diferenciando-se em função 

de quem é dirigido, pois o primeiro foi aplicado ao arquiteto, autor do projeto do 

edifício em tela. 

 O segundo, para engenheiros ligados à obra do edifício em tela, que, no 

caso, são três profissionais, sendo um fixo, residente dessa obra, outro  supervisor 

de obras, que  a administra, isto é, a metade das obras da Construtora, dentre as 

quais a do estudo de caso, além de outro engenheiro, que também é supervisor e 

não administra essa obra, mas é membro da Comissão de Controle de Qualidade 

da construtora, participando, assim, do controle de todas as obras. 

Embora a Construtora possua uma equipe de dez engenheiros,  o 

segundo tipo de questionário foi aplicado, somente, para os três que têm relação 

direta com a construção do “Edifício”, os quais somam 30% do pequeno universo 

de engenheiros da construtora. 

Nesses questionários, pretendia-se obter subsídios para analisar, a priori, 

qual o nível de compreensão ou entendimento desses profissionais (ANEXO 8), 

quanto a adoção de princípios sustentáveis na produção de edifícios e quais 

atitudes, nesse sentido, foram ou estão sendo postas em prática, por esses 

profissionais. 

              O terceiro tipo de questionário foi aplicado à comunidade vizinha do 

entorno imediato, à obra em estudo de caso, inicialmente um morador ou 

representante de por domicílio escolhido de modo aleatório, da Rua Jerônimo 

Pimentel e Travessa Dom Romualdo Coelho, somente da quadra onde está 

situado o edifício estudo de caso, todos escolhidos de modo aleatório; como o 



universo é de 282 domicílios, sendo  96 casas e 186 apartamentos, haveria 

necessidade de aplicar pelo menos 30% desse universo, ou seja, 85 

questionários,  número esse, que foi arredondado para 90 entrevistas  com 

cuidado de obter uma amostra significativa do universo pesquisado, chegando 

assim a  pouco mais de 30% dos domicílios dessa vizinhança mais próxima ao 

edifício em estudo, onde foram encontrados aqueles que se dispuseram a ser 

entrevistados. 

                 Um quarto tipo de questionário foi aplicado a um membro do Grupo de 

Trabalho, formado por equipe interinstitucional de técnicos da Prefeitura de Belém, 

para reformular o Plano Diretor de Belém e apresentar a Minuta do Projeto de Lei, 

que foi encaminhado à Câmara Municipal de Belém em outubro de 2006, 

conforme o modelo de questionário nº4 em anexo.  Assim obteve-se informações 

importantes quanto as novidades previstas para o novo Plano Diretor, mas 

também a confirmação das polêmicas em torno da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Sistema de Gestão 

Democrática.                  

Neste trabalho, adotou-se como sendo entorno imediato, as vias que 

passam em uma das fachadas do prédio, isto é, frente e lado do lote onde foi 

implantado o edifício pesquisado, até uma quadra adiante, em dois sentidos, 

conforme figura 25. O objetivo foi obter subsídio para análise dos impactos de 

vizinhança sob a ótica dos usuários externos ou vizinhos, que residem em frente 

ou em outra parte próxima ao terreno. 

Desse modo, foi possível analisar e concluir, por exemplo, qual é o 

entendimento do arquiteto quanto ao uso de princípios sustentáveis na arquitetura 



antes e depois na construção. Do mesmo modo ao engenheiro, qual sua visão de 

sustentabilidade ambiental. 

 Assim mesmo do entorno, como o morador daquela rua vê ou viu a 

construção de um edifício alto em frente ou ao lado da sua moradia? É positivo? 

Em que aspectos? É negativo? Em que aspectos? Indagações como essas foram 

emitidas, analisadas, tabuladas e apresentadas em forma de gráficos e 

comentários, os quais servirão para comparar os dados obtidos com os 

parâmetros da metodologia estudada no caso, e, para reflexão quanto à visão que 

um morador da comunidade absorve quanto ao novo vizinho. Todos os modelos 

de questionários estão disponíveis no ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

3.2.1 QUESTIONÁRIOS PARA ENGENHEIROS E O ARQUITETO,  LIGADOS À 

OBRA DO “EDIFÍCIO” E SUA ANÁLISE. 

 
 O arquiteto entrevistado confessou que “nunca” ouviu falar em inserção 

da variável ambiental nas atividades produtivas, objetivando buscar princípios de 

desenvolvimento sustentável. 

Ele afirmou, ainda, que não conhecia, na prática, algum princípio de 

sustentabilidade ambiental que pode ser aplicado ao projeto arquitetônico. Foi 

colocado, que “existem princípios como PmaisL, 3R´s e HQE e outros”; mas ele 

nunca pensou em usar algum princípio semelhante no projeto, para buscar 



qualidade ambiental, na fase de obra, afirmou que só recentemente, no ano de 

2005, ouviu falar em sustentabilidade relacionada com arquitetura.  

Ele já objetivou evitar desperdício no consumo de energia em seus 

projetos. Afirmou que é possível adotar princípios sustentáveis na construção civil, 

desde que muito estudados antes; dentre os setores que seriam possíveis esses 

princípios, destacou, principalmente, o uso e reciclagem de materiais Mas no 

projeto, não existiu alguma atenção nesse sentido. 

Para o arquiteto do “edifício”, não existiram empecilhos para aplicação de 

princípios sustentáveis no projeto do “edifício”, apenas não foi cogitado, pelo fato 

da qualidade ambiental não ter sido, à época do projeto, um item a ser trabalhado. 

O arquiteto demonstrou que está sensível quanto a importância de 

princípios sustentáveis na construção, mas percebe que, no seu sistema de 

trabalho, com escritório semi-independente da Construtora, que é familiar, não 

será  tão simples adotar tais princípios. Talvez, o tradicionalismo arraigado, não dê 

abertura para o novo, que ponha em “risco” o sistema há muito colocado em 

prática, e que vem garantindo o sucesso da empresa. 

 Cabe ressaltar que foram adotados os conceitos de racionalização da 

construção, tais como paginação e outros detalhamentos, que contribuem para um 

bom planejamento e execução da obra, evitando desperdício e otimizando 

recursos financeiros, humanos e materiais; o que indiretamente contribuem com a 

sustentabilidade ambiental. Faltava valorizar essa e outras práticas, direcionando-

as para uma sistematização objetiva de práticas ambientalmente corretas e 

possíveis de serem reunidas no projeto, desde o programa de necessidade até o 

acompanhamento da obra, e, enriquecidas pela Avaliação Pós Ocupação-APO. 



Mesmo assim, o arquiteto demonstrou que, na sua visão, ainda, não é possível 

alcançar sustentabilidade no projeto, nesse momento.  

Ficou a impressão de que os projetos da Construtora, só serão 

trabalhados com atenção plena às causas da sustentabilidade ambiental, quando 

houver obrigatoriedade, seja por força de lei ou por exigências das instituições 

financiadoras. Embora, considere-se que foi plantada a semente da 

sustentabilidade no arquiteto, que sempre é um profissional formador de opinião, 

que, quando sensível a uma causa, passa a investigar, e, muitas vezes, lutar por 

ela.    

  Quanto às entrevistas, realizadas com os três engenheiros ligados à 

execução do “edifício”, embora cada um de setor específico, foi aplicado um 

mesmo modelo de questionário aos três. 

Apenas o engenheiro residente já ouviu falar em inserção da variável 

ambiental nas atividades produtivas, objetivando buscar princípios de 

desenvolvimento sustentável, mas os três foram unânimes em afirmar que, ao 

planejar a obra “edifício”, não houve preocupação com questões ambientais e que 

na produção do edifício em tela, não existe algum sistema construtivo que pode 

ser considerado sustentável, ambientalmente. Embora tenha havido planejamento 

prévio do canteiro de obras. 

  Foi informado a eles, que existem princípios de sustentabilidade 

ambiental, como a PmaisL, os 3R`s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e HQE, os 

quais podem ser aplicados ao projeto e construção, nessa busca, mas os três 

nunca usaram algum princípio. 



Para eles, na obra do “edifício”, não há elementos com princípios 

sustentáveis, ambientalmente. Embora eles tenham se unidos quanto aos 

elementos que poderiam a vir provocar incômodos à vizinhança, nesta obra, pois 

consideram de modo unânime o conjunto “barulho e fuligem”, como os piores 

incômodos. 

Observou-se que, houve planejamento prévio para o canteiro de obras, 

mas não houve preocupação, explícita, com os princípios de sustentabilidade 

ambiental, como as indicadas pela Resolução 307/2002 do CONAMA, o que, nos 

dias de hoje representa uma contradição, pois ao mesmo tempo em que 

afirmaram que não houve preocupação com questões relativas a essa ênfase, 

contradizem-se ao buscarem meios de gerenciar com economia, otimização de 

tempo, dosagem de material.  Eles visam à qualidade total, mas ignoram a 

necessidade de inserir a variável ambiental na sua linha de produção, em prol do 

coletivo, sem esperar que isso seja exigido. 

Afinal, um empreendimento como esse realizado por eles, oferece 

benefícios para a construtora, para os futuros habitantes do prédio e para outros 

tantos empregados, sejam temporários, durante a obra, ou na operacionalização 

do prédio e fornecedores diversos. Mas para a cidade, para o meio ambiente, para 

a comunidade vizinha, traz muito impacto negativo. Assim, poderiam ser 

encontrados, vários modos de compensar, ou, até, mitigar, esses impactos. Fica 

esse desfio para a Construtora, que, bem poderia começar, chamando isso de 

“responsabilidade social”. Está na moda. 

 



3.2.2 QUESTIONÁRIOS PARA A COMUNIDADE DO ENTORNO IM EDIATO À 

OBRA DO “EDIFÍCIO” E SUA ANÁLISE. 

  A partir das entrevistas com os comunitários do entorno, foi possível 

detectar elementos importantes para subsidiar esta pesquisa, pois os moradores 

se manifestaram sobre diversos assuntos relativos ao “edifício”, que para muitos, é 

mais um prédio alto em obra na circunvizinhança, mas que permitiu ter uma idéia, 

do antes e durante a obra, na visão coletiva local.  

Observou-se que um número significativo de pessoas entrevistadas vê o 

edifício estudado como uma obra qualquer e que seus impactos são passageiros 

como o de toda construção, mas nesta pesquisa há o interesse de ir além das 

observações do presente, projetando seus impactos para o futuro bem próximo, 

quando o edifício estiver em operação.    

Assim, a partir das informações obtidas, foi descoberto essa amostra, que  

pode refletir o pensamento do universo pesquisado. Por exemplo, que a grande 

maioria dos entrevistados reside, no local há mais de um ano, sendo que cerca 

20% reside menos de um ano na vizinhança. Dos que residem a mais de um ano, 

27% reside a mais de um ano e menos de dez anos; outros 10% residem a mais 

de dez anos e menos de vinte anos e 43% moram nas proximidades a amais de 

trinta anos, portanto quase a metade; entrevistou-se morador de um domicílio que 

reside há cinqüenta e dois anos, próximo do “edifício”. 

 Essa questão, apresentada no gráfico 1, demonstra que o bairro é 

tradicional,  pela sua característica residencial e que aos poucos vê aumentado 

seu  uso para comércio e serviço, a grande maioria dos moradores está  residindo 

nas proximidades há mais de um ano, cerca de 80%, o que é significativo.  



 

Gráfico 1 

                                                                    
Gráfico 1- Informação quanto ao tempo de residência nas proximidades. 
 
 

 

Conforme expresso no Gráfico 2,  a quase totalidade das pessoas, cerca 

de 90%, afirmou ser próprio, seu imóvel e somente 10 % afirmou que o imóvel 

onde reside é alugado, mesmo as que só trabalham no local. 

