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“A riqueza está na sábia lição que a Natureza transmite desde sempre ao
homem: nem desperdício, nem escassez, mas o suficiente, o essencial, o
justo (...) Observando a Natureza e as lições que nos fornece, o homem
jamais estará em conflito com ela e com seus semelhantes e aprenderá a
conviver em paz.”

Nanci Mangabeira Unger
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RESUMO
A pesquisa baseia-se em uma análise sobre as mudanças que vêm ocorrendo na
tentativa de adaptação das limitações do planeta frente às constantes exigências da
humanidade.
Após uma análise inicial da problemática do crescimento das cidades e da exploração
dos Recursos Naturais, é feita uma retrospectiva histórica dos principais eventos
ocorridos e documentos elaborados na área ambiental e apresentação de algumas
mudanças na área de arquitetura e urbanismo.
Apresenta-se, em seguida, uma análise sobre técnicas que visam melhoria do meio
ambiente urbano ou peri-urbano e consideram a necessidade de incorporar princípios da
ecologia no planejamento e gestão das cidades.
As primeiras técnicas tratam dos recursos hídricos e da drenagem urbana, apontando os
princípios propostos para um manejo sustentável de águas pluviais. Como complemento
para estas propostas, destaca-se a bioengenharia de solos e a fitorremediação, que são
técnicas para recuperação e estabilização de áreas degradadas, sobretudo em cursos
d´água.
Analisa-se em seguida a permacultura, uma filosofia que vem criando espaço nos
cenários humanos já que propõem uma série de práticas que consideram o ciclo
energético das ações humanas, visando a redução de resíduos e a consciência ecológica
na produção de alimentos e ações do cotidiano. A permacultura serve de base para
comunidades ecológicas, chamadas “ecovilas”, que abrigam milhares de pessoas que
procuram viver com outra forma de relação com a natureza pelo mundo todo.
A pesquisa é finalizada com considerações sobre estas abordagens, relacionando-as e
sugerindo linhas de estudo futuro.
Termos de indexação: habitação e meio ambiente, planejamento e gestão do território,
sustentabilidade, gestão e manejo de águas pluviais, engenharia naturalística,
permacultura, bacias hidrográficas, conflitos sócio-ambientais e fronteiras rural urbana.
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ABSTRACT

The research is based on an analysis of the changes that are occurring in trying to adapt
the

limitations

of

the

planet

facing

the

constant

demands

of

humanity.

After an initial analysis of the problems of growth of cities and the exploitation of natural
resources, there is a major historical events and documents produced in the
environmental area and presentation of a number of changes in the field of architecture
and urbanism.
There is then an analysis on techniques to improve the environment urban or peri-urban
and feel the need to incorporate principles of ecology in planning and city management.
The first technical deal with water resources and urban drainage, pointing the principles
proposed for sustainable management of rainwater. In addition to these proposals, there
is a land of bioengineering and fitorremediação, which are techniques for stabilization and
recovery of degraded areas, especially in water courses.
Shall be analysed then the permaculture, a philosophy that is creating scenarios in human
space already offering a number of practices they consider the energy cycle of human
actions, aimed at reduction of waste and ecological awareness in food production and
actions of everyday life. The permaculture serves as the basis for ecological communities,
called "ecovilas", which house thousands of people seeking to live with another form of
relationship with nature around the world.
The research is finished with considerations of these approaches, relating them and
suggesting lines of future study.
Index terms: Housing and environment, planning and management of space,
sustainability, management of rainwater, natural engineering, permaculture, watersheds,
environmental-social conflicts, rural urban boundaries.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO
1.1. Introdução
Há décadas afirma-se que o modelo vigente de desenvolvimento, somente
econômico, traz grandes efeitos colaterais (SOUZA, 2006). Vemos que embora o
PIB (Produto Interno Bruto) de muitos paises esteja crescendo, a realidade sócioambiental está piorando e o planeta está sofrendo mudanças drásticas
relacionadas a isso (CAPRA, 2002).
O desenvolvimento só se constata a partir do momento em que a melhoria
da qualidade de vida e o aumento da justiça social tornam-se perceptíveis, onde a
qualidade sócio-espacial também é levada em conta, priorizando entre outros, os
aspectos ambientais e territoriais. (SOUZA, 2006). Deve-se incorporar à noção de
riqueza, as verdadeiras riquezas naturais, como o ar e a água pura e um solo
saudável para produzir alimentos (ROGERS; GUMUCHDJIAN, 20051).
Diante do volume dos problemas sócio-ambientais, vemos surgir
movimentos de mudança de comportamento de uma parcela da população,
frequentemente a camada mais esclarecida, com maior acesso à informação, que
tem procurado alternativas de desenvolvimento (CAPRA, 2002). Parece surgir um
padrão de mudança, que é marcado pela consciência dos males gerados pela
racionalidade econômica.
Com a recente mudança nas redes de informação, com o acesso à internet
possibilitando a identificação e o relacionamento de pessoas com interesses em
comum, vê-se renascer a capacidade de organização em prol destes objetivos.
Mesmo assim, parece que esta força motriz ainda não está conseguindo
hegemonia para controlar a dimensão política e assim realizar mudanças mais
profundas e abrangentes.
Há também o fator tecnológico. Ao mesmo tempo em que Capra (2002)
relata que estão sendo desenvolvidas pesquisas que pretendem mudar a relação
entre material e utilização, Rodrigues (1998) afirma que continua a criação de
novos produtos feitos com novas matérias primas, gerando mais lixo e alienação
e, consequentemente, contribuindo para os problemas globais.
1

Utilizou-se para esta pesquisa o volume de 2005 referente à segunda impressão da versão portuguesa do
livro “Cidades para um pequeno planeta”, originalmente escrito em 1997.
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É necessário, entretanto, minimizar nossos próprios “rastros ecológicos” e
promover uma mudança de hábitos e rejeição da cultura consumista,
considerada, de maneira geral, destrutiva e comodista.
Existe hoje, na área do uso do território e da produção do espaço
construído uma busca pelo resgate de algumas técnicas tradicionais de
agricultura e também de sistemas construtivos, que visam minimizar o impacto
ambiental. São técnicas antigas, mas vistas agora por um viés contemporâneo, na
necessidade de resgatar o essencial, o justo, o humano e o natural.
Estas técnicas, consideradas de baixo custo (se relacionadas com as
soluções tradicionalmente implantadas pelas decisões políticas), possibilitam
transformações no micro ambiente em que vivemos, podendo atingir também o
macro ambiente, através de cooperações entre os diversos agentes envolvidos.
Firmando esta relação entre o micro e o macro e desconsiderando a necessidade
de intervenções de grande porte, possibilitam às pequenas comunidades agir em
próprio benefício, social e ambiental.
Realizamos esta pesquisa para conhecer estas técnicas, aliadas ao modelo
contemporâneo de pesquisas cientificas e à um novo modelo de industrialização e
comércio (sensível à ecologia), para que possam ajudar na transformação de
comunidades carentes e deficitárias, no caminho para uma sociedade
sustentável.
1.2. Objeto
Um estudo de técnicas para os problemas encontrados na sociedade
contemporânea, principalmente os de relevância ambiental. São técnicas de
manejo do território que visam minimizar o prejuízo sobre a capacidade intrínseca
de renovação do meio ambiente causadas pelas atividades antrópicas. Objetivam,
portanto, o respeito aos ecossistemas e à biodiversidade.
Estas técnicas trazem soluções para que possamos intervir como atores
sociais e agentes ambientais e visam melhorias da qualidade de vida e
possibilitam a propagação da biodiversidade.
Levando-se em consideração a importância da qualidade dos recursos
hídricos, pretende-se demonstrar soluções que vêm sendo pensadas e adotadas
em relação à drenagem urbana, e abordar os estudos da engenharia Naturalística
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e da Permacultura que proporcionam embasamento teórico para projetos e obras
que tragam melhorias para o meio ambiente.
1.3. Objetivos
Geral:
Contextualizar a relação existente entre urbanização e meio ambiente,
fazer um retrospecto histórico e alertar sobre a urgência de mudanças sobre estas
admoestações, lembrando que a velocidade do discurso teórico é muito menor
que a velocidade dos acontecimentos sistêmicos da sociedade.
Específicos:
Esperamos analisar exemplos de soluções ambientalmente corretas que
possam ser utilizados em projetos e construções, contribuindo assim para o
estabelecimento de ambientes saudáveis, onde os ciclos estejam completos, não
ocorrendo desperdício de energias ou de recursos e onde se possa resgatar a
harmonia com a natureza.
Objetiva-se também ampliar a discussão sobre estas técnicas pela
academia e contribuir para um envolvimento da universidade no âmbito da
sustentabilidade e consciência ambiental.
1.4. Justificativa
Verifica-se que a pesquisa relacionada à revisão dos processos produtivos
e a adoção de princípios de sustentabilidade, novos paradigmas colocados pela
questão sócio-ambiental, são ainda incipientes na área de arquitetura e
urbanismo. A partir de dados apresentados por Schicchi (2007), observa-se que a
pesquisa na área de Urbanismo apresenta ainda, em sua maioria, os temas já
consagrados.

Na área acadêmica, ainda é baixa a inserção das práticas

ambientalistas na pesquisa e ensino da Arquitetura e Urbanismo e nas principais
práticas interdisciplinares e transdisciplinares relacionadas.
Assim, o resultado da busca feita na base de dados do CNPq por seleção
de palavras chave, comprova a ainda baixa inserção de temas ligados aos novos
paradigmas relacionados ao meio ambiente ao demonstrar quantitativamente a
situação dos temas nas diversas faculdades. Em alguns temas como, por
exemplo, “eco urbanismo”, “urbanismo ecológico”, “urbanismo bio-climático”, não
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há menção de grupos de pesquisa no Brasil. Já a busca por “desenvolvimento
sustentável” encontra 477 grupos de pesquisa, dos quais apenas 12 na área de
Arquitetura e Urbanismo. Esses dados estão disponíveis no ANEXO A.
Com base nesse quadro e, particularmente no contexto do Mestrado em
Urbanismo, considera-se pertinente e, sobretudo, desejável a elaboração de
pesquisas abordando técnicas ambientalmente corretas aplicáveis na arquitetura
e urbanismo. Assim a proposta desta dissertação foi acolhida dentro do grupo de
pesquisa “Água no meio urbano”. Seu conteúdo servirá para tornar acessível aos
pesquisadores e disseminar no nível da graduação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo formas de enfrentamento da problemática.
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. Colapso no desenvolvimento das cidades
O início do processo de crescimento urbano no Brasil foi pelo menos em
parte, decorrente da abolição da escravatura, no final do século XIX (1888) e do
grande aumento do contingente populacional decorrente da imigração no início do
século XX, antes da 1ª grande guerra. Esse processo foi ampliado pelo
desenvolvimento industrial, durante a segunda grande guerra, que atraiu um
grande número de trabalhadores para a cidade, aumentando a demanda por
habitações (KOWARICK, 1983).
Inicialmente as cidades apresentavam uma ocupação territorial mais
compacta e adensada, fato esse determinado principalmente pela dificuldade de
ampliação do transporte coletivo, limitado pelas linhas de bonde.
O surgimento do ônibus, na década de 30, facilitou o aparecimento de
loteamentos distantes do centro, voltados para população de baixa renda. Nesses
loteamentos, onde os terrenos eram mais baratos, era possível que essa
população tivesse sua casa própria, muitas vezes auto-construída, substituindo
assim as moradias de aluguel (MORETTI, 2005).
“Se na década de 1940, as cidades eram vistas como a possibilidade de
avanço e modernidade em relação ao campo que representava o Brasil arcaico”
(MARICATO, 1996, pg.55), o que se vê hoje é que, de uma maneira geral, todo o
território da cidade foi marcado por uma deficiência de políticas habitacionais. A
população, sem acesso ao mercado imobiliário privado, instalou-se ilegalmente
em áreas carentes de infra-estrutura e serviços públicos, áreas rejeitadas pelo
mercado imobiliário, loteamentos precários e em áreas públicas desvalorizadas,
como beira de córregos, encostas de morros, terrenos em áreas de risco de
enchentes, poluição, etc. Também frequentemente eram invadidas e loteadas
áreas de proteção ambiental devido à falta de fiscalização e sem interesse
imobiliário por ter uma legislação de proteção. (MARICATO, 1996). Formaram-se
assim grandes áreas marcadas pela exclusão social que, agravadas pela
segregação espacial ou ambiental, concentram a pobreza.
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“A segregação ambiental não é somente uma das faces mais importantes da
exclusão social, mas parte ativa e importante dela. À dificuldade de acesso aos serviços e
infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente,
dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches,
maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.), somam-se
menores oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menores
oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial),
discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça
oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável” (MARICATO, 1996, pg. 56).

Essas características de exclusão tiveram seu inicio com a Lei de Terras
em 1850 (que já previa a abolição da escravatura), quando a terra passou a ser
mercadoria (de difícil acesso para a maioria) e com os “Códigos Municipais de
Posturas”, do final do século XIX, que “tiveram o claro papel de subordinar certas
áreas da cidade ao capital imobiliário” (MARICATO, 1996, pg.57). Isto é
impulsionado pela “ordem social competitiva” que reconhecia que “os excluídos
são necessários para a existência do estilo de dominação burguesa, que se
monta dessa maneira” (FERNANDES, 1977, in MARICATO, 1996, pg.57).
A tolerância que o estado brasileiro, especialmente o judiciário, tem
manifestado em relação às ocupações ilegais de terra urbana denota a
inviabilidade de aplicação das leis e prioriza aspectos de “uma sociedade
patrimonialista e clientelista ou como convém ao mercado imobiliário formal, para
o qual a escassez aumenta as oportunidades de ganhos” (MARICATO, 1996,
pg.63).
Em geral as leis urbanas se restringem a governar as relações individuais
(entre vizinhos) e fornecer limites, de interesse do bem-estar social, funcionando
como uma “lei da propriedade”. O processo de desenvolvimento urbano é deixado
para as decisões das forças do mercado2. Isso resulta em um crescimento
desordenado que ocasiona problemas de saneamento ambiental, além de erosão,

2

Resultando a rigor, em segregação física e social de classes nas cidades, onde os ricos ficam em
condomínios fechados e a população de baixa renda em bairros distantes do centro, sem infra-estrutura e
serviços públicos, é uma das causas da violência urbana e torna um desafio “o resgate da cidade como um
espaço de convivência de todos”. (MORETTI, 2005)
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assoreamento, contaminação por resíduos sólidos e muitas vezes alagamentos,
enchentes e desmoronamentos.
A situação é ainda mais fragilizada, pois “o processo de parcelamento do solo
repassou para os cofres públicos a responsabilidade de implantação de obras que
deveriam ser executadas antes da comercialização dos lotes”. (MORETTI, 2005).
Os problemas ligados ao urbanismo não foram resolvidos quando
começaram e sempre se tratou deles como problemas que se resolveriam com o
tempo, no futuro. Desta maneira, foram ignoradas importantes questões ao longo
do “tempo-espaço” (RODRIGUES, 1998). Hoje estes problemas não se
solucionaram, apenas cresceram.
Esse

crescimento

regido

pela

ordem

econômica,

territorialmente

desordenado, em muito contribui para a problemática ambiental e social. Essa
problemática decorre, entre outras causas, do crescimento populacional e da
expansão urbana agravada pelo uso massivo de automóveis3, que quase sempre
subordina o desenho urbano, restringindo o papel do transporte público, do uso
da bicicleta e do ato de caminhar4 e pela falta de estrutura e políticas que
garantam o crescimento eqüitativo das cidades no que diz respeito aos valores
sociais e ambientais.
A cidade tem sido encarada como “arena para o consumo”, a riqueza
tornou-se um meio em si mesma ao invés de tornar-se um meio para atingir
metas sociais mais amplas. Ao não considerar os impactos sócio-ambientais o
desenvolvimento econômico tornou-se causa da degradação ambiental e da falta
de condições dignas de alimentação e habitação. (ROGERS; GUMUCHDJIAN,
2005)

2.1.1 A Globalização do mercado e seus problemas.
Na Globalização a “nova economia” é caracterizada pela circulação, em
tempo real e em alta velocidade, do capital financeiro na busca de oportunidades
de melhor investimento pelo planeta inteiro. Esse processo tem trazido
3

Que tem como conseqüência o alto gasto de combustíveis, poluição do ar, o estresse gerado pelo trânsito, a
impossibilidade de ficar na rua, a degeneração das comunidades e os problemas de segurança pública.
4
Mesmo assim, sabe-se que o numero de viagens à pé tem aumentado, já que o custo do transporte público é
inviável para muitas pessoas.
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conseqüências desastrosas tanto na dimensão social quanto na dimensão
ecológica, ambas ignoradas, fragilizadas e massacradas pela força do capital
financeiro (CAPRA, 2002).
A globalização provoca também uma “ênfase na exportação”, o que fez
surgir um aumento da distância entre a produção de peças e a comercialização
final, assim como o “aumento da distância entre a comida e a mesa”. Para piorar
a situação, são utilizados meios de transportes altamente poluentes para suprir
estes grandes deslocamentos (CAPRA, 2002, pg.158).
O aparente “crescimento” para os paises “em desenvolvimento”, com
grandes corporações investindo em seu território, desvaloriza e condena seu bem
mais precioso: o meio ambiente e as tradições culturais. Este desenvolvimento
somente econômico é tido como um vício do pós-guerra e traz grandes efeitos
colaterais. (SOUZA, 2006). Como diz CAPRA, “O capitalismo global não alivia a
pobreza e a exclusão social; muito pelo contrário, agrava-as” (CAPRA, 2002
pg.156).
A Coréia do Sul e o Taiwan são exemplos dos problemas ligados ao
aumento da produção para suprir o mercado mundial. Estes paises, considerados
por um momento um modelo para paises em desenvolvimento, sofrem hoje
conseqüências ambientais gravíssimas, que geram agora altos custos sociais,
ligados à poluição. Estes paises não podem sequer usar as riquezas que vêm
ganhando para limpar seu meio ambiente, pois a competitividade da economia
global é tão grande que enfraquece a legislação ambiental, a fim de baixar os
custos da produção industrial. Com o argumento do “livre comércio”, os
representantes do capitalismo global eliminam as legislações ambientais
(CAPRA,2002).
Nas palavras de Shiva Vandana (apud CAPRA,2002 pg 159) o efeito
líquido de tudo isto é que “os recursos vão dos pobres para os ricos e a poluição
vai dos ricos para os pobres”. Entretanto, “a idéia de que os ricos podem
continuar a dar as costas para a poluição e a pobreza destas cidades, e agir em
confortável isolamento destes centros de desolação, é uma visão extremamente
míope e distorcida” (ROGERS; GUMUCHDJIAN, 2005, pg 8).