 

 

 

        Gráfico 2 

Percentual de pessoas entrevistadas que  

residem nas proximidades do “edifício”  

por  faixa de tempo de residência.  
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Amostra do percentual 
de moradores que residem
       a mais de 30 anos. 



  

Gráfico 2 - Informação sobre propriedade dos imóveis do entorno. 

Para os entrevistados, cerca de 30% acha que o bairro era melhor sem as 

obras dos edifícios novos, portanto os vêem como indutor de transtornos, 

enquanto que 70% negam tais transtornos, ou incômodos.   

     Gráfico 3 

     

     Gráfico 3 - Opinião quanto à construção do “edifício” e os transtornos. 
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Os entrevistados que afirmaram sentir incômodos a partir da obra, 

listaram tais incômodos, que, em ordem decrescente, foram: a grande quantidade 

de poeira, barulho devido à circulação de caminhões, diminuição de privacidade, 

aumento de violência nas proximidades, aumento de tráfego e outros menos 

relevantes. Há um grande fluxo de pessoas convergindo diariamente para esse 

bairro, pois o mesmo oferece muitos serviços, além do comércio que está se 

estabelecendo nas proximidades.  

Quanto à vizinhança de prédios altos, e, se causa alguma preocupação? 

Cerca 75% das pessoas entrevistadas, ou seja, a grande maioria, não se 

preocupa com essa questão, conforme o gráfico4. 

    Gráfico 4 

 

 

 

Gráfico 4 – Opinião das pessoas quanto a presença de edifícios altos na vizinhança do bairro. 
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Mas, cerca de 65% dos entrevistados não sabem quantos pavimentos têm 

no “Edifício”. Enquanto que somente 35% já havia observado o número 

aproximado de pavimentos desse prédio. É como se o mesmo grupo do gráfico 

anterior percebesse ou não, a nova problemática na vizinhança.  

Dentre as pessoas entrevistadas, muitas se faziam surpresas por nuca 

terem observado que o edifício da vizinhança possui 32 pavimentos, alguns até 

nem acreditavam, outros foram conferir e outros acham que é o progresso. 

 

Gráfico  5 

 

      

Gráfico 5 - Posicionamento da vizinhança quanto a observação do porte do edifício. 

 

A grande maioria, cerca de 89%, posicionou-se a favor de que há uma 

valorização do seu imóvel, devido a construção do edifício  em estudo. 
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Gráfico 6 

         Gráfico 6 - Opinião da comunidade quanto a valorização dos imóveis. 
 

A maioria das pessoas entrevistadas, cerca de 64,28%, salientou a 

questão do Bairro do Umarizal ser “tranqüilo”; sendo que  quase a metade desses, 

representando 25,4% da amostragem,   destacou   que, além de ser calmo, é um 

Bairro com “vida própria” , devido ao fato de o mesmo possuir, nas suas 

proximidades, hospitais, feiras, comércios, farmácias entre outros fatores que 

propiciam aos moradores um menor deslocamento para obter algo que desejam, 

gastando assim um menor tempo,  tal fato torna o Bairro agradável. 

Os resultados dessa pesquisa remetem à projeções nada animadoras 

para os moradores desse bairro, até então considerado tranqüilo, pois a 

proliferação de edifícios como o objeto deste estudo, tende a tornar o bairro do 

Umarizal muito denso, o que trará conseqüências que se refletirão negativamente 

na qualidade de vida da população.        
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Outros entrevistados diversificaram bastante suas posições, entre infra-

estrutura, transporte, localização estratégica dentro da cidade e sistema viário. No 

entanto, houve relatos de pessoas que observam um notável aumento do número 

de ocorrências que remetem à violência, como assaltos, nas proximidades do 

edifício em estudo, dos outros edifícios novos já ocupados e dos que estão sendo 

construídos; apesar de algumas pessoas destacarem este fato, da criminalidade, 

elas logo faziam elogios à evolução do bairro. 

Quanto à expectativa da vizinhança, todas as pessoas disseram esperar 

boas relações sociais; mas é importante que lembrar que o aumento populacional 

de um determinado local, não implica necessariamente no aumento proporcional 

das boas relações sociais. 

Os questionários traduzem a desatenção e até ingenuidade dos 

moradores do entorno do edifício em estudo, quanto aos impactos que ele causará 

ao local, os quais somados com os demais prédios semelhantes em construção e 

com os recém ocupados formarão um conjunto negativamente impactante sobre o 

meio urbano local, pois o bairro e até a cidade não se preparou para absorver 

essa demanda.    

Fica para reflexão as recomendações visando a evitar ou minimizar 

impactos à vizinhança do entorno imediato à obra, tais como: primeiramente, 

informar à vizinhança quanto ao início da obra, o seu objetivo, o que vai ser 

construído, o que poderá ser feito através de reunião, distribuição de panfletos ou 

através do líder comunitário; aliás, é importante que haja uma integração entre a 

vizinhança e um canteiro de obras, para possíveis parcerias em reciclagem, reuso 



e outros meios que tragam benefícios comuns. Que os postos de trabalhos sejam, 

sempre que possível oferecidos aos comunitários.  

Outra recomendação é planejar detalhadamente o canteiro, setorizando-

o, traçando um croqui atualizado dessa compartimentalização, traçar um fluxo de 

entrada e saída com adequada passagem pelo diversos setores, evitando 

cruzamento de operações, construir cabines apropriadas para as máquinas e 

equipamentos mais ruidosos, de modo a evitar ou diminuir emissão de ruídos ao 

meio externo, evitar emissão de material particulado ao meio externo, evitar 

emissão de gases e outros elementos nocivos à saúde, evitar jogar para o meio 

fio, água bombeada do subsolo, se não for possível evitar esse incômodo que irá 

prejudicar a drenagem pública, que use algum sistema de filtro para evitar o 

entupimento de galerias e caixas de drenagem.  

O edifício em estudo, não está sozinho. Ele faz parte de um conjunto que 

veio para ficar, naquela comunidade, a qual está inocente quanto aos impactos 

negativos que brevemente irão repercutir sobre sua qualidade de vida. Os vizinhos 

não sabem que o bairro tranqüilo, já apresenta mudanças, que abalam o meio 

social, como os assaltos, antes distantes dessa comunidade, tendendo a 

aumentar cada vez mais, com empreendimentos como esse. 

Cabe a cada ator envolvido nessa transformação cumprir seu papel. Ao 

Poder Público, ter responsabilidade com a elaboração e fiel cumprimento de leis, 

além de exigir de empreendimentos causadores de impactos negativos como esse 

e outros edifícios do mesmo porte, contrapartidas para a cidade, a serem 

sugeridas pela população através de audiências públicas.  



Aos empreendedores, caberia o honroso papel de pesquisar modos de 

evitar ou minimizar impactos negativos, além de promoverem, sem pressão, 

benefícios à cidade a partir da comunidade onde está empreendendo. Aos 

comunitários, cabe a vigilância de seus direitos, a certeza de que a sua união, 

organização pode, sempre, lhes trazer benefícios, pois a sociedade civil 

organizada é capaz de provocar a criação de leis, de pressionar políticos para 

mudar as que não estão lhe beneficiando, de promover audiências públicas para 

discutir problemas que lhe aflige. Só assim é que a sustentabilidade ambiental vai 

se instalar em mais setores produtivos, como é a produção de edifícios.   

 

3.2.3 QUESTIONÁRIO PARA UM MEMBRO DO GRUPO DE TRABA LHO, 

ENCARREGADO DE PROMOVER A REVISÃO DO PLANO DIRETOR URBANO 

DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 

Com esta entrevista foi possível obter vários esclarecimentos quanto ao 

Plano Diretor Urbano de Belém, o qual será aqui denominado pelas suas iniciais - 

PDU, que, está em revisão e  vai ditar as diretrizes de como ao Município vai ser 

desenvolvido nos próximos dez anos, tempo estipulado para nova revisão. 

Quanto ao atraso para que fosse revisto o PDU, já que é de 1993, foi 

informado que, na realidade, começou a ser revisto em 2003, no entanto, não 

houve interesse em concluir o processo, conforme os preceitos do Estatuto da 

Cidade, pois nessa época, por erro de estratégia política, resolveu-se  investir em 

um processo de discussão da cidade, que culminou no Plano Belém 400 Anos, o 

qual ficou com aspecto de “plano da Gestão anterior”, não havendo possibilidade 

de continuidade do mesmo na Gestão atual. Assim, em 2005, iniciou-se 



novamente o processo de revisão, visto que o prazo estipulado pelo Estatuto da 

Cidade, que era 10/10/2006, estava terminando. Após um processo corrido de 

audiências públicas, foi possível encaminhar a Minuta do Projeto de Lei à Câmara 

Municipal em 06/10/2006. A principal novidade foi a participação popular, através 

dessas audiências. 

A inovação diz respeito ao ordenamento territorial e às regras de 

aplicação efetiva dos instrumentos jurídicos e urbanísticos, os quais estão 

vinculados ao zoneamento e às estratégias de controle da expansão urbana e 

preservação ambiental no Município.  

Está previsto que o controle da densidade será realizado a partir de 

suporte da infra-estrutura e dos recursos naturais existentes na zona. A estratégia 

para tanto é a limitação da verticalização em zonas específicas; o controle da 

densidade por quadra; a restrição para instalação de empreendimentos geradores 

de impacto de vizinhança, especialmente com atratividade de tráfego; critérios 

mais rígidos para a instalação de empreendimentos nas vias do sistema principal; 

ampliação das áreas de  preservação do patrimônio histórico a ambiental; e, a 

busca de sistemas alternativos de captação de águas e tratamento de esgoto. 

Existe a intenção de realizar um estudo que indique a capacidade de 

suporte da infra-estrutura de Belém. Como também clima, mobilidade, 

acessibilidade, desvalorização imobiliária, alagamentos, devido a baixa 

capacidade de absorção das águas das chuvas pelo solo, etc. 

Os temas polêmicos das discussões estão por conta das aplicações dos 

instrumentos da Outorga Onerosa do Direito de Construir, do Estudo de Impacto 



de Vizinhança e do sistema de gestão democrática, o qual não alcançou muito 

avanço em função do perfil da administração municipal atual. 

 O instrumento Outorga Onerosa está para ser aplicado nas ZAU6, Zonas 

de Adensamento Urbano, a princípio, porém os critérios para sua aplicação serão 

estabelecidos em lei complementar, pois ainda está em curso o estudo técnico 

que dará suporte à sua aplicação, intitulado “Análise de Desempenho da Infra-

estrutura Urbana de Belém”. 

 As pressões esperadas ficam por conta do mercado imobiliário, 

acostumado à lei atual, que é extremamente permissiva, devido ao índice de 

aproveitamento do solo praticado, o que leva ao adensamento das áreas mais 

nobres. “O mercado imobiliário alega não possuir opções de áreas com infra-

estrutura para atuar”. Esse argumento reflete o pensamento anterior ao Estatuto 

da Cidade, no qual o Poder Público é o único responsável pela Implantação de 

Infra-estrutura na cidade e o mercado imobiliário apenas usufrui o lucro gerado por 

esse melhoramento, sem pagar nenhum ônus por isso. 

 Quanto à verticalização assoberbada que está acontecendo em Belém, 

mais especificamente no Bairro do Umarizal, o entrevistado lembrou que “as 

condições do solo, nesse bairro, são muito ruins, seu perfil, em geral é composto 

de areia e argila, ou seja muito instável. O adensamento agrava o risco de 

desmoronamento de prédios, mesmo os que hoje aparentam ser estáveis. Por 

outro lado, é um bairro que apresenta melhor qualidade de acesso à infra-

estrutura e serviços públicos e privados, devido sua proximidade ao centro a ao 

desenho xadrez da malha viária. Entretanto, já começa, na, atualidade, problemas 

de congestionamento nos principais corredores de tráfego, o que denota a 



necessidade de ações que busquem a manutenção da sua qualidade ambiental”.  

Na opinião do entrevistado, “a verticalização em Belém é necessária, devido a 

característica compacta da ocupação do solo, entretanto, precisa ser controlada, 

para que, no futuro, não haja problema de abandono das áreas centrais em virtude 

da perda da qualidade de vida e do esgotamento da capacidade da infra-estrutura 

urbana”. 

Quanto a mudança brusca do gabarito dos novos prédios, foi esclarecido 

que,  ela não é mérito da Lei Complementar de Controle Urbanístico – LCCU 

como se costuma pensar, mas sim do aumento do  índice básico de 

aproveitamento do Plano Diretor de 1993, o qual sofreu uma emenda que passou 

o índice de aproveitamento de 1,4 para 4. A contribuição da LCCU, foi permitir o 

desconto de algumas áreas comuns do cálculo do índice de aproveitamento 

básico, o que elevou o índice real de 4 para 6 ou 7, dependendo do lote, pois a 

LCCU considera o índice do modelo aplicado em cada lote. 

Finalizando sua entrevista, foi comentada a necessidade de assegurar no 

novo PDU, que as políticas de meio ambiente sejam viabilizadas. Especialmente 

no que diz respeito às áreas de preservação delimitadas nas ilhas, as quais 

também são focos de especulação por diversos setores, principalmente os que 

podem tirar proveito do potencial turístico das mesmas. O PDU tem alguns 

instrumentos e estratégias para o desenvolvimento sustentável dessas áreas. 

Essa entrevista, com um técnico de competência reconhecida em Belém, 

vem esclarecer muitas dúvidas quanto a proposta do novo Plano Diretor Urbano 

do Município de Belém, o qual, no fechamento desta pesquisa, estava sendo 

debatido na Câmara Municipal, demonstra que os técnicos trabalharam uma 



metodologia de ponta para sua elaboração, com ética e competência, visando ao 

melhor, tecnicamente, para Belém.  

No entanto, até o mês de março de 2007, já havia mais de 60 emendas 

parlamentares, com proposições diversas, dentre as quais muitas relativas aos 

temas polêmicos. Onde se pode observar que, quanto a Outorga Onerosa, há pelo 

menos, três correntes, sendo uma a favor de continuar a permissividade 

potencializada por esse instrumento, outra a favor da sua aplicação com certo 

controle, como está proposto pelos técnicos da Prefeitura e outra a favor de sua 

completa extinção.   

 A questão a ser debatida não é o interesse de grupos específicos, mas o 

que é melhor para a cidade, ou o Município de um modo mais amplo. Ficou 

marcada essa entrevista, por fortes desabafos do entrevistado, sem sair do campo 

técnico pois é do domínio de todos, que a decisão dos rumos do novo PDU é 

política, com as impressões personalizadas dos vereadores atuais, principalmente 

das maiores bancadas e do Gestor atual que tem o poder de vetar alguns Artigos 

que possam causar problemas para Belém, uma vez que outra força, que poderia 

agir, no caso, as instituições de ensino e pesquisa, as associações de classes e a 

sociedade civil organizada em geral, não está atuante nesse processo. 

 Resta esperar pelo bom senso de todos os envolvidos no futuro da 

cidade, para que busquem minimizar seus problemas e degradação ambiental, 

como os causados por edifícios-torres como o do estudo de caso e seus 

assemelhados, através do novo Plano Diretor Urbano de Belém.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adoção de princípios sustentáveis na indústria da construção civil ainda 

não é uma realidade para a grande maioria do segmento empresarial específico. 

Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, está apenas iniciando.  

Esta pesquisa se esmerou para trazer à discussão, com a comunidade 

acadêmica, científica, produtiva e a sociedade em geral, uma série de requisitos 

relativos à sustentabilidade, os quais, quando trabalhados dentro de 

especificidades próprias, poderão ser incorporados aos processos de produção de 

edifícios, indo ao encontro do tripé que visa ao desenvolvimento econômico e 

social com respeito ao meio ambiente. 

Procurou-se trazer a essência histórica, que amparou a evolução humana, 

e, no paralelo, o desenvolvimento da arquitetura, até os dias atuais, quando 

continuam as intervenções no meio ambiente, na busca de materiais, para uso 

direto ou para produzir outros materiais ou produtos que serão aplicados nas 

construções dos modernos edifícios da atualidade. A diferença é que, hoje, a 

população da terra já ultrapassa 6,5 bilhões de habitantes, havendo a urgente 



necessidade de adequar as necessidades do homem, aos novos paradigmas do 

desenvolvimento sustentável.  

Tentou-se demonstrar que existem condições de se promover esse 

desenvolvimento sustentável nos processos construtivos, discutiram-se os 

conceitos de sustentabilidade e suas investidas na arquitetura e na construção, a 

legislação ambiental atual na cidade de Belém do Pará, onde foi realizado o 

estudo de caso, bem como, a Agenda 21, tanto Global, como a específica para a 

construção civil e a local de Belém;  mais ainda, alguns princípios e metodologias 

disponíveis para esse fim, e, de modo mais específico, a Filosofia da Alta 

Qualidade Ambiental HQE, da escola francesa e a Metodologia desenvolvida pela 

Associação ADDENDA, a partir da HQE, cujos três primeiros alvos – relacionados 

com a eco-construção – foram adotados na análise do “edifício” em construção  na 

cidade de Belém que serviu de objeto de estudo.    

Cabe ressaltar que a maioria das edificações em construção neste início 

de 2007 em Belém guarda muitas semelhanças com o edifício estudado. Portanto, 

pode-se inferir que os resultados obtidos na análise do edifício escolhido poderiam 

ser estendidos para outros projetos especialmente naquele bairro. 

Os resultados das análises projetam um futuro, próximo, em que o 

sistema viário existente, não suportará o fluxo de veículos nesse bairro, o qual 

está aumentando indiscriminadamente, com as novas construções de edifícios do 

porte desse estudado; ao tempo em que  a configuração urbana do bairro 

Umarizal e de toda a cidade de Belém, não sofre alteração, nem proporcional, 

nem ao mínimo, para  atender  essa demanda, o que exigiria um complexo 

planejamento e vultosos investimentos, os quais nem são cogitados, no momento.  



O melhor para a cidade seria que a legislação urbana, atualmente 

permissiva, pudesse realmente evitar tais pressões, visivelmente desproporcionais 

a sua capacidade de tráfego. Já existem sinais de desgaste no sistema viário e 

tráfego no bairro do Umarizal, a continuar nesse ritmo de crescimento, ficará 

insuportável logo em breve.  

 As edificações do entorno do “edifício” são compostas, na sua maioria, de 

casas residenciais térreas ou com dois pavimentos, quando em um momento 

intermediário apresenta edifícios com gabaritos compatíveis com dez andares; o 

bairro está mudando bastante quanto ao gabarito e ao uso, pois há proliferação de 

edifícios altos, como o “estudado”, além de comércio e serviço. É lamentável que 

um vereador de Belém, que foi eleito para legislar a favor da cidade, esteja 

imbuído de idéias contrárias a sua missão essencial, pois se deve a ele as 

emendas legislativas que elevaram os gabaritos em diversos pontos, próximos do 

centro da cidade, conforme recorte de noticiário local, no anexo. 

 É estarrecedor observar a dicotomia existente entre as edificações,  pois, 

ao lado  de uma residência térrea, surge a construção de um espigão de trinta 

pavimentos; o que é  permitido pelo Poder Público, com anuência de grande parte 

da comunidade técnica das áreas afins, que, ao se omitirem, perdem a 

oportunidade de praticar o preceito constitucional estabelecido no Artigo 225 da 

Lei Magna do país, que remete ao Poder Público, em conjunto com a sociedade, o 

dever de defender  e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Afinal, é evidente que a descaracterizarão da paisagem é um indicador de 

desequilíbrio ambiental. 



O edifício em estudo representaria uma barreira ao edifício vizinho, de 

mesmo porte, locado a cerca de oito metros ao seu lado, mas como houve um 

traçado projetual de formato em “L”, na planta do edifício em estudo, e como o 

setor de serviço do vizinho, fica para o nordeste, não houve prejuízo de ventilação 

ou insolação causada pelo edifício estudado, pelo menos para ambientes de longa 

permanência do edifício vizinho. No entanto, percebeu-se, como resultado do 

estudo para obtenção da projeção de sombreamento provocado pelo edifício 

estudado sobre a vizinhança mais adjacente, que haverá sombreamento em boa 

parte do dia sobre as áreas de serviço do edifício vizinho e em outras residências 

vizinhas, em quase todo o ano, o que não é sadio para os seus ocupantes, pois 

poderá propiciar o aparecimento de fungos pela ausência permanente da radiação 

solar direta nos ambientes de serviços, citados.  

Além desses detalhes citados, a análise do projeto remete à reflexão de 

que  poderia haver utilização de elementos projetores fixos, tipo brise soleil, na 

fachada noroeste, para diminuir a incidência da radiação solar direta, a partir das 

15 horas, sobre alguns ambientes de longa permanência, como os dormitórios.  

Outra questão observada foi o uso de esquadria de alumínio sem 

veneziana, mas com vidro liso em toda a sua área, nas fachadas. É importante 

lembrar que os apartamentos mais altos, provavelmente nem poderão ter abertas 

suas janelas, pois a velocidade dos ventos secundários, da direção norte, na 

cidade de Belém, é muito forte – em determinadas épocas do ano – o que poderá 

derrubar objetos, móveis e utensílios domésticos. Isso sem se deter na 

observação de que nas sacadas mais altas, pelo mesmo motivo, não poderão 

servir de área de contemplação da paisagem amazônica.   



De um modo geral, o bairro do Umarizal oferece muitas vantagens para 

atrair empreendimentos imobiliários, como o do estudo de caso, pois é abastecido 

de energia elétrica, água tratada, mas com a demanda decorrente das torres 

residenciais em construção ou recém construídas, haverá necessidade, 

brevemente, de uma significativa ampliação da rede de distribuição de energia 

elétrica, aliás, um prédio como esse consome muita energia, cerca de 500Kw, 

segundo estimativas de um engenheiro eletricista consultado. Multiplicando essa 

carga, pelo novos edifícios do entorno seria mais demanda a ser garantida pela 

concessionária, a custa de recursos financeiros compartilhados por toda a 

sociedade e,  mais ainda,  dos recursos hídricos que são transformados em 

energia elétrica.   

Observa-se que a maioria das edificações, do Umarizal, utiliza a rede 

coletora pública, ou oficial, de esgoto, que, desastrosamente, deságua na baía de 

Guajará, a qual banha a cidade de Belém, serve de lazer para algumas crianças, 

que se deliciam tomando banho nas suas águas. Serve, ainda, para uso direto por  

ribeirinhos,  que habitam as margens da baía e para  abastecer as embarcações 

que navegam nessa massa hídrica fluvial.  

Um número exíguo de domicílios possui fossas sépticas individuais como 

destino para seu esgoto, são os que contratam os serviços de caminhões “limpa-

fossa”, para a limpeza dessas, mas isso é mais um problema na cidade, pois não 

há controle desse serviço, e, seus promotores despejam essa matéria nos cursos 

d’água, que vão desaguar na Baía do Guajará, conforme detalhado em anexo. 

Essa prática deveria ser abolida, ou, pelo menos, muito bem fiscalizada, para 

coibir tais desmandos. 