Fritjof Capra é

enfático quando relaciona o fim da auto-suficiência das comunidades rurais à
globalização:
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“A destruição do ambiente natural nos paises do terceiro mundo caminha de mãos
dadas com o fim do modo de vida tradicional e auto suficiente das comunidades
rurais, à medida que os programas de televisão norte-americana e as agencias
multinacionais de propaganda veiculam imagens glamurosas de modernidade
para milhões de pessoas em todo mundo, sem deixar claro que o estilo de vida do
consumo material infinito é totalmente insustentável” (CAPRA, 2002, pg159).

É importante lembrar que todas estas acelerações no ritmo de produção
alteram profundamente a crosta terrestre. A utilização dos recursos naturais
sempre apresentou um quadro de exploração “cruel”, regrada apenas por
interesses econômicos, onde o possível esgotamento apenas refletia a
preocupação de buscar novas fontes (ou tecnologias) para a exploração
(RODRIGUES, 1998).
Como veremos mais à frente, análises e pesquisas já deixaram claro que o
“capitalismo global, em sua forma atual, é manifestamente insustentável e teria de
ser reestruturado desde as bases”. Este argumento é defendido até por alguns
“capitalistas esclarecidos” que assumem que a doutrina neo-liberal da
globalização mais parece um “fundamentalismo de mercado” e a consideram “tão
perigosa quanto qualquer outro tipo de fundamentalismo” (CAPRA, 2002 pg. 167).
Demonstrando que não são somente os ambientalistas ou pacifistas que
questionam o impacto deste crescimento econômico, Veiga (2006) apresenta
novas escolas de “economia”, que trabalham o conceito de pós-desenvolvimento,
neo-desenvolvimento e decrescimento5.

2.1.2. A ameaça sobre os Recursos Naturais.
Com o desenvolvimento tecnológico atual, satélites e outros processos de
monitoramento indicam claramente os efeitos da poluição e da erosão. Dados
coletados, verificações e constatações apontam para uma catástrofe ambiental de

5

Entre estes estão economistas, cientistas, diplomatas e líderes intelectuais. Entre os autores contemporâneos
podemos citar: Serge Latouche, que defende “as vantagens do decrescimento”, mediante a ilusão do
crescimento que esconde seus impactos por trás de uma imagem de bem estar e status e a necessidade de se
“reduzir progressivamente o impacto ecológico” e respeitar os limites do planeta e Susan George, resgata a
estrutura de uma organização internacional de comércio (OIC), proposta por Keynes em 1942, que seria
abrangente e justa, mas foi submersa nos interesses políticos ao longo dos anos, dando lugar às “instituições
de Bretton Woods” (OMC, FMI e Banco Mundial).
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uma magnitude nunca antes enfrentada pela humanidade (ROGERS e
GUMUCHDJIAN, 2005).
Por muito tempo se viu a natureza e os desastres ambientais como fatores
não relacionados à humanidade. É recente a compreensão da problemática
ambiental em sua complexidade no que diz respeito às formas predatórias da
natureza pelo homem (RODRIGUES, 1998).
A denominação de recursos não renováveis se dava pela idade geológica
de certos materiais, enquanto os recursos renováveis expressavam materiais que
são presentes, reais, em constante renovação, sem considerar, de fato, o período
de tempo necessário para suas formações, por exemplo, uma complexa floresta
tropical, que abriga centenas de milhares de espécies, demora muito tempo para
se formar. Ao não se levar em consideração o tempo necessário para a
renovação destes materiais, eles foram entendidos como recursos renováveis.
Mas atualmente pela rapidez da sua utilização pela humanidade, em constante
crescimento, passaram a ser considerados não-renováveis, um problema de
escala temporal, afirma Rodrigues (1998).
Estudos de Aziz Ab´Saber fornecem considerações acerca das condições
climáticas de eras geológicas do passado até preocupações bem atuais, como a
geografia urbana de metrópoles subdesenvolvidas, estratégias de proteção da
biodiversidade, paisagismo ecológico e toda gama de trabalhos e artigos sobre o
impacto do desenvolvimento urbano no ecossistema de uma determinada região.
Ab´Saber acrescenta aos estudos de ecologia social metropolitana a questão das
peculiaridades das questões ambientais, pelo que ele chama de metabolismo
urbano (AB´SABER, s/d). Ver ANEXO B.
O conceito da “Pegada ecológica” mostra os impactos de nossas ações
sobre o mundo. Foi desenvolvido por Wackernagel e Rees, que publicaram o livro
“Our ecological footprint” em 1996. No Brasil o conceito foi divulgado por Dias
(2002). O instrumento possibilita calcular a área produtiva de terra e água
necessária para prover os recursos consumidos e qual a área necessária para
assimilar os resíduos gerados, seja por uma determinada pessoa, empresa,
comunidade, ou mesmo nação. Segundo os estudos, a área necessária para
manter uma cidade é muito maior do que a área da cidade em si (CIDIN; SILVA,
2004). Apesar das cidades não ocuparem uma porção tão grande da superfície do
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globo (cerca de 2%) elas abrigam mais da metade da população e utilizam 75%
dos recursos tirados da Terra6. As cidades são consideradas “pontos quentes”,
pois um hectare de cidade gasta mil vezes mais energia, ou mais, do que a
mesma área em um ambiente natural (CIDIN; SILVA, 2004).
Já se provou que são os ricos que consomem mais e geram mais resíduos. Isso
se deve, principalmente, aos padrões de consumo, estilo de vida e modelo de
desenvolvimento imposto pelos paises desenvolvidos.
“o resultado dos caminhos trilhados ao longo das últimas décadas tem levado à
exaustão dos bens naturais, ao esgotamento do capital ecológico e à privação
plena de continuarmos vivendo nesse mundo. A escolha de um percurso mais
adequado, capaz de manter e preservar o planeta em que vivemos e garantir a
sobrevivência dos seres humanos e das outras espécies, se faz urgente. É
preciso que este esteja fundamentado na qualidade, e não na quantidade” (CIDIN;
SILVA, 2004, pg. 52).
“As escolhas individuais são necessárias para se reduzir a pegada da
humanidade, mas não são suficientes. É preciso salientar a necessidade de se
fazer

mudanças

no

modo

como

vivemos

coletivamente

na

busca

da

sustentabilidade. A pegada ecológica reforça as relações da sustentabilidade com
a eqüidade. Torna explícitos os impactos ecológicos das atividades antrópicas e
ajuda nas tomadas de decisões de modo a beneficiar à sociedade e o meioambiente” (CIDIN; SILVA, 2004, pg 47).

Vivemos hoje um desmatamento colossal. Isso faz com que tenhamos o
maior número de espécies em extinção desde há milhões de anos (Capra, 2002,
pg.217). Sentimos o fim dos recursos naturais e a redução da biodiversidade do
planeta.
“Rompemos a própria teia da vida da qual depende o nosso bem-estar;
prejudicamos, entre outras coisas, os preciosos “serviços ecossistêmicos” que a
natureza nos fornece de graça – o processamento de resíduos, a regulação do
clima, a regeneração da atmosfera, etc” (CAPRA, 2002).

Estes processos essenciais, considerados por Capra como “não-lineares”
estão seriamente comprometidos pela “busca linear de crescimento econômico e
consumo material”.
A ONU, no final do ano 2000, definiu oito metas para o Milênio. Para
realizar estas metas, foi firmado um plano entre os diversos paises, líderes e

6

Mais informações do impacto sobre os recursos naturais veja: < http://atlas.aaas.org >
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instituições para unir esforços para satisfazer as necessidades dos mais pobres
do mundo e foi estipulado como data limite o ano de 2015. De acordo com o site
da ONU7, estas metas são:
1. Erradicar a pobreza extrema e a fome;
2. Alcançar a educação primária universal;
3. Promover a igualdade entre sexos e capacitação das mulheres - garantindo o

ensino básico;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/AIDS, malaria e outras principais doenças;
7. Garantir a sustentabilidade ambiental - onde está prevista a integração dos

princípios da sustentabilidade nas políticas e programas, visando reverter a
perda de recursos. Alcançar até 2010 uma redução significativa da taxa de
perda da biodiversidade. Reduzir pela metade a proporção de pessoas sem
acesso sustentável à água potável segura. Alcançar uma melhoria significativa
na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de favela, até 2020;
8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento - possibilitando um

sistema comercial e financeiro confiável e justo.
Segundo Andrade e Romero (2007), os principais obstáculos para estas
metas e os três maiores desafios ambientais atuais são as mudanças climáticas,
a perda de biodiversidade e a deterioração dos recursos hídricos, estes
interligados entre si, e também interligados ao meio urbano.
Bueno et al (2004)8 descrevem os seis principais problemas da crise
ambiental mundial: o efeito estufa (aquecimento da terra), a chuva ácida, a
destruição do ozônio atmosférico, a extinção de ambientes naturais, a erosão e a
perda de fontes de água doce. Lembrando que estes efeitos causam risco à vida
e já começaram a ser sentidos, principalmente pelas camadas mais pobres.
Já são visíveis os efeitos do aquecimento global, causado pelo dióxido de
carbono e outros gases do “efeito estufa”, assim como pela urbanização que pode

7 www.un.org/millenniumgoals/
8
Estudos ambientais (Relatórios da ONU e estudos do instituto Oceanográfico de Woods, nos EUA, in
Gleiser apud Bueno, 2004)
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influenciar a radiação solar, a temperatura, a velocidade e direção dos ventos, a
precipitação, a umidade e as camadas atmosféricas. A figura 1 mostra os
principais causadores do efeito estufa.

Figura 1. Os vilões da intensificação do efeito estufa. Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, SIGRH, 2007.

Nas cidades, a pavimentação absorve muito calor durante o dia e libera
este calor à noite, gerando um aumento na temperatura. A impermeabilização do
solo acelera o escoamento da água precipitada e faz com que a superfície seque
rapidamente, dificultando o processo continuo de evaporação que naturalmente
resfria a superfície da Terra. As barreiras de edifícios diminuem a velocidade dos
ventos e ocasionam inversões nas camadas atmosféricas, aumentando a
precipitação pluvial nas cidades, onde as atividades humanas produzem muitos
núcleos de condensação de água (MOTA, 1981).
O aquecimento global traz muitos problemas, já cientificamente provados,
desde o descongelamento das geleiras, da capa de gelo do mar Ártico e das
“neves eternas” das montanhas até a morte de recifes inteiros de delicados
corais, formados por “incontáveis pólipos minúsculos no decorrer de eras
geológicas”, que sustentam à vida de outras incontáveis espécies, ameaçadas
também pela poluição marinha (CAPRA, 2002, pg. 219).
“A lição principal que temos a tirar dessas analises é a de que a maioria dos nossos
atuais problemas ambientais e sociais tem suas raízes profundas em nosso sistema
econômico (...) politicamente inviável a longo prazo. Uma legislação ambiental mais
rigorosa, uma atividade empresarial mais ética, uma tecnologia mais eficiente – tudo
isso é necessário, mas não é suficiente. Precisamos de uma mudança sistêmica mais
profunda” (CAPRA, 2002, pg. 221).
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2.1.3. O problema da água
A água está presente em todas as atividades humanas, desde a
dessedentação, higienização pessoal, produção de alimentos, construção,
agricultura, indústrias, meio de recreação, transporte e afastamento de dejetos
(Secretaria Estadual do Meio Ambiente SP, 2008).
O Cosmonauta russo Yuri Gagarin ao realizar o primeiro vôo orbital
tripulado em torno da terra comentou: “a terra é azul”. Embora este comentário
seja ligado aos gases que formam a atmosfera, em parte ele se deve também ao
fato de que 75% do nosso planeta seja coberto por água. Essa abundância de
água, entretanto, é aparente, uma vez que a quantidade de água doce disponível
é relativamente pequena. A figura abaixo mostra a distribuição da água no nosso
planeta.

Figura 2.. Onde está a água. Fonte: Our Planet, UNEP, 2003. (traduzida)

Segundo estudos de Robert G. Wetzel, da Universidade da Carolina do
Norte, Estados Unidos, em 1983, o volume de água existente no mundo é da
ordem de 1,3 bilhão de km3. Entretanto, é preciso considerar que cerca de 97,5%
de toda essa água é salgada, restando apenas 2,5% de água doce, da qual
apenas 1% do total está acessível na superfície do globo.
Assim, “Se o conteúdo de um recipiente de um litro correspondesse a toda água
existente no mundo, a parcela de água doce equivaleria a um copinho de café e o volume
disponível para consumo imediato do homem não seria mais umas poucas gotinhas”
(Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente SP, 2008).
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É importante lembrar que, no último século, o consumo de água aumentou
seis vezes e que a humanidade atualmente se apropria de 54% da água acessível
e estará usando 70% em 2025 (Our Planet, UNEP, 2003).
Outro fator que influência esta disponibilidade é a poluição. Muitos rios,
durante o seu percurso, têm suas águas afetadas por despejos industriais e
urbanos, comprometendo o seu uso e sua capacidade de regeneração,o que
afeta tanto o ecossistema aquático quanto o do seu entorno.

Figura 3: Ciclo de contaminação
Fonte: TUCCI, 2005

A contaminação se dá também pela chamada ‘poluição difusa’: lixos de
diversas

naturezas,

partículas

de

diversos

materiais,

plásticos,

dejetos,

agrotóxicos e pesticidas. São poluentes orgânicos e químicos altamente tóxicos
como o chumbo, e diversos óleos, proveniente das emissões dos automóveis,
depositados diariamente sobre a superfície e carregados pelas chuvas para os
cursos d´água, onde se somam às outras formas de despejos.
A crescente atividade das indústrias, além de comumente consumir muita
água, produz efluentes com os mais diferentes compostos, novos componentes
são produzidos todos os dias e a fiscalização desses processos dificilmente é
acompanhada (TUCCI, 2004).
As cargas domésticas, carregadas pelo sistema de esgoto, quando este
existe, raramente são tratadas ou seu tratamento possui baixa qualidade e
dificuldade de fiscalização.
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Toda esta poluição compromete a qualidade dos cursos d´água e sua
capacidade de abrigar a suscetível biodiversidade.
Atualmente tem se ampliado o uso de água proveniente dos aqüíferos
subterrâneos, mas esta fonte também está sendo comprometida pelo uso
abusivo, pela poluição gerada pelas aglomerações urbanas, dada a grande
quantidade de fossas sépticas, aterros sanitários e problemas atribuídos à
grandes áreas impermeabilizadas.
“Um dos aqüíferos subterrâneos mais importantes do mundo é o Guarani, que se
estende pelos Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e pelo Paraguai, Uruguai e
Argentina, numa extensão de 1,2 milhão de km2, dos quais 840 mil km2
encontram-se no Brasil” (Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente SP, 2008).

Os principais problemas da urbanização sobre os recursos hídricos são
esquematizados nas figuras 4, 5 e 6 a seguir.
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Figura 4. Os efeitos da urbanização nos processos hidrológicos.
Fonte: Hall (1986) apud Tucci et al, 2000).
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Durante todo o século passado, a devastação ambiental, a contaminação e
uso indevido da água provocaram uma considerável redução dos mananciais e o
problema da escassez de água começa a preocupar (ANDRADE E ROMERO,
2007).
Segundo o primeiro relatório da United Nations Environmental Program
(UNEP9) sobre o desenvolvimento da água no mundo, publicado pela revista Our
Planet da UNEP, a crise da água é essencialmente uma falta de sua gestão. Mas,
a verdadeira tragédia é o efeito sobre o cotidiano das pessoas pobres. Essas sim
sofrem com as aflições de problemas relacionados à água (Our Planet, UNEP,
2003).
Conhece-se a maioria dos problemas relacionados à crise da água e tem-se uma
boa noção de onde eles estão. Já se tem conhecimentos e os instrumentos para
começar a rastreá-los e foram desenvolvidos excelentes conceitos baseados em
eqüidade e sustentabilidade. Mas há uma inércia das lideranças e o
desconhecimento da população sobre a escala do problema, O que causa falhas
e atrasos na implantação de ações corretivas e da aplicação e funcionalidade dos
conceitos.
A pobreza é, ao mesmo tempo um sintoma e uma causa do problema da
água, e facilitar o acesso dos pobres à água tratada e ao saneamento básico
seria uma grande contribuição para erradicação da pobreza.
Resolver o problema da água em seus muitos aspectos, um desafio da
humanidade. Mais que isso, da resolução desse problema depende nossa
sobrevivência e a do próprio planeta Terra (Our Planet, UNEP, 2003).

2.2. Movimentos de transformação e os novos conceitos para melhoria do
ambiente.
Obviamente a relação da sociedade humana com o meio ambiente sempre
existiu. Sabemos que a história da humanidade é relacionada com o território, o
terreno onde as comunidades vivem e tiram seu sustento.
Se durante muito tempo isto foi feito sem nenhuma preocupação com os
limites dos recursos do planeta, hoje é crescente a conscientização sobre o

9

Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA).

36

problema. Incluímos no ANEXO C uma linha do tempo que relata uma série de
eventos e acontecimentos marcantes no campo ambiental por todo o mundo a
partir de meados do século XX, quando os problemas ligados à poluição,
industrialização, crescimento populacional e exploração excessiva começavam a
se avolumar.