Os edifícios multifamiliares, como o do estudo de caso, poderiam, por 

força de lei, utilizar algum sistema individual de tratamento, como os filtros 

anaeróbicos, por exemplo, para receber e tratar o seu esgoto, que, se não é 

solução ideal, pelo menos amenizaria a problemática advinda do lançamento dos 

esgotos in natura nos cursos d’água,  mas,  lamentavelmente, Belém tem carência 

de atenção a detalhes que parecem mínimos e sem importância; talvez porque 

esteja enterrado ou flutuando, mas que  pode retornar aos lares, juntamente com 

uma  fonte de alimento indispensável à vida, ou seja, a água a ser consumida.  É 

evidente, também, que há esgotamento fecal integrado ao sistema de drenagem 

pluvial em vários pontos da cidade, pois, como não há fiscalização, alguns 

construtores fazem ligação de suas fossas sépticas com as galerias de águas 

pluviais. O que é muito grave e provoca grande impacto negativo no meio 

ambiente.  

A intensidade média de ruídos local, verificada em alguns pontos, é 

considerada como inconveniente para os padrões estabelecidos pela Resolução 

001/1990 do CONAMA, que utiliza os parâmetro estabelecidos pela NBR 10.151 - 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que avalia o ruído em 

áreas diversificadas, visando ao conforto de comunidades,  que indica 65dB(A) 

para índice de ruídos diurno,  quando a média encontrada, no entorno do edifício 

estudado, é 73dB(A). 

Um dos maiores problemas observado no que se refere à elaboração de 

leis e regulamentos para edilícios, mais restritivos, é a necessidade de administrar 

as pressões dos construtores e outros segmentos do mercado imobiliário, os quais 

alegam que irão falir se houver mudanças bruscas em relação á Lei atual, que 



como já foi visto nesta pesquisa é muito permissiva. No entanto, a própria 

estrutura da cidade está fadada à falência, se a ocupação territorial e urbana 

continuar nesse passo, como vem se processando nesse início do Século XXI. O 

melhor para a coletividade seria o entendimento de que a sustentabilidade está 

pautada na premissa de que o usufruto do meio ambiente deve ser tanto para as 

gerações do presente como às do futuro.     

Observou-se, ainda que já começaram os problemas de 

congestionamento no bairro. Essa problemática, juntamente com a falta de 

esgotamento sanitário, talvez seja o grande desafio para o novo PDU. 

Quanto à mudança brusca do gabarito dos novos prédios, foi muito bem 

esclarecido que essa mudança se deu pelo aumento do  índice básico de 

aproveitamento do Plano Diretor de 1993, o qual sofreu uma emenda que passou 

o índice de aproveitamento de 1,4 para 4. A  Lei, conhecida como LCCU, 

potencializou esse índice por permitir  descontos de áreas comuns, tidas como 

condominiais, do cálculo do índice de aproveitamento básico, que fez com que  o 

índice real de 4, fosse elevado para 6 e até 7, como foi o caso do edifício 

estudado. Os empreendedores do ramo, em Belém, não querem perder essa 

benesse, pois até a Outorga Onerosa, na atualidade, talvez não lhes outorgue 

nada.  Essa outorga onera mais e verdadeiramente a cidade que promove infra-

estrutura para que, em troca, seja mais degradada.  

Como pôde ser observado, após as discussões e análises empreendidas 

nesse trabalho, os aspectos de busca da qualidade total na obra não corroboram 

com a busca da qualidade ambiental, pois muitos procedimentos que poderiam ir a 

esse encontro, como o respeito à vizinhança do entorno imediato, evitar impactos, 



reduzir desperdício de material, tempo, mão de obra e o planejamento minucioso 

para alcançar esses itens, não são exigidos para as certificações de qualidade. O 

que leva a reflexão que a interface da qualidade total com a qualidade ambiental 

pode ser um primeiro passo para a busca plena dessa última.  Outra colaboração 

para essa busca seria a própria legislação local. 

 No caso de Belém, lamentavelmente não há muita exigência para 

aprovar um projeto de construção de torres do estilo dessa aqui estudada, mas 

somente as regras urbanísticas já citadas no primeiro capítulo deste trabalho; mas 

é impressionante como a atenção dada a um projeto de edifício com trinta e dois 

pavimentos, que terá uma população de aproximadamente 400 habitantes, é a 

mesma dada a uma residência unifamiliar, pois os estudos de impacto de 

vizinhança, estabelecido no Estatuto das Cidades e antes desse, na Lei 

Complementar de Controle Urbanístico de Belém, que é de 1999 e já tratava do 

impacto de vizinhança, as exigências de estudos dessa natureza era exigido 

somente para o uso de indústria, comércio e serviço; como se o uso residencial 

não causasse impacto sobre a vizinhança. 

Em Belém, só há exigências ambientais quando nas análises de projetos  

de edifícios residenciais ou para outro uso,  no meio urbano, quando esse prevê 

construção  nas proximidades das margens dos rios Guamá e Guajará; é quando 

há o parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No entanto, o gabarito foi 

liberado na Avenida Pedro Álvares Cabral, que fica a cem metros da baía do 

Guajará e na altura do bairro Umarizal, já conta com pelo menos quatro 

construções de torres com mais de vinte e cinco andares. 



A exigência de estudos ambientais como requisito para obtenção de 

financiamento por entidades de fomento à construção de edifícios, poderia 

potencializar a adoção de princípios sustentáveis nessa produção. 

 Desde antes de iniciar o processo para a construção de um edifício, 

como a escolha do terreno e os estudos preliminares, já deve estar decidida a 

busca da qualidade ambiental, quando começa a ser trabalhado tal objetivo.  

O projeto arquitetônico é um grande aliado dessa adoção, pois, ao tempo 

que define o espaço e especifica os materiais a serem usados, dá diretrizes para o 

planejamento e execução da obra; enfim, é o momento em que há total 

possibilidade de decidir quanto à futura obra. Um projeto claro, bem definido e 

detalhado, nesse sentido, só vem a contribuir para a sustentabilidade.  

 É no planejamento da obra, entretanto, que devem ser esgotados os 

parâmetros para obter princípios sustentáveis, pois o minucioso planejamento vai 

prever situações, de modo a prevenir danos ao meio ambiente, desperdício de 

material, mão de obra, tempo e outros recursos, além de seguir os princípios dos 

três R’s, que é reduzir, reutilizar e reciclar e  que foi recomendado pela Agenda 21 

Global. 

A gerência da obra pode administrar o que foi planejado para a obtenção 

de uma construção sustentável, mas deve estar atenta para as surpresas não 

observadas no planejamento, o que levará as soluções que minimizem qualquer 

impacto. 

  Após esta pesquisa, pode-se perceber que os desafios são tantos, que 

parecem inatingíveis as soluções para busca da sustentabilidade na produção de 

edifícios. Mas, é cada vez maior o número de profissionais, entidades de classes e 



empresas sensíveis à causa, como uma necessidade para a indústria da 

construção civil. Embora esse movimento seja, ainda, pequeno, no Brasil há uma 

demonstração de força no sentido contrário, pois no âmbito de Conselhos 

Regionais (CREA’s), Sindicatos como o caso do SindusCon/SP e  algumas 

empresas, há o  incentivo às idéias dos princípios sustentáveis na construção, 

seja através de publicações, de pesquisas, criação de comissões, treinamentos, 

ou, até mesmo, na implementação de tecnologias limpas na sua produção. 

 Atualmente, algumas entidades bancárias estão exigindo das 

construtoras, estudos ambientais e suas respectivas aprovações nos órgãos 

ambientais, para obtenção de créditos destinados à construção de edifícios, isso 

ajudará, em muito, o processo de massificação do uso de princípios sustentáveis, 

mas é necessário que os legisladores municipais e  os órgãos públicos afins 

façam sua parte.   

Assim, com essa pesquisa, foi possível fazer um balanço de impactos 

positivos e dos negativos provocados pelo edifício em estudo. 

Os impactos positivos são aqueles que se referem aos bônus sociais, 

econômicos e ambientais, oferecidos a partir da obra, isto é, o produto “estudo de 

caso”. Houve geração de emprego direto e indireto na obra, além de alguns 

empregos após a ocupação, para porteiros, zeladores, jardineiros e outros. Com 

os seus apartamentos ocupados, haverá a diminuição do déficit habitacional, 

várias famílias, que podem pagar por isso, irão habitar o condomínio. A 

implantação do prédio irá preencher um vazio urbano, pois havia um lote por 

muitos anos sem uso, o qual servia para abrigar delinqüentes e aumentar a 



violência no local. Houve um bom gerenciamento no canteiro de obras, evitando 

maiores impactos à vizinhança. 

Mas fica o questionamento, de que o ideal seria uma valorização, levando 

em consideração os aspectos econômico, social e ambiental a partir de princípios 

da sustentabilidade, que potencializassem tal benefício do presente e  que, 

principalmente as suas qualidade fossem projetadas para a geração futura. 

Quanto aos impactos negativos, àqueles que trazem o ônus para a cidade 

de Belém, e de modo mais contundente para os moradores do entorno imediato 

ao prédio, pode-se destacar os incômodos da obra, que, embora temporários, 

trouxeram, em algum período, diminuição da boa qualidade de vida à vizinhança, 

através de ruídos, emissão de materiais particulares, dentre outros.  Mas, 

construído, o edifício forma uma barreira à ventilação, visibilidade e insolação aos 

imóveis que estão à nordeste, contribuirá, desse modo, para o aumento da 

temperatura,  e conseqüente diminuição de conforto ambiental aos vizinhos, além 

do sombreamento que provocará. 

Abrigará cerca de 400 moradores e seus veículos de passeio, bem como, 

atrairá outros tantos parceiros de moradores, parentes, amigos, prestadores de 

serviços e fornecedores, que estacionarão nas vias públicas ascentes ao prédio. 

Esses moradores também contribuirão para o aumento da poluição hídrica dos 

mananciais que abastecem Belém. Haverá maior consumo de água, energia 

elétrica e produção de lixo. Tudo isso sem que haja maiores benefícios específicos 

ao bairro, tido, por seus habitantes, como “tranqüilo”.  

Neste balanço, conclui-se que um empreendimento desse porte, no 

centro de Belém, tem muito mais a receber do que oferecer à cidade, mas, sem 



dúvida, os impactos negativos ficam na dianteira, o que se reflete para os demais 

edifícios em obra. Ressalta-se que, conforme as discussões teóricas e aquelas 

oferecidas pela metodologia aplicada como parâmetro para as análises do 

“edifício”, será possível amenizar os impactos negativos e potencializar os 

positivos, através da boa utilização de princípios da eco-construção, bem como, 

de outros meios para buscar alta qualidade ambiental e, consequentemente, 

melhorias na qualidade de vida dos usuários internos, ou moradores e dos 

usuários externos, os vizinhos do edifício em foco e de qualquer outro edifício 

multi-familiar. 

Seria de bom senso que a legislação fosse mais rigorosa, principalmente 

quanto às exigências para instalação de um espigão desse porte em um bairro 

como o Umarizal, que não se apresenta estruturado para receber tal 

empreendimento. No entanto, tem-se que permitir que haja cobrança de Outorga 

Onerosa mais valorizada e que priorize a aplicação de seus recursos para a 

minimização de problemas ambientais trazidos pela modernidade, já que, a cidade 

de Belém, por descuido de seus gestores e inércia da sociedade, não se adequou 

em seu crescimento desordenado. Seria necessário, enfim, criar um fundo de 

compensação para fazer frente aos impactos negativos, com valores suficientes 

para iniciar a promoção de correções na infra-estrutura da cidade. 

O início da Belém sustentável, que vai ficar para usufruto das futuras 

gerações, poderia começar pela construção de estações de tratamento de esgoto 

sanitário-ETE, com recursos da outorga onerosa, o que daria a largada para evitar 

o lançamento do esgoto sem tratamento, nos mananciais que abastecem a 

cidade, pelas poucas redes coletoras existentes como a do bairro do Umarizal.  