2.2.1. Novos paradigmas de ética, consciência ecológica e cooperação
O aumento considerável da conscientização ecológica, o avanço da
tecnologia de informação provendo uma rede de comunicação até então nunca
conhecida e os processos da produção automatizada, são, segundo Rogers e
Gumuchdjian (2005), condições favoráveis para o desenvolvimento de uma
cultura

urbana

pós-industrial

socialmente

responsável

e

ambientalmente

consciente.
Estamos na “Era da Informação”, onde novas tecnologias de comunicação,
principalmente a Internet, possibilitam a mobilização, a troca de informações e a
organização em redes, se propagando entre pessoas e organizações,
possibilitando um elo inédito entre as redes humanas globais (CAPRA, 2002).
David Harvey (2004) ao refletir sobre as mudanças que uma geração tem
sobre os acontecimentos globais e ao considerar que o tempo médio entre duas
gerações é de aproximadamente 30 anos10, nos coloca atualmente em um
momento estratégico da história, onde existe uma necessidade de mudança da
forma como vêm sendo construídas as sociedades e sua relação com o meio
ambiente.
A sociedade civil, segundo Capra, define-se por “um conjunto de
organizações e instituições - igrejas, partidos políticos, sindicatos, cooperativas e
diversas associações de voluntários”, que permeiam o Estado e seus cidadãos.
Segundo Castells (apud Capra, pg.228) as mudanças sociais se dão em
rejeição e resistência aos “valores predominantes na sociedade - o patriarcado, o
10

Harvey lançava seu livro “Espaços de Esperança” 30 anos após o decretado ano internacional dos direitos
humanos (1968) marcado por diversos acontecimentos, como inicio da guerra do vietnã, assasinato de Martin
Luther King, de Robert F. Kennedy, acontecimentos da ditadura no Brasil, etc... Também 150 anos após
lançado o manifesto comunista (Marx e Engels, 1948) e 50 anos após a assinatura da Declaração Universal
dos Direitos humanos na ONU.
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domínio e o controle da natureza, o crescimento econômico e o consumo material
ilimitados”. Nasce deste movimento uma “visão alternativa baseada no respeito à
dignidade humana, na ética da sustentabilidade e numa concepção ecológica do
universo”. Desta visão vêm surgindo uma “coalizão mundial de movimentos
populares”, ligados através de redes eletrônicas, possibilitando a realização de
protestos e manifestos integrados (CAPRA, 2002, pg. 228,229).
Destaca-se a ascensão do movimento das ONGs, Organizações Não
Governamentais, que possibilitam a agentes transformadores utilizar a educação,
o bom senso e a cidadania como ferramentas para inclusão social e restauração
ecológica.
Dentre os movimentos que surgem apoiados pelas redes de comunicação,
Capra (2002) relata o surgimento em 1999, da “Coalizão de Seattle”, formado
após uma convocação global eletrônica e resultou em um seminário dois dias
antes da reunião da Organização Mundial de Comércio (OMC)11 em Seattle, que
deixava claro a oposição às políticas e ao regime antidemocrático da OMC. Esse
seminário foi seguido de uma série de manifestações, “cerca de 50.000 pessoas,
pertencentes a mais de 700 organizações fizeram um protesto apaixonado,
magistralmente coordenado e quase totalmente não-violento que mudou
permanentemente o panorama político da globalização” (CAPRA, 2002, pg 225).
Em 2001, enquanto acontecia o tradicional Fórum Econômico de Davos12
onde “alguns dos principais participantes admitiram pela primeira vez que a
globalização não terá futuro se não for projetada para incluir a todos, para ser
ecologicamente sustentável e para respeitar os direitos e valores humanos”,
ocorria também o primeiro13 Fórum Social Mundial (FSM)14, organizado pela
11

A OMC é uma das instituições de Bretton Woods, junto com o Banco Mundial e o FMI. Foi criada para
preencher a necessidade de gerenciar o comércio internacional, a idéia surgiu no pós-guerra em 1946 por
Keynes, mas sofreu diversas modificações até chegar ao modelo atual, ficando muito distante do esperado e
sem nenhuma ligação com a ONU e, portanto com os governos dos paises (LATOUCHE, 2007).
12
Quando os lideres políticos dos paises mais poderosos economicamente se reúnem para discutir o
“desenvolvimento” marcado historicamente por uma visão laica e elitista.
Veja:< http://www.weforum.org/en/index.htm>.
13
Janeiro de 2001, na cidade de Porto Alegre, Brasil.
14
O Fórum Social Mundial (FSM) acontece todos os anos, na mesma época do Fórum Econômico de Davos,
em diversas cidades dos paises “em desenvolvimento”. Acredita-se que o FSM venha ganhando força
política, uma vez que seu caráter inicial, que procurava soluções que negavam a luta política, tenha sido
despersuadido pela liderança de Bush na sangrenta guerra do Iraque e pelas chantagens para impor os
tratados de livre comércio. Em 2006 o FSM foi policêntrico, sediado ao mesmo tempo em Caracas (A.L.),
Bamako (África) e Karashi (Asia) e houve um maior número de atividades no Eixo I (poder, política e
emancipação) que tiveram seus auditórios lotados visando a organização popular em prol da luta contra o
imperialismo e pelos direitos humanos. O FSM tem sido o espaço mais importante de articulação
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Coalizão de Seattle, reunindo milhares de pessoas sob o tema: “Um outro mundo
é possível” abrangendo uma grande diversidade de temas (CAPRA, 2002,
pg.223). O FSM é um espaço para o debate democrático de idéias,
aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca de experiências e
articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da
sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo
capital e por qualquer forma de imperialismo. Resulta em uma adesão cada vez
maior de pessoas ligando-se a diversos aspectos de solidariedade e luta pela
equidade15.
A influência das redes de comunicações e informações sobre esses
movimentos são exemplos do poder de propagação da informação, que motivam
ativistas e movimentos a publicarem suas idéias, formando a criação de sites que
passam conceitos de sustentabilidade16. É claro que estamos aqui filtrando as
informações, pois ao mesmo tempo inúmeros sites trabalham para a divulgação
do modelo capitalista de consumo, apoiados pelo “marketing” e por publicitários
que vendem seus produtos pelo poder de sedução, com propagandas
enganosas17..
É possível falar sobre diversos movimentos e organizações que propagam
a mudança necessária para o desenvolvimento sustentável. Entre estes estão as
organizações já consolidadas, com experiência em lidar com manifestações,
conferências, etc., como o Greenpeace, WWF, Worldwatch.
Um dos principais autores sobre o pós-desenvolvimento, Serge Latouche
fala sobre a necessidade de desvendar o mito do desenvolvimento e reprimir a
sociedade dominada pela economia de crescimento pela sua insustentabilidade
diante dos impactos sócio-ambientais sistematicamente relacionados. Latouche
internacional por um mundo novo. Isso porque possibilita aos participantes que se articulem e proponham
ações concretas, desde que não se manifestem em nome do Fórum, de acordo com a “Carta de Princípios”.
Veja: < http://www.forumsocialmundial.org.br/noticias_textos.php?cd_news=25 >
15
< http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=1 >
16
A televisão teve um papel histórico na ascensão da sociedade de consumo, com propagandas e incentivos
ao consumo dos mais diversos produtos. O mesmo também ocorre na internet. Por outro lado, vê-se a
ascensão de alguns programas surgidos nos últimos anos com o propósito de divulgação de informações e de
alertas para a ecologia e a sustentabilidade.
17
Um exemplo é a campanha publicitária da Ford que traz expressões como “o poste é arvore, a rua é rio,
os prédios são montanhas, lâmpada é sol, a fumaça é algodão, a lombada é jacaré, o telhado são pássaros”...
Sabemos que são metáforas, vistas como uma forma de arte pelos publicitários. Mas precisamos estar alertas
sobre a influência e alienação gerada, para que se possa decidir o que realmente é importante e mudar os
padrões de consumo.
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(2003) alerta para a urgência de se pensar uma sociedade de “decrescimento” e
de incorporar os princípios econômicos baseados na “ecoeficiência”. O autor vê a
possibilidade da escolha de uma ética pessoal diferente, como a simplicidade
voluntária, que poderia mudar a direção da tendência e mexer com as bases do
sistema. Entretanto, Latouche enfatiza a necessidade de se questionar
radicalmente o sistema, para que esta mudança não seja limitada. Visto às
dificuldades de incorporar a sociedade de “decrescimento”, já que é difícil o aceite
dos ricos e de todos que vivem alienados pelo sistema atual, Latouche (2003)
conclui que a “pedagogia das catástrofes” será uma forma de alcançar a
“necessária descolonização do imaginário”...
De qualquer maneira, merecem destaque sites da internet e movimentos
sociais que demonstram a “Simplicidade Voluntária” e têm o intuito de
conscientizar o máximo de pessoas. A simplicidade voluntária18 busca a:
o

Consciência sobre a conseqüência do valor que damos a Natureza,
procurando despertar as pessoas para o fato de que nossa vida depende da
preservação da Natureza.

o

Preservação de nossas riquezas naturais19,

o

Economia de recursos, sobretudo da água.

o

Reciclagem, que não só diminui a quantidade de lixo gerado e possibilita o
reaproveitamento de materiais, como também contribui para devolver a
dignidade até então desconhecida de cidadãos que tinham seu único sustento
proveniente da coleta de lixo.
Muitos estudos com foco nas questões relacionadas à insustentabilidade

dos modos de produção e do padrão de consumo humano buscam soluções para
um consumo menos agressivo, um novo papel para o consumo. A publicação “O
Estado do Mundo” de 2004, trabalha uma série de assuntos polêmicos e propõe
as seguintes reflexões:

18

www.simplicidadevoluntária.com/socied.htm traz alguns passos para se “desprender” da sociedade de
consumo.
19
Alertando para a situação, por exemplo, dos bancos de sementes existentes pelo mundo, que guardam
espécies que já não se vêem mais. Segundo Tore Scroppa (diretor do instituto de Florestas e Paisagens da
Noruega, que participa do projeto “Cofre do fim do mundo”, que vai proteger sementes), “mais de 40 países
tiveram parte ou a totalidade de seus bancos de sementes destruídos nos últimos anos. Seja devido à guerra,
como no Afeganistão e Iraque (por ataques americanos), ou devido a inundações ou outros desastres naturais,
como nas Filipinas”.
Ver: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2600971-EI238,00.html>
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“• A classe de consumidor global está tendo uma qualidade de vida melhor em função dos
seus níveis crescentes de consumo?
• Poderão as sociedades perseguir o consumo de forma equilibrada, especialmente
harmonizando o consumo ao ambiente natural?
• Poderão as sociedades reformular as opções do consumo para uma escolha genuína?
• Poderão as sociedades priorizar o atendimento às necessidades básicas de todos?
• De modo geral, os consumidores estarão se beneficiando da cultura global de consumo?
Indivíduos, importantes árbitros dessa questão, podem considerar os custos pessoais
associados a altos níveis de consumo, dívida financeira, tempo e estresse relacionado ao
trabalho para sustentar um alto consumo e ao tempo necessário para limpar, melhorar,
guardar ou, de outra forma, manter as posses.
• Como o consumo substitui o tempo com família e amigos?”.
(GARDNER; ASSADOURIAN, 2004)

Esta nova perspectiva sobre o consumo deve incluir a consciência sobre as
formas de produção e geração de resíduos, e traz inovações nas tecnologias de
produção, voltadas para o reaproveitamento de materiais como veremos mais à
frente.
Rogers e Gumuchdjian (2005) falam da necessidade de incluir na definição
de riqueza o “capital natural: ar limpo, água potável, camada de ozônio efetiva,
mar sem poluição, terra fértil e abundante diversidade de espécies”, garantindo os
meios necessários (normas reguladoras) para proteção deste capital (ROGERS;
GUMUCHDJIAN, 2005, pg. 4).
Vimos então o esforço de várias ONG´s, institutos de pesquisas e centros
de

ensino

para

enfatizar

que

o

desenvolvimento

sustentável

depende

fundamentalmente da sustentabilidade ecológica, “com efeito, a criação de
comunidades sustentáveis é o maior desafio dos nossos tempos.” Segundo
Capra, “uma comunidade humana sustentável tem que ser feita de tal maneira
que seus modos de vida, negócios, economia, estruturas físicas e tecnologia não
prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida” ela pode
usar como molde os ecossistemas naturais, que baseiam-se numa interação
continua com outros sistemas vivos (humanos e não-humanos). Estes “sistemas
vivos são redes auto-geradoras, fechadas dentro de certos limites no que diz
respeito à sua organização, mas abertas a um fluxo continuo de energia e
matéria” (CAPRA, 2002, pg.238).
Desta compreensão sistêmica, Capra formula um conjunto de princípios de
organização, chamados “princípios básicos da ecologia”.
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Andrade e Romero (2005) desenvolveram uma interpretação destes
princípios voltados para o meio ambiente urbano. Bueno (2006) contribui para
esta aplicação de princípios no meio urbano, para avaliar políticas e projetos,
como veremos à seguir na tabela 1.
Tabela 1. Princípios da ecologia
PRINCÍPIOS DA ECOLOGIA
REDES:
ECOSSISTEMAS: Tudo na Natureza está ligado por meio de redes, todos os sistemas vivos se
relacionam entre si e entre outros sistemas nas mais diversas escalas. São “redes dentro de
redes”, os limites se transpõem e inter-relacionam todas as interdependentes partes do todo. A
complexidade de cada componente contribui para a “teia da vida”, formada por dependências,
riquezas de relações e redes de comunicações (CAPRA, 2002).
ECOSSISTEMAS URBANOS: Interações contínuas com outros sistemas vivos (humanos,
animais, vegetais e microorganismos) e variantes dependências educativas, culturais e
técnicas. Interdependência entre bairros, entorno, área rural, etc. Aplicações no desenho urbano
através de redes de espaços públicos, de caminhos, de transportes públicos, de drenagem e
captação de águas pluviais, de hortas urbanas, etc (Andrade e Romero 2005 apud Bueno,
2006).
CICLOS:
ECOSSISTEMAS: “Fluxos contínuos de matéria e energia” que depois de tirados do ambiente
são transformados em resíduos que são reaproveitados continuamente.
ECOSSISTEMAS URBANOS: Metabolismo circular. Resíduos são recursos.
Bueno (2006) inclui a importância do ciclo antrópico, de manipulação de matéria e energia pelo
homem, pois este intervém fortemente nos outros ciclos.
ENERGIA SOLAR:
ECOSSISTEMAS: Poder da Energia solar se transformar em outras formas de energia, através
da fotossíntese se transforma em energia química que move os ciclos ecológicos.
ECOSSISTEMAS URBANOS: Energia solar é fonte de aquecimento, determinante de conforto
térmico e ampla fonte de energias renováveis.
ALIANÇAS (PARCERIAS):
ECOSSISTEMAS: As alianças costumam fluir em cooperação generalizada.
ECOSSISTEMAS URBANOS: Marcado pela democracia, e pelos diferentes papeis
desenvolvidos pelos indivíduos, de forma a trocar habilidades.
DIVERSIDADE:
ECOSSISTEMAS:A biodiversidade representa uma certa segurança sobre a capacidade de
recuperação e a maleabilidade do equilíbrio ecológico, caso algum elo de interdependência e
informação se desfaça.
ECOSSISTEMAS URBANOS: Diversidade de usos em um delimitado espaço determina a
necessidade de transporte motorizado, influencia o impacto gerado e dinamiza as trocas de
energia, matéria e informação (redução da pegada ecológica). Bueno destaca a importância da
interdependência e integração de elementos na escala intra-urbana e também a necessidade de
autonomia na escala regional das diversidades, para que se complete regionalmente e não
precise de complementos externos.
EQUILÍBRIO DINÂMICO:
ECOSSISTEMAS: A flexibilidade perante mudanças ambientais ajuda a recuperar o ponto de
equilíbrio.
ECOSSISTEMAS URBANOS: O equilíbrio depende da disposição dos elementos, que devem
ser projetados de acordo com as necessidades e os deslocamentos. Segundo Bueno os
ecossistemas urbanos influenciam diretamente sobre a capacidade de autodepuração do
Ecossistema geral, já que é consumidor e produtor ativo de substâncias que poluem em grande
escala.
Fonte: Adaptação das definições dos princípios nos ecossistemas de Capra (2002), dos ecossistemas urbanos de
Andrade e Romero (2005) e ainda inclui alguns comentários de Bueno (2006) no âmbito da gestão urbana ambiental.
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Estes princípios estão ligados diretamente à nossa saúde e bem estar,
através da pureza do ar e da água, assim como da saúde do solo, que produz
nossos alimentos.
Acredita-se que o primeiro passo para a sobrevivência da humanidade vai
depender da nossa “alfabetização ecológica”, da compreensão dos princípios
básicos da natureza e da adaptação da nossa vida a eles. O segundo passo trata
da capacidade de realizar “projetos ecológicos” (CAPRA, 2002).
A “alfabetização ecológica ou eco-alfabetização” é uma importante
ferramenta para o desenvolvimento sustentável, pois permite a visão sistêmica20
do ambiente que envolve cada cidadão, através da compreensão dos princípios
de organização, comum entre os seres vivos, desenvolvidos pelos ecossistemas
para sustentar a “teia da vida”. Deve, portanto ser “uma qualificação sine qua non
dos políticos, lideres empresariais e profissionais de todas as esferas”. Para isso
deve ser considerada fundamental à educação e implantada em todos os níveis –
“desde as escolas de primeiro e segundo grau até as faculdades, universidades e
centros de extensão educacional de profissionais” (CAPRA, 2002, pg. 240).
No centro de Eco-Alfabetização (Center for ecoliteracy)21 junto com seus
colegas, Capra vêm desenvolvendo um modelo de alfabetização ecológica
dirigido às escolas de primeiro e segundo grau, trabalhando uma pedagogia cujo
centro é a compreensão do que é a vida; ou seja, experiências no mundo real
(plantar uma horta, explorar um divisor de águas, restaurar um mangue) para
superar a nossa separação em relação à natureza e criando novamente uma
noção de qual é o lugar a que pertencemos. Faz parte do aprendizado das
crianças a noção de que:
“Os fatos fundamentais da vida - que os resíduos de uma espécie são os alimentos de
outras; que a matéria circula continuamente pela teia da vida; que a energia que move
os ciclos ecológicos vem do sol; que a diversidade é a garantia da sobrevivência; que a
vida, desde os seus primórdios há mais de três bilhões de anos, não tomou conta do
planeta pela violência, mas pela organização em redes” (CAPRA, 2002).

20

Capra acentua a “visão sistêmica” (referência à tradição intelectual da teoria dos sistemas, uma visão da
realidade) e a noção de “ecologia profunda” (que não separa os seres humanos da natureza e reconhece o
valor intrínseco de todos os seres vivos) como uma possível base filosófica e até mesmo espiritual para um
novo paradigma científico. Opinião já defendida por Capra ao longo de 20 anos.
21
Sede em Berkeley, Califórnia, EUA. Vide: <www.ecoliteracy.org>

43

“Esses novos conhecimentos, que também são uma antiga sabedoria,
estão agora sendo ensinados numa rede cada vez maior de escolas na Califórnia”
e em outras partes do mundo22 (CAPRA, 2002).
Para a aplicação dos conhecimentos ecológicos voltados à reformulação
fundamental de nossas tecnologias e instituições sociais promovendo a
diminuição da distância entre as criações humanas e as dos sistemas
ecologicamente sustentáveis da natureza, surge o segundo passo, o “Projeto
Ecológico” (CAPRA, 2002).
No sentido mais amplo o “projeto ecológico” trata da “moldagem dos fluxos
de energia e de materiais feita em vista dos fins humanos” e insere,
cuidadosamente, os objetivos humanos na grande rede de padrões e fluxos do
mundo natural. Exige uma mudança fundamental na nossa relação com a
natureza e “dá inicio a uma era baseada não no que podemos extrair da natureza,
mas no que podemos aprender com ela” (BENYUS apud CAPRA, 2002, pg 241).
Um dos principais princípios do projeto ecológico preconiza que “os
resíduos são alimentos”.
Um exemplo desta aplicação é o agrupamento ecológico de Indústrias,
segundo trabalhos realizados pela organização ZERI (Zero emissions research
and initiatives), fundada no começo da década de 90 pelo empresário Gunter
Pauli (CAPRA, 2002). O conceito da ZERI é gerar zero de resíduo, zero
desperdício e se esforça para eliminar a própria idéia de desperdício.
“Uma empresa sustentável estaria inserida numa ‘ecologia de empresas’, na qual
subprodutos de uma empresa seriam os recursos de outra. Num tal sistema industrial
sustentável, a produção total de uma empresa – seus produtos e resíduos – seria
considerada um conjunto de recursos que circulam dentro do sistema” (CAPRA, 2002 pg.
242).

A ZERI opera através de uma rede internacional, na qual políticos,
empresários, educadores e estudiosos trabalham para gerar conhecimento sobre
a biodiversidade e os processos biológicos dos ecossistemas locais. Estes devem
ser utilizados visando a produtividade dos recursos, gerando ciclos da matéria,

22

Voltado para o ensino superior, a organização educacional “Second Nature” (ver:www.secondnature.org)
que têm sua Sede em Boston, mas mantém parcerias com diversas faculdades e universidades para tornar a
educação para a sustentabilidade um elemento essencial para a vida universitária. Também existem outras
experiências que vêm agregando conhecimento e exemplos para a alfabetização ecológica. Um exemplo é o
Schumacher College, um centro de estudos ecológicos que tem por base a ecologia profunda.
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multiplicidades de alianças e parcerias, diversidade de empresas, produção de
consumos locais e o objetivo de “otimizar em vez de maximizar”, que são os
princípios básicos da ecologia (CAPRA, 2002, pg. 243, 247).
“A ZERI é formada por três tipos de redes, a primeira é o agrupamento ecológico de
indústrias, que segue o modelo das teias alimentares dos ecossistemas naturais.
Intimamente ligada a ela há a rede humana da comunidade onde o agrupamento se
localiza. A terceira por fim, é a rede internacional de cientistas que proporcionam o
conhecimento detalhado necessário (...) O valor global gerado pelo todo é sempre maior
do que a soma dos valores que seriam gerados por elementos que funcionassem
isoladamente” (CAPRA, 2002, pg. 247).

A maior parte dos agrupamentos ZERI ainda lida com recursos e resíduos
orgânicos, mas o principio de que “resíduos são alimentos” não se limita a estes,
serve tanto para o metabolismo biológico quanto para o metabolismo técnico23
que compreende a reutilização da matéria prima de máquinas, estruturas físicas,
etc. Estes materiais devem ser atenciosamente separados dos materiais
orgânicos e mantidos o mais puro possível, para continuarem como matérias de
alta qualidade, diferente do que acontece hoje na reciclagem, onde misturam-se
diversas qualidades de materiais, criando um material de baixa qualidade.
Os chamados “Nutrientes técnicos, serão feitos de modo a entrar de novo
no ciclo técnico”, possibilitando a reutilização das peças que não funcionam mais
como matéria prima para novas peças (CAPRA, 2002).
Este conceito de ciclos técnicos funcionará melhor se acompanhado de
uma economia de serviços e fluxos, onde o usuário não mais possui o aparelho
ou peça de variados fins, mas aluga o direito de usá-los e a manutenção fica por
conta da empresa. Por exemplo, uma televisão, quando estraga ou para de
funcionar, volta para a indústria, que reaproveita suas peças para fabricar uma
nova televisão. Isso já acontece nos EUA, onde uma fabrica de carpete aluga
módulos de carpete e troca quando estes se desgastam (trocando só os módulos
que estão realmente desgastados) ou quando o usuário quer um modelo
diferente. Isto, é claro, implica em uma grande mudança, principalmente no
desenho e confecção dos objetos, adaptando seus produtos para que seus
componentes sejam facilmente desmontados e reciclados (CAPRA, 2002).

23

conceituados por Braungart e McDonough (in CAPRA, 2002, pg. 248).
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O livro “Capitalismo natural24” mostra diversos exemplos da eficiência do
uso mais apropriado de recursos. Através dele Capra afirma que “o projeto
ecológico é um bom negócio”, lembra que a “ineficiência de hoje em dia quase
sempre sai mais caro do que as medidas que seriam necessárias para revertê-la”
e mostra, no caso dos agrupamentos da ZERI, como “o aumento da produtividade
de recursos na esfera técnica teria múltiplos efeitos benéficos: adiaria o
esgotamento dos recursos naturais, diminuiria a poluição e aumentaria o numero
de empregos” (CAPRA, 2002, pg. 251).
2.2.2. Caminhos do eco-desenvolvimento na construção civil:
Ao falar sobre arquitetura sustentável, Rogers e Gumuchdjian (2005)
atentam para a responsabilidade dos profissionais da construção para que cada
edifício já esteja adaptado com tecnologias limpas ao invés das poluentes. Tornase necessária a definição de uma dimensão ética nas profissões ligadas à
construção civil, para que se contribua para uma cidade sustentável, sobretudo na
dimensão social e ambiental. Como já observamos, o esforço para disseminar
essas noções pode e deve ser incentivado nos cursos superiores.
Percebe-se hoje um progresso dos “projetos ecológicos” na área da
construção, que vêm, segundo Capra (2002), buscando a eficiência energética
tanto na forma e orientação dos projetos, quanto no uso de materiais fotovoltaicos
e de ótimo desempenho termo-acústico, além de outras tecnologias.
A importância da redução do uso de produtos e matérias primas não
renováveis, a adoção do uso de novas tecnologias, novos desenhos industriais, a
utilização de reciclados e materiais compostos podem gerar economia de custo e
melhorias qualitativas, assim como os projetos de reabilitação de prédios antigos
em desuso e a construção de edifícios flexíveis adaptáveis a diversos usos,
prolongando sua vida útil (ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2005). Estas e outras
noções devem ter a abordagem sistêmica e o domínio social, ligando o mundo
material às estruturas sociais, com seus conjuntos de regras de comportamento
(CAPRA, 2002). Diversos edifícios têm características de espaços semi-públicos,

24

Livro de Paul Hawken e Amory Lovins e Hunter Lovins, publicado pela Editora Cultrix
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que têm uma importância crucial para a utilização do espaço multifuncional25.
Entre eles estão as igrejas, clubes, prefeituras e mercados, que em conjunto com
os espaços públicos, tais quais ruas, praças e parques, formam dimensões de
espaços pelos quais o cidadão pode transitar livremente. (NOLLI apud ROGERS
e GUMUCHDJIAN, 2005). Mas, segundo Rogers e Gumuchdjian, é a massa
tridimensional dos edifícios que define as áreas públicas.
Segundo os autores a relação da silhueta dos edifícios com a esfera
pública marca a cidade. A importância de elementos que se relacionam com a
escala humana, os detalhes do edifício, como pisos, corrimão, meio fio,
esculturas, equipamentos urbanos ou de sinalização, são cruciais para o efeito da
totalidade. “Qualquer edifício que busque alcançar a beleza – ou seja, que queira
transcender o cotidiano e elevar o espírito daqueles que o utilizam – deve
considerar essas questões” (ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2005).
“O ser humano está acostumado a dois tipos de fome: a fome de pão, que é saciável,
e a fome de beleza, insaciável” (ROBERTO RETAMAR apud Salvoldi).
“A degradação ambiental não nos deve deixar indiferentes, nem fazer com que
mergulhemos na angústia ou numa estéril sensação de impotência. Mas deve
despertar em nós um amadurecido senso de responsabilidade, que será tanto mais
fecundo se acreditarmos que ‘a beleza salva o mundo’.
O belo é o verdadeiro ‘mestre’: enriquece o coração, sensibiliza a alma, desenvolve o
pensamento. A beleza como harmonia, como componente fundamental da existência
humana, sempre esteve inserida na filosofia” (SALVOLDI, 1998).

Figura 7. Imagem de cidade,
arquitetura e beleza. Sistema de jardins
verticais de Patrick Blanc disposto no
Musée du quai Branly, do arquiteto
Jean Nouvel.
Fonte:
<http://www.inhabitat.com/2007/01/15/ve
rtical-gardens-by-patrick-blanc/ >

Em publicação da Revista TÉCHNÉ, Moretti propõe algumas práticas para
aplicação de conceitos de sustentabilidade em projetos de habitações de
25

Espaços multifuncionais são pensados para atender uma variedade de usos, participantes e usuários, que
garantem a vitalidade da cidade e contrastam com os espaços monofuncionais que preenche uma única
função e aumenta a dependência dos automóveis e a segregação social, como shoppings, estacionamentos,
centros empresariais, condomínios residenciais afastados, etc. (ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2005).
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interesse social. Considerando o baixo custo de execução e manutenção, analisa
a aplicação de conceitos sustentáveis na habitação popular, onde podem existir
várias alternativas que agrupam-se em 7 blocos, descritos na tabela 2:
Tabela 2. Conceitos de sustentabilidade para projetos de habitações de interesse social.
1. Melhoria das condições sócio-econômicas dos produtores e dos moradores da habitação
popular:
•

Melhorias desde o canteiro de obras; com a valorização da mão de obra através de alimentação e hospedagem
decentes nos canteiros, segurança no trabalho e treinamento dos trabalhadores.
Perspectiva de melhoria das condições da população moradora, visando a mescla de rendas, evitando a exclusão
e o aproveitamento da localização das áreas centrais, já atendida por infra-estrutura e serviços (reduzindo o preço
do empreendimento).
Apoio técnico e operacional
Previsão de uso misto nos empreendimentos (permitindo emprego e renda).

•
•

•
2. Redução, Reciclagem e Reutilização de resíduos sólidos: Preocupação com o grande volume de
entulhos, que em algumas cidades, como Campinas passa o volume de lixo produzido por habitante,
deve-se:
•
•

•

Racionalização dos sistemas construtivos,
Separação por categoria dos resíduos e reutilização na obra, (Manual)
O projeto pode prever instalações para coleta diferenciada e,locais para a compostagem (que vira adubo para o
paisagismo produtivo).

3. Durabilidade da construção e redução do consumo de materiais não renováveis.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma e reciclagem de edificações ociosas existentes nas áreas centrais,
Atenção do projetista na identificação de possíveis problemas e demandas de manutenção.
Adoção de um partido que precise de menos manutenção e tenha maior durabilidade,
Utilização de beirais que protejam da chuva.
Peitoris que protegem as janelas,
Barras para proteção da alvenaria, onde exposta ao clima,
Manuais para os moradores,
Utilização de materiais resistentes e de fácil manutenção
Possibilidade de alteração na geometria, para expansão de áreas (edificações versáteis).

•

Utilização de arvores frutíferas e espécies que produzam alimentos, (baixo custo e positivo impacto ambiental e
social)
Estacionamentos que sejam drenantes, para melhorar a possibilidade de arborização, para reduzir o escoamento
superficial e o risco de enchentes, para ampliar a recarga dos aqüíferos subterrâneos, para propiciar um ambiente
mais agradável e para reduzir custos na obra.

•
4. Paisagismo produtivo e Produção de alimentos
•

5. Acessibilidade
•
•
•
•
•

•

Projeto universal, condições de acessibilidade (todas unidades deveriam estar preparadas para idosos e
necessidades temporárias de cadeira de rodas).
Projeto estrutural e da cobertura que prevê a instalação de um elevador, se necessário ou se possível.
Substituição de pequenas escadas por rampas e eliminação de desníveis internos
Portas de vão mínimo de 80 centímetros,
Adotar banheiro com dimensão para cadeiras de rodas (a forma quadrada é mais favorável).
Maçanetas de portas e janelas de fácil manuseio.

6. Conservação da água e redução de resíduos líquidos:
•
Através de pesquisas realizadas, Moretti afirma existir uma diferença grande entre o consumo em
casas térreas e prédios. Os prédios apresentam muita pressão na rede, ampliando riscos de
vazamentos e consumo excessivo e hidrante único, que tende a elevar o consumo,
•
Por outro lado, os condôminos têm a possibilidade de compartilhar custos para implantar
equipamentos de racionalização do consumo. Pesquisas mostram que a habitação popular consome
menos, portanto a racionalização tem relevância social, se considerada a dificuldade para
pagamentos. Assim, deveria ser estimulado o uso de
o
o

o

Tubulações aparentes, interna e externamente. Medidores para cada unidade. Arejadores de torneiras e
equipamento para redução da pressão dos chuveiros,
Captação, filtragem e armazenamento da água da chuva (para limpeza de áreas comuns e irrigação).
Adoção de grandes áreas permeáveis com a rejeição de sistemas interconectados de calhas e formação
com paisagismo de sistemas de contenção e infiltração da água da chuva.

7. Conservação de Energia Elétrica
•

•

Utilização de janelas que permitam entrada de luz em toda abertura,
Sistemas de aquecimento solar ou Sistemas de pré-aquecimento solar, que tem baixo custo, permitindo o uso de
tubos convencionais (PVC) e diminuindo o problema de venda dos aparelhos pela população de baixa renda.
Fonte: MORETTI (2005 b) Artigo publicado na revista TÉCHNÉ – São Paulo, 2005- V.95 – pág.44-47.
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2.2.3. Planejamento e gestão urbana:
Considerações

semelhantes

do

“projeto

ecológico”

englobam

o

planejamento urbano, onde critérios estratégicos globais de longo prazo, previstos
pelos planos diretores, poderiam orientar projetos privados.
Segundo Capra, “nas ultimas três décadas, assistimos ao surgimento de
um movimento internacional pela ‘ecocidade’, que prega o fim do crescimento das
cidades pela aplicação dos princípios do projeto ecológico ao planejamento
urbano, de modo a tornar as cidades ecologicamente saudáveis”.
Peter Newman e Jeff Kenworthy26, citados por Capra, constatam que “o
uso da energia depende antes de mais nada, da densidade das cidades. Quanto
mais densa a cidade, maior o uso do transporte coletivo, das bicicletas e do hábito
de caminhar, e menor o uso de automóveis”.
O projeto para as cidades sustentáveis deve apoiar nitidamente a redução
do transporte de veículos automotivos, incentivando e apoiando sempre o uso de
bicicletas, criando pontos com equipamentos e serviços que atraiam a população,
respeitando

as

distâncias

médias

consideradas

satisfatórias

GUMUCHDJIAN, 2005, pg 122).

Figura 8. Distâncias de dez minutos, fonte: Rogers; Gumuchdjian, 2005, pg.123

26

Sustentability and cities, Island press, 1998 (para futura referência)

(ROGERS;
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“A qualidade de vida nos bairros é diretamente proporcional ao número e
qualidade das intervenções públicas: praças, parques, lazer, cultura, comércio e
transporte” (ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2005, pg 122).
Em face da eminente necessidade de diminuição do ritmo de
aglomerações urbanas, Rogers e Gumuchdjian propõem as “cidades compactas”
como alternativa para a expansão urbana. Trata-se de núcleos multifuncionais,
onde, emprego, serviços e residências estejam próximos para minimizar a
necessidade de grandes deslocamentos, incentivando o transporte a pé, o uso de
bicicletas e o transporte coletivo inteligente. Outra característica das cidades
compactas poderia ser a redução do desperdício de energia, através da
implantação de um esquema de usinas combinadas de calor e energia no âmbito
regional que aumentaria a distribuição de energia27.
É essencial trabalharmos um novo desenho urbano, resolvendo os vazios e
adensando a cidade com projetos de habitação social e urbanização de favelas
(BUENO et al, 2004). Esta reabilitação urbana voltada para a inclusão social
começa a ser trabalhada através da criação de uma série de instrumentos para
orientar o desenvolvimento das cidades e estabelecer uma cidade mais justa e
saudável ambientalmente.
A Agenda 21, criada na Conferência da Terra (RIO 92), é um plano de
ação que envolve atores nos níveis globais, regionais e locais e traça metas para
curto, médio e longo prazos que marcam compromissos e prioridades a serem
seguidos tanto pelos poderes locais como pela comunidade, agindo em busca de
objetivos determinados coletivamente. Baseia-se no tripé: equidade social,
equilíbrio

ecológico

e

desenvolvimento

econômico.

Considera

questões

estratégicas como geração de emprego e renda, diminuição das disparidades
regionais e inter-pessoais de renda, mudanças nos padrões de produção e
consumo, construção de cidades sustentáveis e implementação de novos
modelos de gestão (BORGES et al, 2007 b).
Ligado ao conteúdo do capitulo sete da agenda 21, que se refere ao
desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis, assim como aos

27

Ver ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2005, pg.50-51
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preceitos da agenda Habitat, documento final da conferência das Nações Unidas
sobre os assentamentos humanos, ocorrida em Istambul em 1996, o “Estatuto da
Cidade”, lei federal do Brasil nº 10.257, tem como principal objetivo o direito à
cidade sustentável. Apesar desta lei ser ligada diretamente à área do direito
urbanístico, ela possibilita o direito ambiental através da integração do meio
ambiente construído e do meio ambiente natural (ARAÚJO, 2003).
O Estatuto da Cidade possui instrumentos de combate à retenção
especulativa de terras e imóveis subutilizados na área urbana, promovendo um
aumento de ofertas (ex. IPTU progressivo, direito de preempção), instrumentos de
regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda (ex. usucapião) e instrumentos que visam a distribuição de benefícios
e ônus do processo de urbanização (ex. estudo do impacto de vizinhança e
operações urbanas consorciadas). O estatuto da cidade fornece algumas
diretrizes básicas para a elaboração dos Planos Diretores, que devem ter
intenção de determinar o planejamento urbano de forma democrática. (BORGES
et al, 2007 b).
Segundo Bueno (2007), entretanto, estes instrumentos têm sido subutilizados, pois há uma resistência da “máquina pública” para a concretização dos
direitos à cidade e à moradia, percebida pela falta de ZEIS (Zonas de Especial
Interesse Social) nas leis de uso e ocupação do solo dos Planos Diretores
Municipais e uma visível burocratização da regularização fundiária e urbanística
prevista pelo Estatuto da Cidade.
Apesar destes problemas, vem sendo realizados projetos de urbanização
de favelas, sobretudo em áreas ambientalmente sensíveis (AAS) ligadas aos
mananciais da rede de abastecimento das cidades. Entre estes projetos
gostaríamos de destacar o Gerenciamento Participativo das Áreas de Mananciais
(GEPAM), viabilizado através de parceria Brasil-Canadá, na qual a Prefeitura
Municipal de Santo André e a Agencia Canadense para o Desenvolvimento
Internacional, com investimentos do Banco Internacional de Desenvolvimento
(BID) realizaram uma série de intervenções em assentamentos irregulares de
Santo André.
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TABELA 3: Contribuições do Projeto GEPAM
O GEPAM teve como objetivo introduzir novos métodos de gerenciamento participativo em Santo André
(SP, Brasil). Este projeto envolveu todos os interessados no planejamento das áreas de proteção de
mananciais e representou uma mudança fundamental na forma de planejar e gerenciar mananciais. Este
projeto enfoca o envolvimento comunitário no processo de desenvolvimento e permite a minimização de
danos ambientais e até melhoria do ambiente, contando com a mínima remoção de habitações possível,
através da conscientização e participação ativa da população residente afastando-se do modelo
fracassado de uma abordagem restritiva de gerenciamento ambiental. (BUENO et al, 2004)
Ao incorporar aspectos sócio-econômicos, biofísicos e institucionais ao processo de planejamento, três
elementos principais se destacam:28
a)
b)
c)

A forma como os dados são coletados e processados, em informação ou conhecimento, para
que sejam úteis para um processo decisório bem informado;
O modo como os diversos interessados participam no gerenciamento contínuo do manancial;
As novas formas de se gerenciar conflitos entre as partes interessadas e suas respectivas
opções com relação ao uso das áreas de mananciais.