O que está acontecendo na cidade de Belém, neste início do Século XXI, 

é um fenômeno que já ocorreu em várias cidades ao redor do mundo. No Rio de 

Janeiro, há o exemplo da Barra da Tijuca, onde a verticalização indiscriminada, 

sem infra-estrutura compatível, na falsa ilusão de promover o desenvolvimento, 

trouxe resultados muito impactantes para o meio ambiente urbano, isso sem 

contar que as ocupações desordenadas, ocorridas na cidade do Rio de Janeiro e 

municípios vizinhos, resultaram na degradação ambiental da Baía de Guanabara. 

Seria muito triste ver um fenômeno semelhante se repetir na cidade 

considerada a Metrópole da Amazônia. Cabe, à ética empreendida pelo poder 

público e pela sociedade, o dever de evitar essa catástrofe. Afinal, não pode o 

benefício de poucos sobrepujar o interesse coletivo desta geração e de seus 

descendentes do futuro. 

Esta pesquisa, limitada pelo seu tema e universo circunscritos, só 

contribuirá para a busca dos princípios da sustentabilidade ambiental, se houver 

continuidade nas suas múltiplas faces desdobradas, dentro da generalidade ou 

nas especificidades encontradas em países em desenvolvimento, nas cidades, 

como Belém do Pará, encravada na Amazônia. É desse modo que existe a 

pretensão de incentivar novas pesquisas sobre a temática e seus 

desdobramentos, assim como, continuar na luta em busca de alternativas que 

diminuam o impacto da construção civil irresponsável sobre o meio ambiente, 

garantindo a qualidade de vida da sociedade como um todo.  
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 BELÉM - LEI MUNICIPAL N°7.875, 16/3/1998 

INSTITUINDO NO MUNICÍPIO DE BELÉM O PROGRAMA  
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LEI N.º 7.875, de 16 de março de 1998.   

Institui no Município de Belém o Programa "Agenda 21 Local" e o Fórum 21 
Belém.  

   

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas 
atribuições legais e, por força do disposto no Art. 78, § 7º, da Lei Orgânica do 
Município de Belém, promulga a seguinte Lei:  

   

Art. 1º - Fica criado o Programa "Agenda 21 Local" no âmbito do 
Município de Belém, com a finalidade de normatizar, integrar e 
encaminhar as ações necessárias ao planejamento sócio-
econômico-ambiental da cidade.  

Art. 2º - Para execução do Programa "Agenda 21 Local" fica 
instituído o Fórum 21 Belém, colegiado de caráter consultivo e 
deliberativo, constituído por vinte e um integrantes, representantes 
do Poder Público Municipal e Estadual e da sociedade civil, com 
seus respectivos suplentes.  

Parágrafo Único - É a seguinte a composição do Fórum 21 Belém:  

a) três representantes do Poder Executivo Municipal, 
nomeados pelo Prefeito;  

b) três representantes da Câmara Municipal de Belém, 
nomeados pelo Presidente da Casa;  

c) dois representantes do Governo do Estado, 
nomeados pelo Governador;  



d) um representante da Assembléia Legislativa do 
Estado, nomeado pelo Presidente da Casa;  

e) seis representantes de organizações não-
governamentais, indicados em assembléia coordenada 
pelo Fórum da Amazônia Oriental - FAOR;  

f) três representantes de instituições de ensino e 
pesquisa sediadas em Belém;  

g) dois representantes do setor produtivo da cidade, e  

h) um representante da imprensa local.  

Art. 3º - São atribuições do Fórum 21 Belém:  

I - coordenar atividades de implantação da "Agenda 21 
Local", integrando as ações necessárias para seu bom 
desenvolvimento a nível governamental e da sociedade 
civil;  

II - normatizar e encaminhar, conjuntamente com os 
órgãos responsáveis, o planejamento sócio-econômico-
ambiental;  

III - coordenar, em conjunto com os demais órgãos 
responsáveis, as ações necessárias para viabilizar o 
zoneamento ecológico-econômico da cidade;  

IV  - coordenar ações que estimulem e estabeleçam a 
implantação do desenvolvimento sustentável nas ações 
públicas e nos agentes privados;  

V  - subsidiar os Poderes Executivo e Legislativo na 
formulação de políticas públicas e afins;  

VI  - opinar sobre programas, projetos e ações 
governamentais, a nível municipal, que envolvam 
políticas ligadas à sua temática;  

VII  - promover estudos, pesquisas e investigações 
sobre problemas de interesse público afins com sua 
temática e competência;  



VIII -  tornar a iniciativa de elaboração de proposições 
de Leis relacionadas à sua temática e encaminhar 
como sugestão à Câmara Municipal;  

IX  - propor e organizar grupos de trabalho temáticos;  

X  - sugerir alocação de recursos no orçamento 
municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando 
em elaboração ou discussão nas audiências populares 
na Câmara Municipal;  

XI  - desenvolver atividades e ações que se integrem a 
nível de região metropolitana de Belém;  

XII  - informar ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas sobre eventuais irregularidades de que tenha 
conhecimento;  

XIII - acompanhar auditorias e audiências públicas;  

XIV - encaminhar e divulgar relatórios de suas 
atividades;  

XV  - integrar e representar o Município nas 
articulações nacionais e internacionais sobre a "Agenda 
21 Local", e  

XVI - propiciar a livre participação e organização de 
fóruns locais na cidade.  

§ 1º - O Fórum 21 Belém elaborará seu Regimento Interno, que será 
estatuído através de Decreto;  

§ 2º - O Fórum 21 Belém terá uma secretaria executiva, responsável 
pela organização de suas atividades.  

Art. 4º - É garantido ao Fórum 21 Belém, o acesso ao banco de 
dados e informações estatísticas, geográficas e de registros 
administrativos do Município, contidas na Secretaria Municipal de 
Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - SEGEP, na 
Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém - 
CODEM e demais Órgãos Municipais.  

Art. 5º - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta 
dias, após sua aprovação.  



Art. 6º - O Executivo viabilizará a participação do Fórum 21 Belém na 
elaboração do orçamento municipal.  

Art. 7º - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  

   

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, 16 DE MARÇO DE 1998  

Vereador JOSÉ CARLOS ARAÚJO  
Presidente  
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil. 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das 
competências que lhe foram conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em 
vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria nº 326, de 15 de 
dezembro de 1994, e Considerando a política urbana de pleno desenvolvimento 
da função social da cidade e da propriedade urbana, conforme disposto na Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001; Considerando a necessidade de implementação 
de diretrizes para a efetiva redução dos impactos ambientais gerados pelos 
resíduos oriundos da construção civil; Considerando que a disposição de resíduos 
da construção civil em locais inadequados contribui para a degradação da 
qualidade ambiental; Considerando que os resíduos da construção civil 
representam um significativo 
percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas; 
Considerando que os geradores de resíduos da construção civil devem ser 
responsáveis pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e 
demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da 
remoção de vegetação e escavação de solos; Considerando a viabilidade técnica 
e econômica de produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de 
resíduos da construção civil; e 
Considerando que a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá 



proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental, resolve: 
Art. 1º Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
daconstrução civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 
impactos 
ambientais. 
Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação 
e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 
geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, 
caliça ou metralha; 
II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos 
definidos nesta Resolução; 
III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta 
e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação; 
IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de 
resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação 
em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras 
de engenharia; 
V - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar 
ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias 
ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos; 
VI - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação 
do 
mesmo; 
VII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido 
submetido à transformação; 
VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou 
processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que 
sejam utilizados como matéria-prima ou produto; 
IX - Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas 
técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando 
a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou 
futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao 
menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; 
X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou 
à disposição final de resíduos. 
Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 
Resolução, da seguinte forma: 
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 
como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 



b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outros. 
Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a 
destinação final. 
§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d`água, lotes 
vagos e em áreas protegidas por Lei, obedecidos os prazos definidos no art. 13 
desta Resolução. 
§ 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 
desta Resolução. 
Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção 
civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser 
elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, o qual deverá incorporar: 
I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e 
II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
Art 6º Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil: 
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 
grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os 
geradores. 
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, 
triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade 
com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos 
resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 
beneficiamento e de disposição final de resíduos; 
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 
licenciadas; 
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 
produtivo; 
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 



VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a 
sua segregação. 
Art 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
será elaborado, implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito 
Federal, e deverá estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício 
das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os 
critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local. 
Art. 8º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão 
elaborados e implementados pelos geradores não enquadrados no artigo anterior 
e terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e 
destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 
§ 1º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de 
empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como objeto de 
licenciamento ambiental, deverá ser apresentado juntamente com o projeto do 
empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal, 
em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil. 
§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de atividades e 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, deverá ser analisado 
dentro do processo de licenciamento, junto ao órgão ambiental competente. 
Art. 9º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão 
contemplar as seguintes etapas: 
I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os 
resíduos; 
II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou 
ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, 
respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta Resolução; 
III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após 
a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja 
possível, as condições de reutilização e de reciclagem; 
IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e 
de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 
V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta 
Resolução. 
Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes 
formas: 
I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 
ou reciclagem futura; 
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas. 
IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas especificas. 



Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses para que os municípios 
e o Distrito Federal elaborem seus Planos Integrados de Gerenciamento de 
Resíduos de Construção Civil, contemplando os Programas Municipais de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil oriundos de geradores de 
pequenos volumes, e o prazo máximo de dezoito meses para sua implementação. 
Art. 12. Fica estabelecido o prazo máximo de vinte e quatro meses para que os 
geradores, não enquadrados no art. 7º, incluam os Projetos de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil nos projetos de obras a serem submetidos à 
aprovação ou ao licenciamento dos órgãos competentes, conforme §§ 1º e 2º do 
art. 8º. 
Art. 13. No prazo máximo de dezoito meses os Municípios e o Distrito Federal 
deverão cessar a disposição de resíduos de construção civil em aterros de 
resíduos domiciliares e em áreas de "bota fora". 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
CASOS DE POLÍCIA, SOBRE CAMINHÕES LIMPA-

FOSSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LIBERAL - 27/01/2007 Polícia Três presos por crime ambiental 

 
 

caso de polícia caminhão limpa fossa. 



 
Três presos por crime ambiental  

 

Três homens foram presos em flagrante e um adolescente detido acusados de crime contra o 

meio ambiente. José Ribeiro Júnior, de 43 anos, dono da empresa de limpeza de fossas sépticas 

Aspervac, Luiz Carlos Martins, motorista de um dos cinco caminhões da empresa, e o ajudante 

dele, Lucivaldo Dias Ferreira, de 34, fora presos em flagrante. Um menor foi encaminhado à 

Divisão de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Data). Segundo a Polícia, o motorista e o 

ajudante dele foram pegos descarregando dejetos de um carro limpa-fossa, placas JTH 2808, de 

Ananindeua, com capacidade para 6 mil litros, dentro de uma galeria de esgoto na rua Deodoro 

de Mendonça, no bairro de São Brás, em Belém.  

Segundo o delegado Bertolino Neto, titular da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), José 

Ribeiro Júnior é reincidente em crimes ambientais e 'está acostumado' a jogar todos os detritos 

poluentes que recolhe de fossas no esgoto ou em mananciais de recursos hídricos. 'Os dejetos 

são lançados de forma criminosa. É um crime contra a vida', disse o delegado. José também é 

acusado por crimes de ameaça contra servidores públicos e por atos obscenos. A Dema 

constatou que atualmente a empresa Aspervac está sem licenças ambientais do município e do 

Estado para prestar o serviço. Mas o dono da empresa nega e afirma que nunca orientou seus 

funcionários a jogarem os dejetos na rede de esgoto pluvial. A afirmação é contestada pelo 

delegado. 

Dessa vez a Polícia conseguiu filmar pelo menos três caminhões da empresa José Ribeiro 

Júnior Cia. Ltda, nome jurídico da Aspervac, fazendo despejo de dia e à noite durante toda essa 

semana em galerias de esgoto no bairro de São Brás. Cada um dos cinco caminhões da empresa 

carrega até 6 mil litros de resíduos líquidos e sólidos. Em cada limpeza José Júnior cobra em 

torno de 80 a 100 reais. Esta não é a primeira vez que os carros do empresário são flagrados 

poluindo o meio ambiente. Ele já teve outra empresa limpa-fossa e há cerca de cinco anos outro 

caminhão de José Ribeiro foi apreendido quando despejava dejetos sanitários em um igarapé no 

município de Santa Bárbara, a 40 quilômetros de Belém. Se forem condenados pelo crime 

cometido agora a pena para ele e seus dois empregados varia de 1 a 5 anos de reclusão. 



Existem em Belém seis empresas que atuam em limpeza de fossas. Elas são obrigadas a 

despejar o que recolhem em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) ou em locais apropriados 

como o Aterro Sanitário do Aurá, onde existe uma área apropriada para receber esse tipo de 

dejeto. Quando derramados em mananciais de recursos hídricos ou em rede de esgotos onde 

não há tratamento e deságuam em rios, igarapés ou bacias, como acontece com 85% do esgoto 

sanitário da região metropolitana de Belém, os resíduos provocam impactos ambientais 

incalculáveis como a proliferação de algas tóxicas, a diminuição de toda a diversidade 

biológica, danos à saúde pública causados por doenças de veiculação hídrica, respiratória e de 

pele, poluição do ar, intoxicação da vida aquática e até a morte de animais. 
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Crime ambiental compensa no Pará  
 

 

Aparelho pericial deixa a desejar na emissão de lau dos e praticamente elimina a prova do crime, 

muitos dos quais não têm respostas até hoje  

A apuração de muitos crimes ambientais em Belém e 
nos municípios do Pará ainda caminha a passos 
lentos ou está atravancada por conta da demora na 
expedição dos laudos de perícia pelo Instituto de 
Perícias Científicas Renato Chaves, responsável pelas 

perícias que podem resultar em provas materiais dos possíveis crimes. Só 
no primeiro mês deste ano, mais de cinco pedidos de perícias foram feitos 
ao “Renato Chaves” pela Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema), 
mas ainda estão sem respostas. Embora ainda não tenha realizado um 
levantamento minucioso, a Dema informa que o volume de laudos do ano 
passado ainda não expedidos é muito maior, e a média de prazos para a 
expedição de laudos tem variado de 30 dias a seis meses, tempo em que 
os reclamantes passam cobrando da Dema o andamento dos inquéritos. 

Mesmo nas situações em que os possíveis crimes chamaram a atenção da 
população e ganharam destaque na mídia, a emissão dos laudos não 
ganhou agilidade, como é o caso da fuligem de coloração preta que cobriu 
em novembro passado a praia de Vila do Conde, em Barcarena, foi 
destaque no noticiário nacional e até hoje o laudo pericial não foi emitido. 

A Dema, que agrupa diversas delegacias de proteção ambiental, entre as 
quais as delegacias de crimes contra a flora, fauna, ordenamento urbano e 
do patrimônio público, só pode completar sua atuação mediante os 
resultados dos laudos, uma vez que os crimes ambientais, para se 
configurar, necessitam da materialidade da prova do ponto de vista técnico, 
através de perícia, para a qual a legislação ambiental restringe a atuação 
de peritos ambientais nos locais onde há o instituto de perícias científicas 
oficiais, como é o caso do Pará. 

De acordo com o delegado Roberto Pimentel, titular da Dema, para cumprir 
essa legislação, os inquéritos dos crimes ambientais padecem de uma 
demora ainda maior mesmo nos casos em que há flagrante, uma vez que o 
laudo pericial é necessário inclusive para a autuação em flagrante, sob 



pena de se fazer uma autuação e, posteriormente, o laudo técnico apontar 
que não houve crime. 

“Nós já tivemos aqui situações semelhantes, como um veículo limpa-fossa 
que não chegou até o seu destino final e se livrou dos resíduos no meio do 
caminho. Houve a denúncia, nós constatamos a veracidade no local, 
chamamos a perícia, mas houve e demora na chegada e caiu uma dessas 
chuvas das tardes de Belém. Quando o perito chegou, havia poucos 
resíduos no local. Ele fez a coleta e, meses depois, o laudo dizia que não 
era nada”, relembra o delegado, ao ressaltar que se tivesse feito a 
autuação em flagrante, teria sido desmentido pelo laudo da perícia. À 
espera de laudo estão inquéritos de todos os tipos, de crimes de poluição 
sonora a crimes de poluição atmosférica, como o de um fabricante de café 
de Ananindeua, que a Dema já reiterou diversas vezes o pedido de perícia 
que não sai. “Muitas vezes, diante da cobrança dos denunciantes, nós 
damos o números do processo e os encaminhamos para cobrar diretamente 
ao Centro de Perícias Científicas”, diz o delegado, que além desse fator de 
lentidão, trabalha com uma equipe de recursos humanos reduzida. 

A Dema conta com apenas três delegados para investigar os crimes 
ambientais do Pará, sendo que em municípios do interior onde não há 
atuação direta do Instituto de Perícias é mais fácil conseguir um laudo, 
através da nomeação chamada ad hoc, isto é, para um determinado fim, de 
um perito entre profissionais da área ambiental, como um engenheiro 
florestal, um agrônomo, um médico veterinário ou outro especialista afim 
disponível no município. 

Apesar das dificuldades, o delegado Pimentel afirma que a apuração dos 
crimes ambientais no Pará já tiveram avanços consideráveis, a começar 
pela própria criação da Dema, em 2002, que antes era apenas uma 
pequena delegacia abrigada na Divisão de Operações Especiais (Dioe). 

Recém-chegado de um encontro nacional sobre os crimes ambientais, 
Pimentel diz que no resto do Brasil ainda há muitas cidades grandes que 
não possuem delegacias ou delegados especializados em meio ambiente, e 
que a experiência do Pará foi levada para ser apresentada em alguns 
Estados. 

 

 



 

 

“Renato Chaves” alega falta de tecnologia para avaliação de todos os casos 

O engenheiro Joaquim Araújo, diretor do Instituto de Perícias Científicas 
Renato Chaves, admite que há dificuldades na emissão dos laudos, mas 
que isso ocorre principalmente porque o Instituto não dispõe de toda a 
tecnologia necessária para avaliar sozinho todos os casos, o que requer 
convênios com laboratórios de universidades e instituições de pesquisa, 
como a Universidade Federal do Pará (Ufpa) e o Instituto Evandro Chagas 
(IEC). Mesmo assim, Araújo diz que não é fácil realizar todos os exames 
que poderiam facilitar os resultados dos laudos. 

Um exemplo disso é o caso da fuligem preta de Barcarena, em que há uma 
complexidade de materiais a serem pesquisados e comparados. 
“Lá em Barcarena há cinco grandes empresas que trabalham com os 
mesmos produtos que podem ter originado a fuligem, e nesse caso não 
basta dizer qual é o material, mas também é preciso informar sua origem”, 
diz o engenheiro, ao ressaltar que, nesses casos, nem sempre a perícia 
local é definitiva, uma vez que muitas grandes empresas buscam refazer os 
laudos chamando perícias com técnicos estrangeiros para contestar 
resultados de técnicos locais. 

“É um trabalho muito complexo, mas que tem todo o empenho dos nossos 
peritos”, diz. Ele informou ainda que amanhã mesmo entrará em 
funcionamento em Belém um telefone para denúncias de crimes ambientais 
para solicitação direta de perícia, que trabalhará em parceria com a Dema. 

O “Renato Chaves” trabalha com dez peritos ambientais para atender 
Belém e alguns municípios do interior, profissionais com especialidades 
diferenciadas, entre engenheiros florestais, agrônomos, químicos, 
sanitaristas e outros. Mesmo assim, a equipe ainda é considerada pequena 
e necessita de reforço, o que deverá acontecer através de concurso público, 
anunciado para o segundo semestre deste ano, no qual será aberta vaga 
também para um geólogo. “Novas infrações ambientais e novas 
necessidades de especialistas vão surgindo, e esse reforço será um 
primeiro passo para ampliar e agilizar a atuação do nosso trabalho, aliado à 
busca de novas tecnologias e convênios com mais laboratórios para poder 
realizar diversos laudos ao mesmo tempo”, afirma Joaquim Araújo. Além do 



aumento dos recursos humanos, o “Renato Chaves” tem projetos de 
expansão para descentralizar o atendimento. Já há um pólo do Centro de 
Perícias em Castanhal e um pólo em fase de implementação no município 
de Barcarena, uma área considerada de risco por causa da movimentação 
industrial de grandes empresas transformadoras de metais pesados e 
outros materiais poluentes. 

Estudo aponta que denúncias contra crimes quase sem pre ficam no papel  

A questão dos crimes ambientais é uma preocupação que no Pará está sendo 
abordada também do ponto de vista jurídico, aliada à preocupação com as 
peculiaridades da região. Sobre o assunto, a juíza de Direito Luzia do Socorro 
Silva dos Santos, titular da Comarca de Bragança, lança, no próximo dia 19, o livro 
“Tutela das diversidades culturais e regionais à luz do sistema jurídico ambiental”. 
O lançamento será na biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado. O livro, que foi 
tese de mestrado da magistrada, trata dos problemas ambientais sem esquecer da 
pluralidade das regiões brasileiras, principalmente a Amazônia, onde situações 
que hoje são consideradas crimes ambientais fazem parte da cultura e da rotina 
de populações como os ribeirinhos, que vivem do extrativismo vegetal e animal, 
isto é, da caça aos animais silvestres. 
 
Para essa questão, Luzia sugere que a legislação seja aplicada sem que se 
cometam injustiças, com uma interpretação do legislador local, obedecendo ao 
que reza a própria Constituição Brasileira, que prevê o acesso à cultura como 
direito fundamental do cidadão, e isso implica não apenas eventos culturais, mas o 
exercício de sua cultura regional. “Desse ponto de vista, a nossa reflexão propõe 
uma compreensão de crime ambiental inclusive no contexto cultural, para aplicar o 
direito sem ser injusto com pessoas que de fato não degradam o meio ambiente, 
mas vivem desse meio”, alerta. 
 
Quem de fato devasta, na avaliação da magistrada, são os empreendedores, que 
chegam a determinadas regiões com atividades como a madeireira e a 
mineradora, entre outras, que degradam o meio ambiente sem planejar seu 
desenvolvimento sustentável. Sobre esses crimes e outros crimes ambientais no 
Pará, Luzia fez, em 2003, um levantamento dos inquéritos para o trabalho que se 
tornou livro, e os resultados não foram animadores. 
“Naquele ano, pouco foi apurado, e a alegação era de que poucas denúncias 
chegavam ao poder público”, diz ela, que avalia a questão das perícias como algo 
que precisa ser solucionado com urgência pelo Estado, tanto na questão dos 
recursos humanos quanto tecnológicos. Por outro lado, a abertura da legislação 
pode permitir o andamento desses inquéritos no interior. 
Em Bragança, por exemplo, município que sofria desse mal, hoje é muito comum 
a denominação de peritos ad hoc, isto é, designados para fim determinado, entre 
os profissionais que atuam no município. “O mais importante é que os poderes 
públicos, executivo, legislativo e judiciário, estejam abertos a essa reflexão de que 



o combate aos crimes ambientais na nossa região é importante, mas isso deve 
acontecer sem injustiças, para se chegue a um resultado e que esse resultado 
seja a punição dos verdadeiros destruidores do meio ambiente”, avalia a 
magistrada. 
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Veículo de empresa limpa-fossa foi flagrado jogando  a carga no Marco  

Policiais da Delegacia de Meio Ambiente (Dema) flagraram, ontem pela manhã, 
um caminhão da empresa “Limpa Fossa Minhocão” 
despejando dejetos em um bueiro da avenida 1º de 
Dezembro, entre as travessas Lomas Valentinas e 
Enéas Pinheiro. Um outro caminhão da empresa estava 
perto, mas não praticava aquele crime ambiental. Os 
dois motoristas foram conduzidos à Dema. Eles vão 
responder inquérito com base na Lei de Crimes 

Ambientais. 