Descreve-se, na publicação sobre o projeto GEPAM (BUENO et al, 2004), que os estudos das microbacias deve ser completo para se propor soluções quanto à Infra-estrutura, edificações destinadas à
moradias, equipamentos públicos e comunitários e áreas desocupadas para preservação e recuperação
dos recursos naturais.
Faz-se ainda uma série de contribuições para elaboração de projetos de assentamentos em AAS. As
experiências concretas mostram os levantamentos necessários:
Perfil sócio econômico dos moradores ou
futuros moradores.
•
Histórico dos moradores e da ocupação
•
Recursos hídricos e linhas de drenagem
•
Topografia e geomorfologia
•
Flora e fauna
•
Insolação
Algumas Diretrizes básicas:
•

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

•
•
•
•
•
•

Privilegiar no sistema viário, trajetos de pedestres
VIII.
e ciclovias
Pavimentar o mínimo necessário, através de um
IX.
sistema viário principal, valorizando o transporte
coletivo, assegurando o conforto e mantendo altas
taxas de permeabilidade do solo.
X.
Sistemas de drenagem com infiltração das águas
pluviais antes que atinjam os cursos d’água e
XI.
reservatórios.
Condicionar o reuso das águas pluviais e águas
XII.
cinzas.
Conter as águas de chuvas intensas, evitando
enchentes, erosão e carreamento do solo.
Coleta e destinação adequadas dos resíduos sólidos
e líquidos, definindo locais para reciclagem e
XIII.
compostagem.
Energia solar, aquecimento, ou pré-aquecimento da
água.

Regime pluviométrico
Ventos dominantes
Conexões viárias
Diretrizes de uso e ocupação do solo
Diretrizes para saneamento ambiental
Diretrizes dos órgãos de gestão ambiental
Recuperar e manter as áreas vegetadas,
principalmente nas margens, minimizando a poluição
difusa e assegurando a permeabilidade do solo.
Valorização natural, cultural e histórica do lugar,
preservando espaços e visuais significativos para os
moradores.
Atender a diversidade de demandas de moradias e
equipamentos (jovens, idosos, deficientes, etc).
Orientar os moradores quanto a salubridade das
construções e “puxadinhos”.
Definir usos adequados para áreas que não devem
ser ocupadas: agricultura orgânica, centros de
educação ambiental, parques praças, bosques,
pesqueiros, produção de mel...
Democratizar as informações necessárias, com
linguagem acessível, para que os moradores
possam participar efetivamente da mudança da área
desde o processo do projeto, sempre com diálogos.

É fundamental que os moradores saibam que o processo não acaba depois das obras, mas deve
continuar na gestão democrática das áreas conquistadas, saudáveis e bonitas.
Fonte: Bueno et al, 2004.

O planejamento que inclua o tratamento paisagístico urbano é fator
fundamental para reduzir as ondas de calor29 e também fonte dos benefícios da
paisagem natural. Entre estes benefícios está a absorção do dióxido de Carbono
28
29

Sobre o projeto GEPAM: http://www.chs.ubc.ca/brazil/Portuguese/Pcbwmabout.htm
minimizando desta forma a necessidade de ar condicionado.
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e liberação de água e oxigênio pelas plantas que também absorvem a água das
chuvas, reduzem o escoamento superficial, filtram a poluição, diminuindo os
ruídos e a poluição visual, e têm um importante papel psicológico nas cidades
(ROGERS e GUMUCHJDIAN, 2005, pg.50). No Anexo D são apresentados de
maneira mais detalhada benefícios da paisagem natural.
A busca por um urbanismo bio-climático através de desenhos urbanos
inteligentes deve “reconhecer e reaproveitar o papel estratégico que a vegetação e
a água têm para a qualidade ambiental e o conforto humano na cidade” (BUENO et
al, 2004). Destaca-se aqui a importância do manejo das águas urbanas, visando o
incentivo a investimentos que trabalhem estas áreas como áreas de requalificação
ambiental, lazer, cultura e educação ao invés da negação do meio ambiente, como
canalização de córregos e grotas (BUENO, 2006). “O urbanismo contemporâneo
volta-se a valorização da presença da água no meio urbano” (BUENO et al, 2004).
Um passo importante para a redução do impacto ambiental passa pela
manutenção dos ciclos hidrológicos e o rigoroso controle dos diversos tipos de
efluentes, como descreve o trecho a seguir:
“A preservação da água está relacionada à manutenção dos ciclos hidrológicos e
impedimento de qualquer contaminação30: a precipitação deve alcançar a cobertura
vegetal, chegando a superfície sem provocar erosão, penetrar no solo e através de lenta
percolação, chegar aos lençóis freáticos e profundos que vão alimentar os cursos d’água e
suas nascentes” (BUENO et al, 2004).

A União Internacional pela Conservação da Natureza (International Union for
Conservation of Nature - IUCN), considera Desenvolvimento Sustentável, o
processo que melhora as condições de vida das comunidades humanas, e ao
mesmo tempo respeita os limites da capacidade de carga dos ecossistemas
(SACHS, 1993).
Como pudemos ver, o desenvolvimento sustentável é o caminho para a
qualidade de vida aliada à qualidade ambiental. Na sustentabilidade

existem

fatores globais, regionais e locais, todos com importância de implantação para
que o sistema funcione. As características intra-urbanas também são fatores
fundamentais para um bom funcionamento.

30

Poluentes, erosão, poluição difusa, agrotóxicos, dejetos de animais, etc.

53

A cidade sustentável deve, portanto, ser um organismo que atenda aos
objetivos sociais, ambientais, políticos, culturais das pessoas e também supra os
objetivos econômicos e físicos.
Segundo Rogers e Gumuchdjian (2005, pg.169), a cidade sustentável deve
ser:
•

Uma cidade justa, com justiça, alimentação, abrigo, educação, saúde e esperança

sejam distribuídos de forma justa e onde as pessoas participem da administração.
•

Uma cidade bonita, onde arte, arquitetura e paisagem incendeiem a imaginação e

toquem o espírito.
•

Uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação mobilizem todo o

seu potencial de recursos humanos e permitam uma rápida resposta à mudança.
•

Uma cidade ecológica, que minimize seu impacto ecológico, onde a paisagem e a

área construída estejam equilibradas e onde os edifícios e a infra-estrutura sejam seguros
e eficientes em termos de recursos.
•

Uma cidade fácil, onde o âmbito público encoraje a comunidade à mobilidade, e onde

a informação seja trocada tanto pessoalmente quanto eletronicamente;
•

Uma cidade compacta e policêntrica,que proteja a área rural, concentre e integre

comunidades nos bairros e maximize a proximidade;
•

Uma cidade diversificada, onde o conjunto de atividades diferentes gera vitalidade,

inspiração e acalenta uma vida pública essencial.

2.3. Conclusões
É importante ressaltarmos a importância de um plano que realmente
integre, em todas as esferas, atitudes dos setores públicos e privados e também o
setor civil.
São necessárias ações integradas que possibilitem substituir a pobreza, a
dependência e a alienação pela equidade, iniciativa e participação (ROGERS;
GUMUCHDJIAN, 2005), para que se possa agir, de maneira eficaz, buscando
melhoria da qualidade de vida e preservação da biodiversidade ambiental, criando
ambientes equilibrados e salubres.
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Destas atitudes, destacamos:
O controle da expansão urbana. É preciso preservar áreas razoáveis para a
conservação equilibrada de diversas espécies;
A diminuição do desperdício de materiais através da redução do consumo e da
produção de rejeitos e resíduos;
A diminuição considerável do uso de automóveis, através do incentivo para o
uso de outros sistemas de transporte, que utilizem energia limpa e saudável;
Abolição do uso de combustíveis fósseis para redução da emissão de
poluentes e do aquecimento global;
Aproveitamento de energias limpas para construção, abastecimento e recarga
das máquinas e produtos desejados pelo homem;
Utilização racional da água;
Diminuição e controle de lançamentos de resíduos - esgotos, lixo e poluição
difusa na rede de drenagem;
Separação de materiais de forma a preservar os “nutrientes técnicos” e
reciclagem;
Aproveitamento dos componentes orgânicos para formação de biomassa;
Aumento das áreas verdes nos interstícios urbanos ligando jardins, quintais,
áreas livres e de lazer e na configuração de um cinturão verde que integre
áreas rurais, unidades de conservação, etc.;
Controle das inundações, aumento da permeabilidade e retenção das águas
de chuvas intensas;
Preocupação com a contaminação dos solos e das águas subterrâneas;
Opções em diversas escalas e dimensões (econômica, cultural, política, etc.)
pelo que é natural;
Utilização da criatividade e da tecnologia em favor da preservação e
reconstituição da Natureza.
Estes parâmetros devem ser seguidos tanto pelas pessoas, como suas
empresas, indústrias e demais atividades realizadas pelo homem. A participação
de todos neste processo é fundamental.
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Capítulo 3. CONCEITOS E TÉCNICAS
3.1. Manejo de águas pluviais.
3.1.1. Introdução. Compreendendo o ambiente e a hidrologia.
Este trabalho procura apresentar concepções e práticas sobre o ciclo
hidrológico, sua relação com a biosfera, os sistemas de fontes de água e a
necessidade de manejo das águas pluviais para restauração do equilíbrio na
ecologia urbana31.

3.1.1.1. Bacias hidrográficas.
As bacias Hidrográficas são os elementos fundamentais de análise da fase
terrestre do ciclo hidrológico. São áreas geograficamente marcadas por divisores
de águas, como montanhas e outras elevações e seu funcionamento lembra a
superfície de uma folha, que possui um veio (rio) para onde escorre toda a água
que caia em sua superfície. Diferentes padrões geométricos (dendrítico, paralelo,
anelar, treliça, etc) podem ser observados (DURLO e SUTILI, 2005).
“É uma área de captação natural da água da chuva que faz convergir os
escoamentos para um único ponto de saída, o exultório” (TUCCI, 2002).
A formação física da Bacia visa guiar a água que chega, geralmente de
forma concentrada, fazendo-a passar por diversos ‘obstáculos’ de forma a
diminuir o tempo de escoamento ao máximo.
Botelho e Silva (2004) esclarecem que é possível avaliar o equilíbrio do
sistema, a qualidade ambiental nele existente e ainda identificar e relacionar as
ações do homem e seu reflexo sobre o espaço através da distinção do estado dos
elementos que compõem o sistema hidrológico (solo, água, ar, vegetação, etc.) e
os processos a eles relacionados, como infiltração, escoamento, erosão,
assoreamento, inundação, contaminação, etc. O produto final dessa avaliação
31

Ecologia Urbana - Diz-se da dinâmica que ocorre no ambiente construído, ocasionando transformações.
É o resultado de um comportamento social que se reflete no projeto e na construção do meio urbano,
apresentando diferentes impactos ambientais (Dicionário Educativo de termos ambientais, 2006 in BORGES
e FIUZA, 2007).
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fornece uma visão sistêmica e integrada do ambiente. (BOTELHO e SILVA,
2004). Ver figuras 5 e 6, pg. 33 e 34.
A Lei das Águas, nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989).
Define para sua implementação a bacia hidrográfica como unidade
territorial e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos –
SINGREH32, que têm sua instância deliberativa máxima pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos – CNRH.
As câmaras técnicas em funcionamento do SINGREH tratam dos assuntos
legais e institucionais; do Plano Nacional de Recursos Hídricos; da Análise de
Projetos; Integração de Procedimentos; Ações de Outorga e Ações Reguladoras;
Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços; Ciência e Tecnologia; Águas
Subterrâneas; e, Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.
Contam com sete a treze conselheiros, ou representantes legais, com
mandato de dois anos. As reuniões ocorrem em média a cada 30 dias e são
abertas à participação de convidados, especialistas nos temas em discussão ou
de qualquer outro interessado (KETTELHUT e MENDONÇA, 2002).
O Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, em sua Síntese executiva
publicada em 2006, traz um diagnóstico bem completo sobre as características
dos recursos hídricos no Brasil, acho interessante citar aqui, os mapas que
mostram as ecorregiões aquáticas e as localizações das populações tradicionais,
não indígenas (ANEXO E), além é claro da definição das grandes bacias
hidrográficas do Brasil (Figura 9). Esta foi definida através de uma metodologia
que proporciona referências de bases de dados para a sistematização e
compartilhamento de informações, correspondem na verdade à soma das
múltiplas sub-bacias e servem de referencial para os estudos de gerenciamento
das atividades de sustentabilidade e utilização dos recursos naturais.

32

Entre outros órgãos que integram a SINGREH, estão a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), a Agencia
Nacional das águas (ANA), os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) e os Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBH). (PNRH, 2006, pg. 31)
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A Divisão Hidrográfica Nacional foi instituída pela Resolução N° 32 do
CNRH, de 15 de outubro de 2003 para facilitar a implementação do Plano
Nacional de Recursos Hídricos - PNRH.
Artigo 1. Parágrafo único: “Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial
brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas
contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares,
com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos” (CNRH).

Figura 9. Divisão hidrográfica Nacional.

Fonte: CNRH.

A gestão dos recursos hídricos deve-se dar de forma integrada,
descentralizada e participativa, considerando as diversidades sociais, econômicas
e ambientais do País.
O Plano Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) possui um amplo
panorama das premissas, estratégias, diretrizes, linhas programáticas, etc.
Constituindo assim uma base para a elaboração dos programas que devem
estruturar o PNRH.
Porém, os instrumentos institucionais propostos pela Lei das Águas, ainda
não são utilizados em sua totalidade. Verifica-se uma desconexão entre o sistema
de gerenciamento de recursos hídricos, o sistema de saneamento e a legislação
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ambiental. Estas inter-relações estão, entretanto, começando a serem pinceladas
e foi recentemente promulgada a Lei que estabelece as diretrizes nacionais para
o saneamento básico, Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que merece
destaque por incluir nos serviços de saneamento, além do esgotamento sanitário
e do abastecimento de água potável, também as águas pluviais e resíduos sólidos
(YAZAKI, 2007).
Botelho e Silva (2004) falam também sobre a Lei no 94.076 de 5 de março
de 1987, que institui o Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica e define
microbacia como “uma área drenada por um curso d´agua e seus afluentes, a
montante de uma determinada secção transversal, para a qual convergem as
águas que drenam a área considerada” (BOTELHO e SILVA, 2004, pg. 157).
Entretanto, no meio acadêmico verifica-se uma carência de definição e de
distinção entre os termos bacia e microbacia, o que dificulta a incorporação
efetiva do termo. Assim, para auxiliar o entendimento:
3.1.1.2. Microbacias:
Segundo Botelho e Silva (2004) a origem do termo Microbacia surgiu em
projetos de manejo e conservação do solo nas áreas rurais, onde o planejamento
das propriedades foi gradativamente sendo substituído pelo planejamento da
microbacia nas quais as propriedades estavam sendo inseridas, utilizando os
limites naturais, representados pelos divisores de água.
Embora ainda se encontrem indefinições sobre o termo exato, pode se
afirmar que:
“Microbacia é toda bacia hidrográfica cuja área seja suficientemente grande, para que
se possam identificar as inter-relações existentes entre os diversos elementos do
quadro sócio-ambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente para estar
compatível com os recursos disponíveis (materiais, humanos e tempo), respondendo
positivamente a relação custo benefício existente em qualquer projeto de
planejamento” (BOTELHO E SILVA, 2004, pg. 157).

Nas diversas pesquisas, existe uma divergência em relação aos tamanhos
de microbacias, sendo que a faixa mais utilizada varia de 20 até 50 km2, podendo
ser maior que a faixa habitual em projetos de grande porte e abrangência. É
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importante citar que apenas 45% das pesquisas nas áreas de Geografia Física e
Ciência do Solo citam o tamanho da área em estudo (BOTELHO e SILVA, 2004).
Existem, portanto, múltiplas dimensões e expressões espaciais de bacias
hidrográficas.

Acredita-se

que

uma

seleção

criteriosa

observando

a

funcionalidade explícita de uma determinada bacia é um critério importante para a
escolha de uma bacia para estudo e o conseqüente projeto.
Neste contexto, Botelho e Silva fazem a distinção entre microbacias
hidrográficas:
Representativas – quando uma microbacia expressa as condições físicas e
socioeconômicas de porção significativa do território considerado, de modo que
os resultados e experimentos possam ser implementados com sucesso nas
demais microbacias da região.
Estratégicas – selecionada a partir de condições especificas ou em função da
existência de problemas críticos que requerem compreensão e/ou ações
urgentes.
Experimentais – onde são implantados projetos, técnicas ou práticas
experimentais, cujos fatores controladores, procedimentos e resultados são mais
facilmente monitorados.