O flagrante ocorreu por volta das 9 horas. A delegada Michele Dantas disse que 
os policiais da Dema, uma unidade da Polícia Civil, checavam uma determinada 
denúncia quando avistaram os dois caminhões. Um deles jogava resíduos sólidos 
no bueiro. Depois do flagrante, a delegada solicitou a realização de perícia, feita 
por técnicos do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. 

Como vai aguardar a emissão do laudo, que vai comprovar a materialidade do 
crime, a delegada preferiu instaurar o inquérito para apurar o caso. E, por esse 
motivo, ela também preferiu não revelar os nomes dos dois motoristas. Em 
depoimento na Dema, eles contaram à delegada Michele que comprariam óleo 
diesel para os veículos. Mas que, naquele trecho da avenida 1º de Dezembro, um 
dos caminhões apresentou um problema mecânico. 



Os motoristas disseram que, devido àquele problema e para não sujar a avenida, 
jogaram os dejetos no bueiro, mas negaram que o tenham feito de maneira 
intencional e deliberada. A delegada Michele Dantas informou que a empresa está 
devidamente regularizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e 
tem autorização para colocar os dejetos no Aterro Sanitário do Aurá, no município 
de Ananindeua, o local adequado para o depósito daqueles resíduos. 

Os dois caminhões foram apreendidos e conduzidos à Dema. Segundo a 
assessoria de comunicação da Polícia Civil, o proprietário da empresa, cujo nome 
também não foi citado, afirmou desconhecer a atitude de seus funcionários. Os 
motoristas vão responder o inquérito com base no artigo 54 da Lei de Crimes 
Ambientais, que diz: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou destruição da flora”. 

Educação ambiental é debatida em oficinas de fórum realizado em Belém  

 
Prosseguem hoje, a partir das 8 horas, as atividades do 1º Fórum Municipal de 
Educação Ambiental, no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), no 
campus da avenida Senador Lemos. O evento visa a formulação de mecanismos 
para garantir a conscientização e a implementação das propostas de educação 
ambiental para o município de Belém. 
Mais de 350 representantes de órgãos e entidades ambientais, além de 
estudantes, estão inscritos em uma das nove oficinas que acontecem durante o 
dia de hoje. Entre os temas debatidos no fórum destacam-se: “Educação 
ambiental nas ilhas de Belém”, “Educação ambiental no setor produtivo de Belém”, 
“Arte e cultura amazônica e a educação ambiental”, “Educação ambiental nos 
espaços protegidos”, “Educação ambiental no espaço urbano” e “Alfabetização 
ecológica”.  
O evento finaliza com o lançamento do caderno contendo o Programa de Educação Ambiental 
para Belém (Peamb) 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
QUESTIONÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  ANEXO 4 – QUESTIONÁRIOS 

MODELO DA CAPA DOS QUESTIONÁRIOS  

 

UNIIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
 

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM ARQUITETURA 
PROARQ-UFRJPA/UNAMA - 2005 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 
    Prezado entrevistado,  
 
 
 
 

A realização de uma pesquisa  sobre “Os Princípios de Sustentabilidade Ambiental na Produção de 

Edifício Multifamiliar” , tem sua relevância pela reflexão quanto a inserção da variável ambiental na 

indústria da construção civil, os parâmetros disponíveis - hoje, as experiências vivenciadas e o 

estudo de caso do projeto e construção do “edifício” construído no Bairro do Umarizal, mais 

precisamente na Rua Jerônimo Pimentel esquina com Travessa Dom Romualdo Coelho, em Belém-

Pará.  

Esta é a proposta de trabalho com vistas a elaboração da Dissertação de Mestrado Interinstitucional 

em Arquitetura, que realizo no PROARQ/UFRJ. 

Nesse sentido, conto com vossa colaboração para responder este questionário, aqui apresentado, 

objetivando valorizar, com vossa experiência, a presente pesquisa. 

    Muito Obrigado.     

 
  

Arq. Luiz de Jesus Dias da Silva 
C.P. 5906 D – CREA  PA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 – MODELO DE QUESTIONÁRIO 1 
 
 
 

QUESTINÁRIO TIPO 1 – PROJETO ARQUITETÔNICO – EDIFÍC IO ESTUDO DE CASO 
 
1- Você já ouviu falar em inserção da variável ambiental nas atividades produtivas, 

objetivando buscar princípios de desenvolvimento sustentável?  
      (   ) sim                                           (   )  não 
2- Você conhece algum princípio de sustentabilidade ambiental que pode ser aplicado no 

projeto arquitetônico? 
      (   ) sim                                           (   )  não 
3- Existem princípios de sustentabilidade ambiental, como o dos 3R`s(  Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar), que podem ser aplicados ao projeto, nessa busca. Você já usou algum princípio 
no projeto, para essa busca, na obra? 

      (   ) sim                                           (   )  não 
4- Cite um setor, onde você já objetivou evitar desperdício. 

(   )Consumo e Abastecimento de água  (   )Uso de materiais    
(   )Consumo de energia                          (   ) Outros, quais? 

5- Para você, é possível adotar princípios sustentáveis na construção civil?   
      (   ) sim, onde?                                           (   )  não 
6-  No projeto do edifício em estudo, existiu alguma atenção nesse sentido? Quais? 
7-  No projeto do “edifício”, o que você considera relevante, do ponto de vista  da busca da 
qualidade ambiental? 
8-  Existiram empecilhos para aplicação de princípios sustentáveis no projeto, do “edifício”? 
 
Dados do Entrevistado 
Nome  __________________________________  Profissão _________________ 
Crea   __________________________________   Telefone _________________ 
 
 
 
 
Muito atenciosamente, obrigado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 ANEXO 4  -  MODELO DE QUESTIONÁRIO - 2 
 
QUESTINÁRIO 2 . EXECUÇÃO DA OBRA – EDIFÍCIO ESTUDO DE CASO. 
 

 

      1- Você já ouviu falar em inserção da variável ambiental nas atividades produtivas,        
objetivando buscar princípios de desenvolvimento sustentável?  

      (   ) sim                                           (   )  não 
2- Ao planejar a obra do edifício em estudo, houve preocupação com questões 

ambientais? 
      (   ) sim                                           (   )  não 

3- Na produção do edifício em estudo, existe algum sistema construtivo que pode ser 
considerado sustentável, ambientalmente? 

      (   ) sim                                           (   )  não 
4- Na obra do “edifício”, houve planejamento prévio do canteiro de obras? 

      (   ) sim                                           (   )  não 
 5-  Existem princípios de sustentabilidade ambiental, como o dos 3R`s(  Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar), que podem ser aplicados ao projeto e execução, nessa busca. Você 
já usou algum princípio na  execução, para  essa busca, na obra? 

      (   ) sim                                           (   )  não 
  6-  No caso do edifício em estudo, quais são os elementos, com princípios sustentáveis       
ambientalmente sustentáveis?  

 
7- Quais elementos poderiam vir a provocar incômodos à vizinhança, nesta obra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados do Entrevistado 
Nome  __________________________________  Profissão _________________ 
 
Crea   __________________________________   Telefone _________________ 
 
 
 
 
Muito atenciosamente, obrigado. 



                            
ANEXO 4 - MODELO DE QUESTIONÁRIO 3 
 
 
 
QUESTINÁRIO TIPO 3 – VIZINHANÇA DO ENTORNO IMEDIATO  AO “EDIFÍCIO” 
 
 
 
 

1- Há quanto tempo, você reside ou trabalha, aqui? 
 
2- Esse imóvel é próprio? 
(   )  sim                                                                              (   ) não 
3- Você já notou que estão sendo construído, vários prédios altos, nas proximidades? 
(    ) sim                                                                              (   ) não 
4- A obra do  “edifício”, lhe traz algum incômodo ou transtorno, agora e no futuro? 

      (   ) sim, quais?                                                                 (   )  não 
5- Qual o maior dos incômodos, que vem da obra? 
6- Você sente alguma diferença na circunvizinhança, após o início da obra? 
7- Você prevê alguma diferença para o futuro? 
8- Ter um na vizinhança prédios altos, lhe causa alguma preocupação? 

      (   ) Sim, quais por exemplo?         (   )  não 
9-  Você sabe estimar quantos pavimentos tem no “Edifício”? 
(   ) sim                                           (   )  não 
10- Para você, um edifício como esse, por perto, valoriza mais seu imóvel? 

      (   ) sim                                           (   )  não 
11-  Que você mais gosta no seu bairro? 
12- Você acha que o bairro vai mudar em função dessas construções, desses prédios? 
13-   Quanto à expectativa, que você espera dos novos vizinhos? 

 
 
 
      Dados do Entrevistado 
 
Nome____________________________ Idad _____ Profissão _________________ 
 
Endereço:__________________________________ Telefone _________________ 
 
 
 
 
Muito atenciosamente, obrigado. 



ANEXO  4 
QUESTIONÁRIO TIPO 4 – Plano Diretor Urbano  do Muni cípio de Belém-PDU/Belém. 

1- O PDU/Belém data de 1993, deveria ser revisto a cada 10 anos. Por que só em 2006?    

 

2-  Você foi do Grupo de Trabalho formado para essa revisão. Quantos técnicos e de quais 

órgãos tiveram participação nesse Grupo de Trabalho?    

 

3- Houve alguma metodologia inovadora nos trabalhos? Quais? 

 

4- Para você, quais são as inovações programadas para o novo PDU/Belém? 

 

5- Para você, existe algum tema que poderá gerar polêmica na sociedade? Quais? 

 

6- Do ponto de vista técnico, o Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Municipal está 

completo ou necessita de maiores debates? 

7- Quais as propostas para controlar o adensamento na cidade? 

 

8- Como fica a Outorga Onerosa, e, onde será permitida? 

 

9- O fato de Belém não possuir uma infra-estrutura saudável, do ponto de vista da oferta de 

esgotamento sanitário e sistema viário, não é indício suficiente de que há necessidade de frear o 

adensamento? 

10- Na sua opinião, haverá pressão, sobre os vereadores, para que haja maior permissividade nos 

índices de ocupação? De que tipo, com que objetivo? 

 

11- Como você vê a verticalização em Belém, mais especificamente no bairro do Umarizal? 

 

12- Por que antes da Lei Complementar nº. 12/1999 - a LCCU, não havia prédios com gabaritos 

tão altos no Umarizal, tipo com 30 pavimentos?  

 

13- O que seria de bairro como o Reduto, com uma possível liberação para aumento de índices e 

gabaritos? 

 

14- Quais os prazos para o PDU/Belém? Haverá novas discussões com a sociedade?  

 

15- Você gostaria de tecer outros comentários sobre o PDU/Belém e a sua relação com a 

sustentabilidade ambiental? 

 

Dados do Entrevistado: 

Nome:________________________________.profissão :_________________ 

CREA:_______________________________.Telefone:___________________ 

          Muito atenciosamente, obrigado.