3.1.1.3. NASCENTES E MANANCIAIS.
A distância entre as aglomerações humanas e os mananciais33 deveria
variar entre 20 a 50 km, esta foi a prescrição dos sanitaristas no começo do
século XX, na tentativa de preservar a água potável e livre de contaminação por
epidemias (BUENO et al, 2004).
Quando foram demarcadas as áreas de mananciais, usadas para o
abastecimento de água da população, a aquisição destas áreas pelas empresas
de abastecimento garantiram certo grau de proteção (BUENO et al, 2004). Na
década de 60 essa atitude mudou e como a única proteção passou a ser a
legislação, que restringe o uso e ocupação destas áreas, elas passaram a ser
muito ameaçadas pela expansão populacional urbana, já que a pressão pelo uso

33

Mananciais são as nascentes de água utilizadas para consumo humano.
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da terra é maior que a capacidade de fiscalização, levando à ocupação e
degradação progressiva destas áreas. (TUCCI, 2004)
No livro “Preservação e recuperação das nascentes (de água e de vida)”
(CALHEIROS et al, 2004), publicado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, faz-se um alerta sobre a necessidade de
gestão das áreas de mananciais. É fundamental que se faça um diagnóstico de
problemas, tais quais, possíveis sinais de vazamento de água de lençol freático
através de rachaduras ou em locais onde a concentração urbana não mantém
uma relação fundamental com o ciclo hidrológico. Esta relação precisa ser
dinâmica para acompanhar e suportar a velocidade da água e sua geração de
energia que é muitas vezes fantástica e exorbitante.
O tratamento incorreto das áreas de mananciais pode extingui-las e/ou
também poluir o lençol freático comprometendo assim o ciclo hidrológico. A
existência da água em condições sanitárias adequadas para o abastecimento
humano está relacionada à manutenção das condições do ciclo hidrológico e
impedimento de qualquer contaminação: (BUENO et al, 2004, pg. 22).
A água da chuva deve ser interceptada pela cobertura vegetal, permitindo
a evaporação e chegando à superfície da terra com sua velocidade reduzida e
preferencialmente

absorvida

por

uma

camada

de

vegetação

rasteira,
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serrapilheira, ou mulch , para que não provoque erosão, que destrói os
agregados do solo e faz com que as partículas menores obstruam os poros da
terra. A água deve assim, penetrar no solo e, através de lenta percolação, chegar
aos lençóis freáticos e profundos que vão alimentar os cursos d´agua e suas
nascentes.
O solo não deve ficar exposto, deve-se evitar a concentração de
escoamentos, evitar a erosão e impedir lançamentos de poluentes em quaisquer
atividades.
Manutenção da vegetação natural e da agricultura, e um controle
verdadeiro sobre o uso de agrotóxicos e dejetos produzidos por animais.
Os projetos de recuperação das áreas de mananciais ocupadas por
moradias populares precárias têm como foco, obras de adequação e de
34

“Serrapilheira” é um dos nomes da camada de matéria orgânica em decomposição, constituída de folhas,
galhos, pequenos animais e microorganismos e todas as coisas que constituem o rico solo das Florestas.
“Mulch” é a manutenção destas folhas secas, capim cortado, etc, pelo homem para preservar e restaurar a
saúde dos solos.
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recuperação, buscando o menor custo no menor tempo possível (além dos
aspectos de justiça social e do trabalho de continuidade previsto com as
comunidades). O tempo e a intensidade de recuperação da água são os principais
indicadores destas obras que visam a recuperação ambiental e adequação
urbana em toda a unidade hidrográfica onde o assentamento está inserido
(BUENO et al, 2004).
Na recuperação da cobertura vegetal das APPs já degradadas, deve-se
distinguir as orientações de acordo com o tipo de afloramento de água, se possui
acumulo de água inicial ou não, se há encharcamento do solo ou submersão
temporária nas chuvas do sistema radicular dos indivíduos plantados e a
profundidade do solo são alguns dos fatores que devem ser considerados na
escolha das espécies e também na determinação da preservação da área de
contribuição da bacia (CALHEIROS et al, 2004).
Deve-se considerar assim que existem diferentes tipos de nascentes,
localizadas em encostas ou depressões do terreno ou ainda no nível de base
marcado pelo curso de água local. “Nascentes podem ser perenes (fluxo
continuo), temporárias (de fluxo apenas nas estações chuvosas) e efêmeras
(surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns dias ou horas)”.
Quanto à formação das nascentes, pode ser em pontos únicos ou de maneira
difusa (veredas) aonde uma pequena vazão pode apenas molhar o terreno e uma
vazão maior pode formar o acúmulo inicial (Calheiros et al, 2004).
A figura 10 a seguir mostra exemplos de nascentes:

Figura 10. Exemplos de Nascentes

Fonte: CALHEIROS et al, PCJ, 2004.
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É bom ressaltar que a permeabilidade da área de contribuição do entorno
da nascente é essencial para a quantidade de água produzida pela nascente e
pela boa distribuição da vazão ao longo do tempo.
“Este fato implica que a bacia não deve funcionar como um recipiente impermeável,
escoando em curto espaço de tempo toda a água recebida durante uma precipitação
pluvial. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através do solo,
armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la, aos poucos, aos cursos d´agua
através das nascentes”. (CALHEIROS et al, 2004)

Lembrando que a área de contribuição envolve toda a extensão da bacia
hidrográfica (inclusive as partes altas) e não apenas a APP, e tem influência no
desempenho e características das nascentes. (CALHEIROS et al, 2004)
3.1.1.4. RIOS URBANOS
A intensa relação entre moradias e meio ambiente é caracterizada, em
geral, pela inacessibilidade à moradia digna forçando a formação de
assentamentos precários e irregulares, lembrando que estes últimos podem não
ser necessariamente tão precários, mas surgem de maneira ilegal e sem
planejamento.
Bairros formados muitas vezes sem pavimentação, gerando erosão e
assoreamento dos cursos d´água, potencializando as dificuldades do sistema de
transporte e outros serviços. Os lançamentos de esgoto nos cursos d´água,
diretamente pelos domicílios ou pelos próprios sistemas de afastamento de
esgotos domésticos e a coleta de lixo parcial e com disposição final inadequada,
acabam por causar grave degradação nos corpos d´água. (BUENO et al, 2004).
Na cidade “formal” onde existe
infra-estrutura, também há uma série de
fontes de poluição.
A “poluição difusa” contamina as
águas urbanas com pequenas partículas,
entre elas, o pó de pneus, a fuligem da
queima de combustíveis (fósseis ou não),
poeiras e lixo, são levados pelas primeiras
chuvas até os córregos.

Figura 11. Fontes de Poluição difusa.
Fonte: BUENO et al, 2004
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Os resíduos sólidos como garrafas, embalagens e vasilhames plásticos,
obstruem bueiros e galerias, impedindo o escoamento das águas da chuva,
causando o transbordamento dos canais fluviais. (BOTELHO e SILVA, 2004)
Outro problema grave nas cidades é a falta de permeabilidade do solo:
Os altos índices de impermeabilização aliado ao predomínio do uso de
asfalto e concreto, absorvendo mais energia da radiação solar do que as
superfícies naturais, de modo que a temperatura das cidades tenha um aumento
significativo. Este aumento de temperatura cria condições de movimento de ar
ascendente que pode gerar aumento na quantidade e intensidade das
precipitações nas áreas urbanas. (TUCCI, 2004)
A utilização máxima dos terrenos e a compactação das áreas verdes fazem
com que a água escoe rapidamente para o curso d´água, sem que haja infiltração
e com muito pouca interceptação, carreando sedimentos e aumentando
significativamente o volume da água nos rios durante as chuvas. A água dos rios,
por sua vez, transborda e invade lixões e vazadouros situados em suas margens
ou em caminhos de drenagem. (BOTELHO e SILVA, 2004, pg.179)
A infiltração é fundamental para que o ciclo hidrológico se complete. Sem a
quantidade de infiltração adequada prejudica-se o abastecimento dos lençóis
freáticos e aqüíferos e consequentemente o abastecimento dos cursos d´água na
época de estiagem.
As

figuras

12

e

13

demonstram

algumas

conseqüências

da

impermeabilização, prejudicando a recarga dos aqüíferos e gerando alteração nas
condições hidrológicas. Veja também figura 5 e 6 na página 33 e 34.

Figura 12. Impactos da Urbanização na recarga dos aqüíferos.
Fonte: BUENO, 2004.
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Figura 13. Impactos da urbanização no limite da área de inundação. Fonte: TUCCI, 2005.

Pode-se observar como a ocupação das áreas inundáveis, provoca
problemas sociais que se repetem a cada ocasião de cheia na região. Quando a
freqüência das inundações é baixa, a população ganha confiança e despreza o
risco, aumentando os investimentos e a densificação destas áreas. “Nesta
situação a enchente assume características catastróficas”. (TUCCI, 2004).
3.1.1.5. MANEJO DAS ÁGUAS - Panorama geral.
“O manejo de bacias hidrográficas deve contemplar a preservação e a

melhoria da água quanto à quantidade e qualidade, além de seus
interferentes em uma unidade geomorfológica da paisagem como forma
mais adequada de manipulação sistêmica dos recursos de uma região”.
(CALHEIROS et al, 2004)
As nascentes, cursos d´água e represas, mesmo com estratégias de
preservação diferentes apresentam como pontos básicos comuns:
•

Controle de erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais
de contenção,

•

Minimização da contaminação química e biológica

•

Ações mitigadoras de perdas de água por evaporação e consumo pelas
plantas. (Calheiros et al, 2004)
Entendemos que, o manejo das águas deve ser prioridade para recuperar

a qualidade do meio ambiente das cidades brasileiras. “O controle da poluição
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hídrica deve envolver não somente os sistemas de coleta e tratamento de esgotos
como também o adequado manejo das águas pluviais com o emprego de técnicas
de redução da poluição difusa”. (Yazaki, 2007)
Em texto produzido para o Seminário Nacional sobre o tratamento de
áreas de Preservação Permanente em meio urbano35, Yazaki propõe algumas
técnicas de controle de poluição hídrica e de gestão, entre elas:
•

Controle do escoamento e da poluição hídrica,

•

Eficiência no tratamento de esgotos;

•

Técnicas compensatórias em sistemas de drenagem urbana em novos
empreendimentos e na requalificação de áreas degradadas;

•

Técnicas de coleta e tratamento de águas de despejos urbanos que
considerem sistemas coletores unitários de esgotos e águas pluviais em
regiões urbanas consolidadas de alta densidade ou de urbanização
desordenada;

•

Sistemas de tratamento das águas das primeiras chuvas;

•

Capacitação técnica,

•

Incentivo à gestão integrada e envolvimento da população.
Toda bibliografia consultada, aponta para a necessidade de aumentar a

retenção das águas nas bacias, conservando e recuperando áreas de retenção
natural (várzeas) e através do aumento da infiltração, possibilitando minimizar a
poluição das águas e a ocorrência de inundações.
Visto que as formas tradicionais de implantar infra-estrutura relacionada à
drenagem já foram provadas incoerentes e maléficas ao sistema. Neste quadro,
segundo Tucci, há diversos problemas, entre eles:
•

Falta de conhecimento generalizado do assunto pela população e profissionais
de diferentes áreas (desatualizados quanto a visão ambiental buscam
soluções que alteram o ambiente), que recorrem as práticas generalizadas de
canalização, marcadas pelo domínio das empresas que realizam esta infraestrutura, mesmo estas apresentando um custo superior, (ordem de 10 vezes),
ao controle local.

35

O Seminário Nacional “APP Urbana” reuniu uma série de projetos e pesquisas, contribuindo fortemente
para a compreensão e reflexão da situação atual sobre o tema.

67

•

Visão setorizada do planejamento urbano, não incorporando os aspectos
relacionados com os diferentes componentes da infra-estrutura de água (veja
item anterior)

•

Falta de capacidade gerencial: os municípios geralmente não têm estrutura
para o planejamento e gerenciamento adequado (TUCCI, 2004).
Evidenciando a necessidade política de incorporar aspectos científicos

aos sistemas de planejamento dos recursos hídricos, o Plano Nacional das Águas
Pluviais foi formulado pelo prof. Dr. Carlos Tucci, que segue auxiliando na
implantação de diversos programas políticos, como veremos o Programa de
Drenagem Urbana Sustentável.
Para ilustrar o atraso do planejamento e gestão ambiental dos paises em
desenvolvimento, no que diz respeito à água no meio urbano, destaca-se a tabela
a seguir:
Tabela 4. Comparação dos aspectos da água no meio urbano.
Infra-estrutura
Abastecimento

Países desenvolvidos

Brasil

Resolvido, cobertura total

Grande parte atendida, tendência de

de água

redução da disponibilidade devido a
contaminação, grande quantidade de
perdas na rede.

Saneamento

Grande cobertura na coleta e

Falta de rede e estações de tratamento;

tratamento dos efluentes

as que existem não conseguem coletar
o esgoto projetado.

Drenagem

Controlado os aspectos quanti-

Grandes

urbana

tativos;

ampliação de inundações. Controle que

Desenvolvimento

de

inundações

agrava

aspectos de qualidade.

canalizações; Aspectos de qualidade
água

inundações
nem

através

a

investimentos para controle dos

da

as

devido

mesmo

de

foram

identificados.
Inundações

Medidas

ribeirinhas

estruturais

de

controle

como

seguro

não
e

Grandes prejuízos por falta de política
de controle

zoneamento de inundação.
Fonte: TUCCI, 2004.

Atentando para o objetivo da gestão de preservar e recuperar os recursos
hídricos, diante deste quadro, ressalta-se a necessidade do engajamento da
sociedade, realizando ações locais, privadas ou não, através da qualificação do
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cidadão e dos profissionais para que cada construção, cada loteamento já
incorpore procedimentos de adequação ambiental. Este aspecto é “fundamental e
mostra a importância da gestão participativa em busca da qualidade ambiental
desejada” (BOTELHO e SILVA, 2004).

3.1.2. Manejo Sustentável de Águas Pluviais.
“As águas pluviais, diferentemente do que se observa atualmente, devem ser
contidas ou mitigadas no início pela ocupação adequada do solo e por medidas
estruturais de contenção e infiltração e conseqüente redução do uso das galerias
de drenagem” (PNRH, 2006).

Devido aos problemas relacionados aos recursos hídricos citados
anteriormente, vêm surgindo novas concepções de gestão das águas, sobretudo
das águas pluviais.
No contexto do Plano Nacional de águas pluviais, que têm por objetivos
reduzir a vulnerabilidade da população às inundações ribeirinhas e melhorar o
quadro de impactos ambientais, buscou-se articular uma política que envolva os
elementos institucional, econômico, ambiental e técnico. Visou-se desta forma a
capacitação do nível federal e estadual para que se tomem medidas não
estruturais, que deveriam discutir e aprovar uma base legal prevendo uma
legislação de “outorga para efluentes que alterem a quantidade e qualidade da
água ou produzam qualquer tipo de impacto para jusante do sistema fluvial”.
Desta forma são previstas a elaboração de Planos de Saneamento
Ambiental Municipais (PSAM) e Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDU).
Em meio a estes estudos sobre a melhoria da qualidade da água no meio
urbano, surge o PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL,
proposto pelo Ministério das Cidades, tem como objetivos articular as políticas de
desenvolvimento urbano, uso e ocupação dos solos e gestão das respectivas
bacias hidrográficas, promovendo através de ações estruturais e não estruturais,
a gestão sustentável da drenagem urbana, visando recuperação de áreas úmidas
e a prevenção, o controle e a minimização dos impactos provocados por
enchentes urbanas e ribeirinhas (BRASIL, 2006).
As propostas devem atender à população urbana e a seleção destas
prioriza as que:
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•

Estejam integradas a outras intervenções, como ações de segurança
alimentar e combate à fome, ou financiadas com recursos do fundo de
combate e erradicação da pobreza;

•

Atendam população residente em municípios que estejam em área de risco
ou críticas (conforme definido no Plano de ação em Habitação e
Saneamento, em regiões metropolitanas, elaborado pelo MC em 2003);

•

Apresentem maior coeficiente de mortalidade infantil;

•

Estejam em situação de calamidade pública oficialmente reconhecida;

•

Apresentem menor índice de cobertura de água, esgoto e banheiros;

•

Os projetos devem também atender população residente em áreas sujeitas
à fatores de risco, insalubridade e degradação ambiental;

•

Comunidades

com

características

de

desenvolvimentos

humano

insatisfatórias, ainda que não encaixadas nos parâmetros anteriores;
•

As propostas devem reduzir áreas de risco de inundação que afetam a
população e a economia do município, e ainda promover a melhoria da
qualidade de vida das famílias beneficiárias, agregando-se às obras e
serviços a execução de trabalho social e de educação ambiental voltada à
conservação dos recursos hídricos.

3.1.2.1. Medidas de controle.
Selecionados os projetos, a primeira ação do Programa de Drenagem
urbana sustentável trata do Apoio à implantação e ampliação de drenagem
urbana sustentáveis envolvendo medidas de controle nos níveis de:
•

Macrodrenagem - envolvendo os principais riachos,

•

Microdrenagem - hidrograma resultante de um ou mais loteamentos,

•

Controle na fonte – medidas de controle no lote, praças e passeios
Estas medidas devem promover o escoamento regular das águas pluviais e

a prevenção de inundações locais, proporcionando segurança sanitária,
patrimonial e ambiental. Fazem parte destas soluções36:

O Ministério das cidades disponibiliza em seu site, um glossário que explica detalhadamente
cada item, e foi, portanto, utilizado como referência para este trabalho. (BRASIL, 2007)

36
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1) Reservatório de amortecimento de cheias
Estrutura que acumula temporariamente as águas pluviais com a função de
amortecer as vazões de cheias e reduzir os riscos de inundações a jusante.
Quando o reservatório mantém um
volume permanente de água, é chamado
de reservatório (ou bacia) de retenção.
(a)

Se permanecer seco na estiagem, é
chamado de reservatório (ou bacia) de
detenção.

Figura 14: Exemplos de reservatórios em (a) BH e (b) Natal.
Fonte: TUCCI, 2005

(b)

Deve-se, entretanto, atentar para a qualidade funcional e estética dos
projetos de reservatórios de amortecimento de cheias. Por exemplo:

(a)

(b)

Figura 15: Exemplo de reservatório de detenção em (a) São Paulo e (b) com uso esportivo em Curitiba.
Fonte: TUCCI, 2005.

2) Parque linear ribeirinho
Parque implantado em uma faixa ao longo de um rio, córrego ou canal,
podendo abranger as áreas de preservação permanente (APPs) conforme
estabelecidas pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e disposições
complementares.
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Tem múltiplas funções, sendo a
principal, proteger a área contra
ocupações irregulares.
Figura 16: Desenho de parque linear. Fonte: TUCCI, 2005.

Entre as diversas funções, destacam-se: Restauração de várzeas,
proteção das margens contra erosão, recomposição da vegetação ciliar, redução
da velocidade de escoamento com a redução dos picos de cheias, redução da
poluição difusa, área de lazer e incremento da área verde.
3) Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou
área para infiltração de águas pluviais
Situado em posição estratégica na bacia hidrográfica, tem como finalidade
aumentar a área permeável, promovendo a infiltração das águas de chuva e
contar com reservatórios e lagos que além da função ornamental, devem ser
projetados para amortecer o escoamento.
Os parques isolados também possuem múltiplas funções:
•

Ampliação da área verde,

•

Aproveitamento de áreas passíveis de invasão,

•

Recarga do aqüífero subterrâneo,

•

Área de contemplação e lazer para a população.

Figura 17: Valorização da água.
Fonte: Baptista, 2005

Figura 18: Parque com pistas de caminhada em
Sorocaba
Fonte: D´Avila, 2008.
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4) Restauração de áreas úmidas (várzeas)
São obras que visam recompor as áreas de inundação natural de rios e
córregos. Podem ser associadas aos parques lineares e se aplicam geralmente
às áreas ribeirinhas alteradas ainda não densamente ocupadas
Restabelece as áreas naturais de
inundação com efeitos positivos:
* Redução das inundações à jusante,
* Redução da poluição difusa;
*Restauração do ecossistema ribeirinho.

Figura 19. Várzea. Fonte: Google images.

5) Banhados construídos (“wetlands”)
Wetlands são zonas de transição, como pradarias úmidas, mangues,
pântanos, charcos e várzeas. Funcionam como uma espécie de filtro natural,
retendo e transformando sedimentos, absorvendo nutrientes e purificando a água.
Este processo é o resultado de dezenas de transformações físicas e biológicas,
incluindo sedimentação, absorção, adsorção, mineralização, e transformações
microbiológicas. São sistemas ecológicos praticamente auto-sustentáveis, que
exigem pouca manutenção.
Construídas ou naturais, auxiliam no:
1.

Controle de cheias, como bacias de retenção e de infiltração

2.

Tratamento de efluentes secundários ou de águas poluídas do sistema de
drenagem, promovendo a melhoria da qualidade da água à jusante;

3.

Aumento da recarga do aqüífero;

4.

Restauração de ricos ecossistemas naturais;

5.

Criação de áreas verdes e de áreas de contemplação;

6.

Promoção de educação ambiental por meio de visitas monitoradas.
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Além dessas finalidades, configura-se como uma maneira eficiente de
ocupar regiões que sofrem forte pressão da expansão urbana.

(a)

(b)

(c)
Figura 20: (a) Desenhos de projetos, (b) Wetland, (c) Restauração de ecossistemas.
Fonte: Wass, 2004.

6) Restauração de margens
Estabilização e recomposição de margens de rios e canais rompidos por
efeito da erosão, sobrecarga do maciço, colapso de estruturas de contenção, etc.
Os serviços incluem: retaludamento, revegetação, revestimento e estruturas de
contenção. Deverá ser dada preferência a soluções que não envolvam estruturas
pesadas, sempre que possível utilizando técnicas de renaturalização, procurandose recompor as condições naturais do corpo de água.

Figura 21. Exemplo de Paliçada simples, antes

e

depois.

Fonte: Bioengenharia de solos.
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7) Recomposição de vegetação ciliar
Consiste na recuperação da vegetação ao longo da faixa de APP quando a
vegetação tiver sido removida por ação antrópica.
A recomposição poderá ser feita através do plantio de espécies originais da
região ou pelo isolamento da área, após a remoção das espécies exóticas, para
que a vegetação se recomponha naturalmente.

...................................
Figura 22. Montagem de imagens sobre matas ciliares. Fontes diversas da Internet.

8) Re-naturalização de rios ou córregos
Trata-se de técnica ainda pouco utilizada no Brasil, mas muito difundida em
outros países. Pode ser aplicada em conjunto com a implantação de parques
lineares e consiste em promover as condições necessárias para que o curso de
água recupere suas condições naturais. Os benefícios principais alcançados com
essa técnica são a redução dos picos de cheia, a diminuição dos processos
erosivos, a melhoria da qualidade da água e o restabelecimento do ecossistema.

Figura 23.

Projeto de Renaturalização em Seoul

Fonte: TUCCI, 2005
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9) Contenção de encostas instáveis
Consiste em obras de recuperação e estabilização de encostas
instabilizadas

pela

ação

das

águas

pluviais.

Abrangem:

retaludamento,

revestimento de taludes, muros de arrimo e readequação do sistema de
drenagem na área de intervenção.

Figura 24. Situação anterior, em processo de escorregamento. Durante as obras da empresa
Vertical Green, e após sua conclusão.
Fonte: Vertical Green

10) Bacias de contenção de sedimentos
Reservatórios ou tanques implantados em pontos estratégicos do sistema
de drenagem (geralmente nos pontos de “quebra de greide” ou de “inflexão de
declividade”) que, através da redução da velocidade de escoamento, promovem a
sedimentação dos sólidos suspensos nas águas pluviais.
11) Dissipadores de energia
Estruturas que têm como finalidade a redução da energia do escoamento
para proteger contra a erosão, os trechos a jusante de trechos canalizados.
Os dissipadores de energia são
recomendados nos seguintes casos:
• Desemboque de galerias,
canaletas, bueiros, escadas
hidráulicas ou canais em rios
ou
córregos
naturais;
(transição
entre
trechos
canalizados
e
não
canalizados);
• e em todos os casos onde
houver risco de erosão por
alteração
no
regime
antecedente de escoamento.
Figura 25. Esquema para dissipar a energia da água. Fonte: Tucci, 2005.
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12) Adequação de canais para retardamento do escoamento
Consiste em intervenções na calha de canais com a finalidade de reduzir a
velocidade do escoamento. possibilitando retardar os picos de cheia, reduzindo os
riscos de inundação a jusante.
Incluem as seguintes obras:
• Soleiras submersas;
• Degraus: que reduzem a
declividade do canal;
• Aumento da rugosidade
do revestimento;
• Ampliação da seção e
redução da declividade;

Figura 26. Exemplo de Soleira. Fonte: Bioengenharia de Solos

13) Desassoreamento de rios e canais;
Obras de limpeza e remoção de sedimentos acumulados para o aumento
da capacidade de escoamento.

Deve-se cuidar para que não haja

desestabilização das margens e deve ser precedido de estudos de controle dos
impactos a jusante, decorrentes do aumento da capacidade hidráulica do rio ou
canal.
14) Sistema de galerias de águas pluviais e Canalização de córregos;
Embora reduzam as inundações das áreas onde são implantados,
aceleram e concentram o escoamento, provocando impactos negativos.
Devem, portanto, ser associadas a outras medidas de controle, obras
ou ações não-estruturais que priorizem a retenção, o retardamento e a
infiltração das águas pluviais, mitigando os impactos negativos.
16) Sistemas para reuso das águas pluviais;
Sistemas que permitem a reutilização das águas pluviais armazenadas em
reservatórios de amortecimento ou microrreservatórios. As utilizações típicas são:
lavagem de pisos, rega de jardins, bacias sanitárias, circuitos industriais de
refrigeração e outros usos que não exijam a utilização de água potável.
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Fonte: BAPTISTA, 2005
Fonte cisterna acima:
IPEMA

Fonte: TECHNÉ nº 59

Figura 27. Sistemas de armazenamento e aproveitamento da água pluvial.

17) Obras de microdrenagem:
17.1) Canaletas gramadas ou ajardinadas
São valas vegetadas abertas no terreno que funcionam como pequenos
canais onde o escoamento pluvial é desacelerado e infiltrado durante o percurso.
Substituem canaletas de concreto e galerias de águas pluviais em parques e
loteamentos com a vantagem de reduzir os picos das vazões lançadas no sistema
de drenagem, além de produzir um efeito paisagístico mais interessante.

Figura 28.Canaleta de infiltração. Fonte: Baptista, 2005.
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17.2) Valas de infiltração
Têm as mesmas características básicas e usos das canaletas gramadas ou
ajardinadas, com a diferença de que são dotadas de dispositivos que promovem o
aumento da infiltração. Esses dispositivos consistem em pequenos barramentos
transversais que desaceleram o escoamento, aumentam o tempo de retenção e,
consequentemente, aumentam a capacidade de infiltração.
Os efeitos esperados das valas de infiltração só são significativos para
declividades menores de 5%. Em regiões sujeitas à chuvas de alta intensidade, a
eficiência das valas pode ser limitada em função da velocidade de saturação do
solo. Já em regiões onde há chuvas muito freqüentes, mesmo que de baixa
intensidade, deve-se atentar para os riscos de proliferação de insetos.
17.3) Trincheiras de infiltração
Dispositivos lineares que captam o escoamento superficial para promover
sua infiltração no solo. Existe uma variante, denominada trincheira de retenção,
que é adaptada para solos pouco permeáveis e que é dotada de um extravasor
que direciona o excesso de água para um exultório localizado.
•
•

•

A trincheira é escavada no solo e
preenchida com brita com alto índice
de vazios.
Pode ser descoberta ou coberta com
vegetação ou outro revestimento
permeável (é possível projetá-las de
forma a serem “invisíveis” no arranjo
urbanístico).
As paredes, o topo e o fundo da
trincheira são revestidos por um filtro
geotêxtil para evitar penetração de
sedimentos.

/ REVESTIMENTO PERMEÁVEL

AREIA MÉDIA

ALTO ÍNDICE
DE VAZIOS
(GÉOTEXTEIS)

Figura 29. Trincheira de infiltração. Autoria: D´AVILA, 2008

Opcionalmente, o fundo da trincheira poderá receber uma camada de areia
filtrante ao invés da manta geotêxtil. A água recolhida infiltrará pelas paredes e
pelo fundo, desde que o solo tenha capacidade de infiltração adequada.
As principais funções destas trincheiras são: abater descargas de pico de
um escoamento superficial, promover a recarga do aqüífero e promover o
tratamento das águas superficiais pela infiltração no solo. Devem ser dispostas a
jusante de áreas pavimentadas com estacionamentos, ruas e calçadas.
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17.4) Poços de infiltração
Retêm as águas pluviais e as infiltram nos solo, funcionando como uma
espécie de sumidouro. Podem ser preenchidos ou não com pedra britada.
No primeiro caso, a própria brita forma a
estrutura

do

poço,

dispensando

a

construção de paredes. Para isolar o solo
da brita, são utilizadas mantas geotéxteis
ou filtros de areia. Nesse tipo de poço a
Preenchido com
Brita grande

água se acumula nos vazios até se
infiltrar, por isso quanto maior for o índice

Manta geotêxtil

de vazios do agregado utilizado, maior é a
capacidade de reservação do poço.

Figura 30: Poço de infiltração.
Fonte: Baptista, 2005

No segundo caso, é construída uma

.

estrutura, obtendo-se assim um volume
útil maior. As paredes possuem orifícios,
devidamente protegidos por filtros, por
onde a água é infiltrada no solo. Esse tipo
de poço, por não ser preenchido, tem
maior capacidade de acumulação por
unidade de volume.
Neste caso, pode ser incorporada uma
tampa que perita a entrada de água.
Figura 31: Poço sem britas.
Autoria: D´Avila, 2008.

Quando a camada superficial de solo é pouco permeável o poço pode ser
aprofundado até atingir uma camada de solo mais favorável à infiltração.
Quando o fundo do poço está abaixo do nível do aqüífero, chama-se poço
de injeção, pois injeta a água captada diretamente no lençol subterrâneo.
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Poços de infiltração (ou de injeção) possuem a capacidade de abater o
escoamento superficial de alguns milhares de m2. O escoamento pode ser
direcionado para o poço ou receber contribuição de outras áreas através da
conexão com um conduto pluvial.
Representando
alternativa

de

amortecimento
escoamento

uma
de

técnica

redução

e

picos

de

superficial,

os

poços de infiltração integram se
muito bem à paisagem urbana,
pois ocupam pouco espaço .
Figura 32: Poço de infiltração implantado. Fonte: Baptista, 2005

A característica pontual faz dos poços de infiltração ótimos dispositivos
para um controle distribuído do excesso de escoamento provocado pela
impermeabilização do solo, permitindo uma economia significativa na construção
de redes de drenagem convencionais.
Assim como as demais técnicas de infiltração, os poços têm também como
vantagem o aumento da recarga do aqüífero o que ajuda a re-equilibrar o ciclo
hidrológico urbano.

17.5) Microrreservatórios;
São pequenos reservatórios construídos para abater as enxurradas
produzidas em lotes urbanos residenciais e comerciais com área de até algumas
centenas de m2. Em geral, são estruturas simples na forma de caixas de concreto,
alvenaria ou outro material. Podem também ser semelhantes aos poços de
infiltração preenchidos com brita, e isolados do solo por tecido geotêxtil.
Os micro-reservatórios podem ser de detenção, tendo neste caso um
orifício de saída, que restringe a vazão efluente, ou de infiltração. Para ambos,
recomenda-se prever dispositivos de emergência para evacuação das vazões que
excedam a capacidade do reservatório. Os micro-reservatórios são medidas de
controle normalmente implantadas por exigência da legislação de alguns
municípios que impõem vazões de restrição aos novos empreendimentos.
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17.6) Coberturas ajardinadas de edifícios
A cobertura ajardinada é basicamente constituída por um jardim implantado
em uma fina camada de terra sobre o teto impermeabilizado de uma edificação. É
utilizada em lugar do telhado convencional. Portanto deve ser leve e exigir baixa
manutenção. Promove-se assim o equilíbrio do ciclo hidrológico, capturando,
filtrando e possibilitando a evaporação de parte da água da chuva.

Figura 33: Tetos verdes Fonte: BAPTISTA, 2005

Figura 34:Tetos verdes 2 Fonte: BAPTISTA, 2005

Os também chamados “tetos verdes” são utilizados como um meio de se
reduzir os efeitos da impermeabilização. Reduzem os picos de cheia, melhoram a
qualidade das águas de drenagem e reduzem o fenômeno das ilhas de calor* que
deterioram o ambiente urbano. Além disso, proporcionam um melhor isolamento
térmico em relação às coberturas convencionais, melhorando o conforto dos
edifícios e reduzindo o consumo de energia de ar condicionado.
As coberturas ajardinadas são compostas das seguintes camadas:
a) Laje dimensionada;
b) Membrana impermeável resistente à pressão exercida pelas raízes;
c) Dreno composto de material granular ou outro tipo de camada permeável que
permita o escoamento livre da água em direção aos coletores prediais;
d) Solo vegetal (5 à 30 cm de espessura);
e) Vegetação preferencialmente caracterizada por:
∗

resistência à estiagem,

∗

alta capacidade de cobertura,

∗

auto-sustentação sem necessidade de adubação e/ou agrotóxicos;

∗

resistência às intempéries;

∗

perenidade com auto-semeadura;

82

∗

baixa necessidade de poda;

∗

resistência ao fogo.

Figura 35: esquema teto verde.
Fonte: Laar et al, 2002, compendio TIBÁ.

3.1.2.2. Outras ações.
Além destas medidas de controle, que devem estar presentes em conjunto
no projeto para que se consiga diminuir efetivamente os problemas causados pela
urbanização, outras ações complementares podem ser realizadas com os
recursos disponíveis pela União (BRASIL, 2006). Entre elas podemos citar obras
complementares referentes a:
•

Guias, sarjetas e sarjetões;

•

Dispositivos para captação de águas pluviais;

•

Poços de visita ou inspeção;

•

Sistemas de iluminação.

•

Pavimentação, sendo incentivado o uso de pavimento permeável, não

podendo ultrapassar 35% do valor transferido pela União para o empreendimento
apoiado, esses índices se referem recomposição de pavimentos pré-existentes ao
novo empreendimento e aos pavimentos necessários à manutenção e adequação
paisagística (BRASIL, 2006).
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Vale lembrar que é importante o controle do grau de impermeabilização e a
distribuição das áreas pavimentadas em relação à direção e ao sentido do fluxo
da água na bacia (BOTELHO e SILVA, 2004).
Devem estar previstos também os serviços preliminares necessários,
como as placas de identificação, tapumes e a instalação dos canteiros das obras,
assim como as ações para viabilização das obras, tais quais:
•

Desapropriação ou aquisição de terreno para re-locação de população residente
em área de risco;

•

Medidas de preservação ou compensação ambiental;

•

Medidas mitigadoras de impactos ambientais negativos;

•

Elaboração de estudos e projetos complementares;

•

Trabalho social para apoio à implantação das obras.
O trabalho social é um item obrigatório em todos os empreendimentos

apoiados e inclui a participação popular nas fases de elaboração, implementação e
uso das obras e serviços propostos, prevendo campanhas educativas de
conscientização ambiental, considerando a importância das escolas, organizações
de

bairro,

clubes,

associações

e

outras

organizações

interessadas

no

desenvolvimento das cidades.
Voltando um pouco ao contexto da seleção das propostas pelo Programa, uma
exigência é que estas estejam vinculadas a um Plano Diretor de Drenagem
Urbana (PDDU). Os principais conteúdos deste plano são:
•

Planejamento das obras estruturais e das medidas não estruturais, como

aplicação da legislação, zoneamento e atividades de educação ambiental;
•

Definição de financiamentos;

•

Proposta da gestão da drenagem urbana dentro da estrutura municipal de

administração;
•

Elaboração de um manual de drenagem, destinado a orientar projetos de

obras futuras. Ou ao menos, um plano de manejo das águas pluviais. Se não
houver um desses planos, os “candidatos” devem se comprometer a realizar
estes trabalhos no prazo de um ano.
Assim, a segunda ação do Programa é o Apoio a Estados e
Municípios para elaboração de projetos de drenagem urbana sustentável,
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auxiliando na realização efetiva destes projetos, garantindo que estudos, projetos,
planos diretores de drenagem ou planos de manejo de águas pluviais estejam
vinculados, entre outros requisitos, à iniciativas de capacitação e desenvolvimento
institucional e de recursos humanos com fortalecimento social, visando
fiscalização e avaliação constante.
A elaboração destes Planos, Projetos, estudos e capacitação devem atentar
para compatibilidade com Plano Diretor Municipal (quando este existe, caso
contrário, devem-se levantar informações relevantes à confecção do mesmo).
Devem propor soluções que limitem o impacto da transferência de inundação,
minimizem o escoamento de águas pluviais causados por áreas impermeáveis e
tragam inovações tecnológicas e científicas.
Alguns princípios que regem o Plano de Manejo de Águas Pluviais, na visão
do desenvolvimento urbano sustentável, são os seguintes:
•

Abordagem interdisciplinar no diagnóstico e na solução dos problemas de
inundação.

•

Considerar o plano de águas pluviais como um dos componentes do plano
de desenvolvimento urbano da cidade: Assim como o Plano Diretor, a Lei
de Zoneamento, os planos de esgotos sanitários, de resíduos sólidos, o
plano viário e de transportes, a drenagem faz parte da infra-estrutura
urbana, portanto deve ser planejada e implantada em conjunto com os
outros sistemas que compõem essa infra-estrutura.