 

 

 

ANEXO 5 
SOMBREAMENTO DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 

 

DADOS OBTIDOS  A PARTIR DE ENSAIOS NO LABORATÓRIO  

DE CONFORTO AMBIENTAL DO DEPARTAMENTO DE  

ARQUITETURA DA UFPA.  
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Projeção para o dia 21 de 
março, durante o dia. 
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Projeção para o dia 22 de 
junho, durante o dia. 
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Projeção para o dia 22 de 
dezembro, durante o dia. 



 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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 Notícias da Câmara municipal de Belém , Obtido em : www. cmb. pa. gov.br 
 
 
 
Morgado repercute visita de delegação francesa e se diz injustiçado 
 
O vereador Gervásio Morgado, líder do PL na Câmara Municipal de Belém, repercutiu a 
chegada, a Belém, de uma comissão de técnicos franceses que está visitando os 
principais pontos históricos da cidade. Essa Comissão já teria, segundo o vereador, 
manifestado a opinião de que a melhor forma de preservar os setores históricos da capital 
paraense é a ocupação ordenada desses locais, o mesmo objetivo que o parlamentar se 
propunha a atingir, através de seu projeto de lei, há cerca de dois meses rejeitado pelo 
plenário da Casa de Leis. 
 
O vereador Gervásio Morgado, aproveitou o espaço da liderança, na sessão desta quarta-
feira (07), para desabafar, classificando de injustiça a não aprovação do seu projeto que 
alterava a Lei de Controle Urbanístico de Belém e determinava o aumento do gabarito dos 
prédios localizados em determinado trecho, próximo à Doca de Souza Franco. Ao ter o 
seu projeto rejeitado, o parlamentar foi acusado de “estar legislando em favor dos 
empresários”,  uma vez que a proposição beneficiava o setor da construção civil de 
Belém, “em detrimento da preservação do centro histórico da capital”, argumentaram os 
que votaram contra a proposta. 
  
Na sessão de hoje, Gervásio Morgado aproveitou também para criticar o posicionamento 
do Conselho Regional de Engenharia - CREA-Pa, que quando da tramitação de seu 
projeto, esteve por várias vezes na Câmara para condenar a proposta de alteração na 
LCCU e reprovar a sua posição em favor da ocupação do terreno situado às proximidades 
da Doca de Souza Franco. 
  
O parlamentar finalizou o seu pronunciamento, lamentando que a Câmara Municipal de 
Belém não tenha sido chamada, através de sua Comissão de Urbanismo, para fazer parte 
dos levantamentos que estão sendo feitos pelos franceses.                                
 
 
Câmara derruba veto do Executivo e aprova elevação dos prédios 

Com dezoito votos sim e seis não, a Câmara Municipal de Belém votou favoravelmente ao 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça que se manifestou contrário ao veto 
parcial do prefeito Duciomar Costa ao projeto do vereador Gervásio Morgado (PL), que 
aumenta de 19m para 50m a altura do gabarito das construções no trecho da Boaventura 
da Silva, entre Benjamim Constant e Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto.  

O projeto de lei nº 071/05, desde que entrou na pauta da Câmara, no dia 19 de agosto de 
2005, provocou muita polêmica entre os vereadores e esquentou ainda mais os debates 
quando, após sua aprovação em plenário, o Prefeito Duciomar Costa vetou parcialmente 
a proposta de Morgado, argumentando principalmente que o aludido projeto “mostra-se 
contrário ao interesse público, uma vez que altera o gabarito máximo admitido na área 
localizada no entorno do centro histórico”.  



Outro motivo do veto do prefeito foi o fato do vereador não ter especificado a categoria de 
uso, ou seja, que tipo de construção seria erguida na área, uma vez que a referida zona 
tem características de Uso Misto, onde podem ser erguidos prédios residenciais e 
comerciais. “Seria preciso saber que tipo de uso estaria sendo previsto para a mudança 
de gabarito máximo pretendida”, assinalou Duciomar em seu veto.   

Parecer -  Por sua vez, a Comissão de Justiça da Casa, através do presidente Amaro 
Klauatau (PSDB), que também é engenheiro, deu parecer contrário ao veto, por entender 
que os fundamentos alegados pelo prefeito não traziam nenhuma consistência técnica e 
nem amparo legal.  
Através do parecer, Amaro destacou que as razões do veto não apontaram desrespeito 
de dispositivo constitucional, legal ou regimental, mas, sim “aspectos que demandam 
avaliação de normas técnicas específicas quanto ao tipo de uso previsto para o novo 
gabarito”, que segundo ainda o parecer, “são atribuições da Secretaria de Urbanismo do 
Município”.  
Ao entrar em votação o veto do prefeito, desde a semana passada, a matéria foi mais 
uma vez longamente discutida, chegando, inclusive, a ser suspensa sua votação por 24h, 
a pedido do próprio autor. Mas, na sessão desta terça-feira, 27, por maioria, os 
vereadores derrubaram o veto do Executivo aprovando o parecer contrário da CCJ.  

Polêmica nas justificativas - Houve muita discussão após a derrubada do veto do 
prefeito. Como já era de se esperar, os líderes governistas, Armênio Moraes e Vitor 
Cunha, defensores do veto, não concordavam com seus colegas, também governistas, 
que votaram acompanhando o parecer da CCJ.  
Entre os 18 parlamentares que votaram favoravelmente ao projeto de Gervásio Morgado, 
como Daniel Pegado; Luiz Pereira; Iran Moraes; Raimundo Castro, Carlos Augusto 
Barbosa; Carlos Bordalo; Amaro Klauatau, João Messias, entre outros, justificaram a 
necessidade da revitalização da área para o desenvolvimento da cidade de Belém e 
principalmente para abertura de novos empregos e geração de renda para a população. 

Segundo o autor do projeto, com novos empreendimentos no local, como por exemplo, 
um Shopping Center, cerca de 3.500 novas vagas de trabalho deverão ser geradas na 
cidade. “Sei que o projeto é polêmico e tenho certeza que hoje vou estar apanhando de 
alguns setores. Foi assim também com a proposta da abertura dos shoppings aos 
domingos. Tenho certeza que muitos vão me agradecer futuramente por mais essa 
iniciativa que vai gerar mais emprego e renda para o belenense”, justificou Gervásio 
Morgado.    
Já o petista Edílson Moura considerou “uma insanidade” aprovar projeto dessa natureza 
que, segundo ele, “só vem trazer prejuízos ao patrimônio da cidade”. Moura também 
afirmou que o projeto vai piorar a qualidade de vida em Belém e que “é duvidosa e 
discutível a justificativa de emprego”.   
Por sua vez, o presidente da Câmara, vereador Raimundo Castro (PTB), ao justificar seu 
voto favorável ao projeto, fez lembrar que vários técnicos das áreas de engenharia e 
arquitetura tomaram conhecimento e discutiram a proposta e emitiram suas 
opiniões.Castro argumentou que os pareceres contrários dos órgãos de preservação, 
como a Fumbel, Iphan e de outros setores ligados às ações de conservação do 
Patrimônio de Belém, se basearam mais numa postura ideológica, deixando de levar em 
consideração o desenvolvimento e melhoramento da cidade. “Quando votamos a favor, 
não votamos contra o veto do prefeito e sim votamos a favor do desenvolvimento, pois 
essa Casa não poderia se furtar de uma posição favorável a mais emprego e renda”, 
ressalvou o presidente. 



Segundo ainda o presidente da Câmara de Belém, na área que vai ser beneficiada com a 
construção de novos prédios, a partir da Benjamin até a avenida Doca de Souza Franco, 
só existe atualmente buracos, espaços vazios, dois drive-in em pleno centro da cidade e 
um grande depósito de contêineres. “Queremos pessoas morando e trabalhando no local 
e essa situação pode mudar a partir da revitalização”. 

O Presidente da Câmara revelou também que buscará viabilizar um amplo fórum para 
discutir o zoneamento de Belém, uma vez que “as Zonas de Belém já se encontram 
defasadas e precisam de adequação à realidade atual”, concluiu Raimundo Castro.  

Depois do veto derrubado, o projeto de Gervásio Morgado deverá voltar às mãos do 
prefeito para promulgação total. 

 
 
 

Sexta-feira, 01 de Junho de 2007 
UFPA - Universidade Federal do Pará 
Clipping de: 01.06.2005 
 
O Liberal - Cartaz -  
Prefeito recebe documento a favor da preservação de  Belém  
 
Um grupo de dirigentes e técnicos de instituições que tratam da preservação do 
patrimônio histórico e arquitetônico em Belém encaminhou documento ao prefeito 
Duciomar Costa, ontem, solicitando o veto ao projeto de lei 042/2005, de 4/5/05, aprovado 
na Câmara Municipal. Esse projeto aumenta o gabarito utilizado na construção de prédios 
na área do centro histórico da cidade e entorno, com o que não concordam os dirigentes 
das instituições, argumentando que com a elevação da altura dos imóveis ocorrerá a 
descaracterização do Reduto e entorno dele, compreendendo a Praça da República e 
parte do bairro de Nazaré. O documento solicita a reconsideração do mérito do projeto 
pela Câmara. 
Assinam o documento o superintendente regional do Iphan, Cristóvão Duarte, e Silvana 
Costa (Iphan), Euler Arruda (Crea), Eduardo Costa Silva (Sindicato dos Arquitetos e 
Urbanistas do Pará), José Júlio Lima (do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
UFPA), José Akel Fares Filho (do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unama), Filomena 
Longo (diretora do DEPH/Fumbel), e Roseane Norat (DEPH/Fumbel), Jorge Pina 
(Programa Monumenta-Belém), Philipe Sidarta e Alethea Corrêa (Iphan/Monumenta). 
No documento os técnicos consideram uma conquista da sociedade a legislação vigente 
em Belém há mais de uma década para a preservação do patrimônio do centro histórico. 
Destacam que o Plano Diretor de Belém está em processo de revisão e esse é o fórum 
legítimo para a discussão de propostas de alteração da legislação urbanística vigente. 
Enfatizam que os órgãos de preservação do patrimônio, nas três esferas de governo, não 
foram consultados. E consideram os pareceres técnicos dos órgãos, emitidos após a 
aprovação do projeto-lei pela Câmara, e manifestações do Crea-PA e Iphan ao prefeito de 
Belém. 
O documento enfatiza “as conseqüências negativas sobre o centro histórico de Belém e 
seu entorno, como a descaracterização do acervo edificado, a indução de renovação da 
volumetria existente (altura e conjunto predominantes numa quadra) e o 
sobrecarregamento da infra-estrutura instalada”. 
 
 



 
 

ANEXO 7 
DADOS DO IBGE REFERENTE AO BAIRRO DO UMARIZAL 

 

CENSO DEMOGRÁFICO 2000 – RESULTADOS DO UNIVERSO  

 

Tabela 3.1.3.5 – População  residente, por domicílio e sexo; 

Tabela 3.1.6.5 - População residente por grupo de idade; 

Tabela 3.1.7.5 – População residente por tipo de domicílio; 

Tabela 3.2.1.5 – Pessoas responsáveis pelos domicílios; 

Tabela 3.3.2.5 -  Domicílios particulares permanentes; 

Tabela 3.3.3.5 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento 

de água; 

Tabela 3.3.4.5 - Domicílios particulares permanentes, por existência ou tipo de 

banheiro sanitário; 

Tabela 3.3.5.5 - Domicílios particulares permanentes, por destino de lixo; 

Tabela 3.3.3.5 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento 

de água; 

Tabela 3.3.6.5 - Domicílios particulares permanentes, por classe de rendimento 

mensal da pessoa responsável pelo domicilio; 

Tabela 3.3.7.5 – Moradores em domicílios particulares permanentes; 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