Para concluir, gostaríamos de lembrar que o escoamento pluvial não pode ser
ampliado pela ocupação urbana da bacia. Cada empreendimento urbano deve,
portanto, implantar medidas de controle para que a cheia natural não aumente
(BRASIL, 2006).
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3.2. Engenharia Naturalística
Se conseguirmos esquecer nossas querelas, acabar com a prostituição da Ciência
para a demolição da Vida e para os delírios da corrida armamentista e da "guerra
nas estrelas", se conseguirmos colocar nosso gênio em ressonância com GAIA, só
o futuro poderá dizer das alturas alcançáveis.
Entretanto, a continuar a cacofonia atual, o desastre será total. Para nós! Talvez
nem tanto para GAIA. GAIA tem muitos recursos, tem muito tempo. Com novas
formas de vida encontrará saída. Sobram-lhe ainda uns cinco bilhões de anos até
que o Sol, em sua penúltima fase evolutiva, ao tornar-se "gigante vermelho",
venha expandir-se até aqui, antes de apagar-se lentamente. GAIA será recirculada
nos gases incandescentes do Sol, assim como cada um de nós seremos
recirculados no solo.
E as conseqüências éticas, filosóficas, religiosas de tudo isto?
Pena que as Igrejas não atinem. O índio atinava!
José A. Lutzenberger .-25.01.96, texto: “GAIA”37

Abordamos neste capítulo, técnicas que vêm sendo estudadas pelas
ciências aplicadas e visam restauração e o respeito ao meio ambiente.
Primeiramente fazemos uma introdução sobre a importância da seleção
correta de plantas para estas técnicas, em seguida falamos sobre estudos da
fitorremediação, onde o uso de plantas específicas possibilita o tratamento de
águas e solos contaminados.
Por fim, trabalhamos com informações sobre novas práticas da engenharia
que associam conhecimentos tradicionais adquiridos da observação das
dinâmicas naturais ou de outras áreas do conhecimento com tecnologias
contemporâneas, como uso de maquinário, diferentes mantas geotéxteis ou
mesmo materiais simples como pedra e madeira.
Seleção de espécies vegetais para recuperação de solos
Com a utilização do solo para os diversos fins, como abertura de trilhas,
estradas, assentamentos humanos e plantio ordenado ou desordenado, nosso
meio ambiente vem sendo agredido, seja por modificação ou substituição da
vegetação nativa ou pelo desmatamento progressivo das reservas ambientais e
florestais.

37

Este texto é uma obra prima de Lutzenberger, e merece ser lido na íntegra. (Vide Bibliografia).
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É preciso modificar esse quadro. Botelho e Silva (2004) são enfáticos na
necessidade da vegetação no controle dos efeitos danosos da chuva em áreas
onde o solo se encontra exposto. Para isso é necessária a identificação das
espécies corretas para o preenchimento da terra desnuda, o que é sempre um
desafio, pois inúmeras espécies não têm o reconhecimento da população urbana
e não constam do mostruário dos paisagistas oficiais ou amadores.38
As características do solo, a facilidade de formação de mudas e as
características das espécies que podem viabilizar a revitalização de áreas “em
sofrimento” devem ser analisadas na escolha.
Pereira (2006) ressalta a importância de se conhecer as características das
plantas para que estas forneçam um resultado rápido na recuperação e adubação
do solo. Ele cita como fatores ambientais, a importância de se conhecer o objetivo
da recuperação ambiental, se temporária ou definitiva, o nível de recobrimento
desejado, a profundidade das raízes para a estabilidade dos taludes, a
necessidade paisagística, a necessidade ou não de suprimento alimentar para a
fauna, resistência a pragas e doenças através da germinação de sementes em
épocas distintas. Ele alerta para a necessidade de garantir a biodiversidade para
que ocorra a regeneração efetiva, através da utilização de grande número de
espécies e com portes diferentes. (PEREIRA, 2006)
A escolha das plantas deve ser adequada ao plantio. Nas áreas instáveis
ou degradadas, por exemplo, a utilização de plantas de folhas curtas e espessas
e raízes profundas, permite aumentar a resistência do solo, onde as raízes
auxiliam a infiltração da água, aumentando a porosidade e formando canais de
sucção, enquanto as plantas rasteiras são mais eficientes na redução da ação
impactante da chuva, por interceptação das gotas da chuva. O uso de plantas de
várias espécies com compatibilidade ecológica permite maior resistência a
mudanças no meio ambiente, em contraste ao observado quando se aplica a
monocultura. (PEREIRA, 2006)

38

Embora existam publicações voltadas para a introdução de plantas na requalificação de áreas degradadas,
por exemplo o livro “Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão” do engenheiro
civil, ambiental e florestal Aluísio Rodrigues Pereira (2006), que apresenta uma listagem e a especificação de
espécies diversas para plantio. Alguns exemplos destas plantas estão no ANEXO F.
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3.2.1. Fitorremediação:
A Engenharia Ecológica desenvolve sistemas naturais de tratamento de
água e solos, através da fitorremediação, que utiliza para este fim sistemas com
plantas, microorganismos, fungos, etc. Este tema vem sendo pesquisado no
mundo todo.
Um trabalho realizado pelo Centro Superior de Educação Tecnológica
(CESET) da UNICAMP, mostra claramente a função das plantas para sistemas de
tratamento de águas.
Pode-se resumir que:
“A eficiência de plantas aquáticas, hidrófitas, como as macrófitas providas de rizomas
têm sido utilizadas visando à melhoria da qualidade de efluentes e no tratamento de
águas residuais, principalmente no que diz respeito à redução das concentrações de
Nitrogênio e Fósforo”. (DINARDI et al, 2003).

Figura 36. Esquema dos mecanismos das plantas hiperacumulativas. (a) contaminantes no
solo; (b) contaminantes absorvidos pela planta. Fonte:DINARDI et al, 2003

Segundo Dinardi et al (2003) a Fitorremediação é capaz, através da
biotecnologia, de despoluir solos e águas que contenham metais e compostos
inorgânicos, absorvendo, transformando, estabilizando, degradando ou filtrando
estas partículas.

Figura 37. Esquema de Fitodegradação de poluentes. Fonte: DINARDI et al, 2003
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Existem diversos tipos de Fitorremediação, entre eles podemos citar:


Fitoextração: permite extrair diversas substâncias, como metais (Cd, Ni,
Cu, Zn, Pb), e também compostos inorgânicos (Se), exemplos de plantas
Hiperacumuladoras são: Brassica juncea, Aeolanthus biformifolius, Alyssum
bertolonii e Thlaspi caerulescens



Fitoestabilização: os contaminantes orgânicos ou inorgânicos são
incorporados à parede vegetal ou ao húmus do solo precipitando os metais
sob formas insolúveis,



Fitoestimulação: as raízes em crescimento (extremidades e ramificações
laterais) promovem a proliferação de microrganismos degradativos na
rizosfera, que usam os metabólitos exsudados da planta como fonte de
carbono e energia. Além disso, as plantas podem secretar enzimas
biodegradativas. A fitoestimulação limita-se aos contaminantes orgânicos.



Fitovolatilização: alguns íons como mercúrio, selênio e arsênio, são
absorvidos pelas raízes, convertidos em formas não tóxicas e depois
liberados na atmosfera. Também se emprega este método para compostos
orgânicos.



Fitodegradação:

os

contaminantes

orgânicos

são

degradados

ou

mineralizados dentro das células vegetais por enzimas específicas.


Rizofiltração: emprega plantas para absorver, concentrar e/ou precipitar os
contaminantes de um meio aquoso, particularmente metais pesados ou
elementos radiativos. As plantas são mantidas num reator (sistema
hidropônico), por onde passam os efluentes e as raízes concentram os
contaminantes. Plantas com grande biomassa radicular (hiperacumuladores
aquáticos) são as mais satisfatórias, como Helianthus annus e Brassica
juncea, as quais provaram ter potencial para esta tecnologia.



Barreiras hidráulicas: algumas árvores de grande porte, particularmente
aquelas com raízes profundas (Ex: Populus sp.), removem grandes
quantidades de água do subsolo ou dos lençóis aquáticos subterrâneos a
qual é evaporada através das folhas. Os contaminantes presentes na água
são metabolizados pelas enzimas vegetais, vaporizados junto com a água
ou simplesmente aprisionados nos sistemas vegetais.



Capas vegetativas: são coberturas vegetais, constituídas de capins ou
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árvores, feitas sobre aterros sanitários (industriais e municipais), cuja
função é minimizar a infiltração da chuva e conter a disseminação dos
resíduos poluentes, evitando que o lixo fique a céu aberto. As raízes
incrementam a aeração do solo, promovendo a biodegradação, evaporação
e transpiração.


Açudes

artificiais:

ecossistemas

formados

por

solos

orgânicos,

microrganismos, algas e plantas aquáticas vasculares que trabalham
conjuntamente no tratamento dos efluentes, através das ações combinadas
de filtração, troca iônica, adsorção e precipitação. É o mais antigo método
de tratamento dos esgotos municipais e industriais e não é considerado
como fitorremediação, pois se baseia nas contribuições de todo sistema.
Alguns exemplos de plantas utilizadas para fitorremediação são:

Figura 38. Exemplos de plantas usadas para fitorremedição. Fonte DINARDI et al, 2003.

A fitorremediação está presente em projetos de tratamento de efluentes por
zona de raízes, wetlands e banhados naturais, como mostram as figuras 39, 40,
41 e 42.
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Sistemas de tratamento de efluentes utilizando Raízes de Plantas:

Entrada de Ar

Figura 39. Tecnologia de tratamento, polimento e reciclagem de água por zona de raízes.
Fonte: SILVA, s/d.

Figura 40. Fitorremediação de Lodos por Zonas de raízes (ZR) – Leipzig, Alemanha, 1996
Fonte: SILVA, s/d.
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Figura 41. Concepção de um sistema por Zonas de Raízes projetada por Lutzenberger, J. em
1992. Fonte: SILVA, s/d.

Neste “Sistema Hidrobotânico”, o fluxo de água é horizontal. A fase sólida
sedimenta-se numa bolsa de lodo e a água flui entre a base de um canavial. O
material ao fundo do sistema fixa as plantas e o percurso da água é dividido
por diques de cascalho. Os efluentes passam por lagoas e áreas semelhantes
a filtros horizontais biológicos de brita, areia e zona de raízes (SILVA, s/d).

Figura 42. Biótopo Natural - Sistema de Banhados. Fonte: SILVA, s/d.
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3.2.2. Bioengenharia de solos
A bioengenharia trabalha com técnicas e práticas que utilizam plantas vivas
ou inertes (podendo também utilizar outros materiais como pedras, madeira e
metal) como elementos do processo construtivo, para a sustentação de encostas
íngremes, estabilização de encostas suaves, contenções para enxurradas,
recuperação de margens fluviais, etc. Estas técnicas visam reestruturar sistemas
naturais e evitam riscos de erosão e degradação do solo e das águas.
Freni et al (2005) falam sobre os “elementos de intervenção naturais para
atenuar os fenômenos de erosão e instabilidade superficial”. Eles classificam
esses elementos em categorias segundo a tabela abaixo:
Tabela 5. Categoria, tipologias e usos das intervenções
Vegetação
viva

Categoria
Implantação viva
convencional

Vegetação
viva

Implantação viva
de reforço

Vegetação
inerte

Estruturas vegetais
inertes

Tipologia
Cobertura com vegetação,
hidrossemeadura e
transplante de arbustos
Cerca viva de vimes, cerca
viva de caniços, paliçada,
cerca viva, etc.
Muros ou revestimentos
com madeira; grade
reforçada com madeira

Uso
Controle de erosão através de
lamina d´água difusa e erosão
provocada pelo vento
Controle de erosão em canais,
dos fenômenos de
instabilidade, tratamento dos
sedimentos
Controle da erosão e
instabilidade superficial em
declives e proteção contra
erosão concentrada devido a
água encanada.
(Fonte: FRENI et al, 2005).

A figura a seguir representa, de forma esquemática, o conjunto de fatores
determinantes para a estabilidade de uma obra de bioengenharia.

Figura 43.Balança da estabilidade das obras de bioengenharia. Fonte: DURLO e SUTILI, 2005.
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Diversas publicações dos autores Durlo e Sutili, mencionam as principais
obras da bioengenharia e as formas de plantio relacionadas. Esses dados são
resumidos na tabela a seguir:
Tabela 6. Formas de plantio utilizadas pela bioengenharia:

Fonte: Durlo e Sutili, 2005.
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As figuras 44, 45, 46 e 47 mostram alguns exemplos de aplicação da
Bioengenharia realizados por Durlo e Sutilli. Estas obras foram realizadas no Rio
Grande do Sul.

Figura 44. Exemplo cronológico da construção de esteira viva com pedras na linha da água
Fonte: www.bioengenhariadesolos.blogspot.com/
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(b)

(a)

(d)

(c)

Figura 45. (a) Construção da paliçada dupla, (b) detalhe dos feixes vivos, (c) após 2 meses e (d) após 3
meses. Fonte:www.bioengenhariadesolos.blogspot.com/

(a)

(b)

Figura 46. Trança viva em confecção (a) Imagem e (b) desenho esquemático.

Fonte: (a) www.bioengenhariadesolos.blogspot.com/ (b) Durlo e Sutili, 2005.

Figura 47.(1) Aspecto anterior,

(2) trança viva e soleira

e (3) após um ano.

Fonte:www.bioengenhariadesolos.blogspot.com/
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A Bioengenharia é bastante conhecida na Europa e em Portugal, por
exemplo, sua prática é qualificada no site da Associação Portuguesa de
Engenharia Naturalística (APENA) pelo intuito de “ajudar a natureza a fazer seu
trabalho”.
As figuras 48 e 49 mostram exemplos de “engenharia verde” em Portugal e
na Itália que retratam como projetos simples, de baixo custo podem ajudar a
modificar um micro ambiente:

Figura 48. Exemplo retrata a evolução da construção de um muro de contenção em uma margem
fluvial em Portugal
Fonte: http://engenhariaverde.blogspot.com/
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Figura 49. Grade de vegetação: contenção de encostas (Itália, Parque Nacional do Vesúvio).
Fonte: Pedro Rmart´s photos. Disponível em: <http://www.flickr.com>

No Brasil, algumas empresas vêm desenvolvendo uma serie de produtos e
projetos de bioengenharia de solos. Entre os materiais produzidos, podem ser
citados diversos tipos de Biomantas feitas de fibra de coco, palha, capim, fibras
sintéticas ou mescladas. Estas mantas são grampeadas e previnem a erosão.
Depois, através do processo de Hidrossemeadura, são introduzidas plantas que
transpassam as mantas e com suas raízes completam a estabilização do solo.
Outros materiais utilizados na recuperação de áreas degradadas, para
preenchimento de focos erosivos e voçorocas, são os redentores de sedimentos,
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comercialmente conhecido por bermalonga, feitos de fibras naturais e envolvidos
por uma capa de polipropileno. A figura 50 mostra alguns
produtos utilizados e as figuras 51 e 52 mostram soluções de bioengenharia da
empresa Deflor bioengenharia.

(b)

(a)

Figura 50. (a) Biomantas e (b) Redentores de
sedimentos (Bermalonga).
Fonte: Deflor Bioengenharia, disponível em:
www.deflor.com.br

1. Área erodida de difícil recuperação
2. Biomanta Antierosiva aplicada após outras
intervenções
de
Bioengenharia,
mudando
imediatamente o aspecto visual do local,
proporcionando rápida instalação da vegetação
semeada pelo processo de “hidrossemeadura”.
3. Mesmo local após três meses da aplicação das
biomantas antierosivas, totalmente recuperada e
sem focos erosivos, apresentando vegetação
exuberante.

Figura 51. Exemplo de reconstituição de área degradada. Fonte: Deflor Engenharia
www.deflor.com.br
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Preenchimento de espaços vazios
em erosões e áreas degradadas.
(Solução implantada na imagem 51)

Redentor de sedimentos dentro de
voçorocas, erosões e canais.

Vista do Talude com aplicação de
Bermalonga® para ancorar
sedimentos e como berma artificial.

Redução dos comprimentos dos
taludes e construção de Bermas
artificiais

Figura 52. Instalação dos produtos da empresa Deflor. Fonte: Deflor Engenharia
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Proteção dos cursos d´água e
reservatórios (corte).

Retenção de óleos e graxas e
direcionamento de fluxo (planta).

Interface da madeira com o solo

Drenos profundos e subsuperficiais

Interface do uso de gabiões, pedras
com o solo.

Figura 52. Instalação dos produtos da empresa Deflor. Fonte: Deflor Engenharia
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Outra empresa, conhecida internacionalmente, é a Vertical Green, que
apresenta diversos trabalhos de recuperação de áreas extensas e de difícil
recuperação, como mostram os exemplos das figuras 53 e 54.

Figura 53. Antes e depois da recomposição do talude impactado por deslizamento em Campos do Jordão, com
geogrelha e face vegetada. Fonte: Vertical Green. http://verticalgreen.com.br/
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 54. (a) Situação original de área impactada por processo de voçoroca em aterro sanitário
de Formosa (GO) (b) uso de terraplanagem, (c) Após implantação, (d) Visual final.

Mais obras da empresa Vertical Green podem ser vistas no ANEXO G e
estão disponíveis no site: < www.verticalgreen.com.br >
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Como vimos, existem diversos exemplos da utilização da bioengenharia no
Brasil e no mundo.
É possível se restaurar grandes áreas, através do uso de maquinário
pesado e materiais fabricados. Mas também é possível restaurar trechos
específicos utilizando mão-de-obra local e utilizando os materiais inertes como
alvenaria, madeira, restos culturais, grandes pedras e seixos, optando por suas
características técnicas, facilidade de aquisição, abundância na região e em
função de seu custo, fazendo com que a obra possa ter um custo relativamente
baixo (DURLO e SUTILI, 2005).
A vegetação tem uma papel essencial nas obras de bioengenharia, onde
ela é o próprio elemento estrutural das obras, permitindo a consolidação e
estabilização devido a seu sistema radicular (Freni et al, 2005). Na figura 55
podemos ver a estrutura desejável para a manutenção de um curso de água.

Figura 55. Estrutura vertical e horizontal (corte transversal) desejável para a vegetação ribeirinha.
Fonte: Durlo e Sutili, 2005.
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Sutili (2007)39 em sua tese de doutorado demonstra algumas obras, relata
experiências e faz uma catalogação das principais plantas utilizadas nas obras de
bioengenharia no Rio Grande do Sul.
Ele aponta ainda para a necessidade de divulgação e capacitação de
estudantes, técnicos e sociedade (sobretudo comunidades e proprietários de
regiões ribeirinhas) sobre especificidades práticas que possibilitam a recuperação
ambiental, de modo a evitar obras inúteis que somente gastarão tempo, recursos
e energia, sem resolver o problema. Isso fica ilustrado pelas imagens a seguir: a
figura 56 demonstra uma tentativa infrutífera de contenção de encosta; já a figura
57 mostra a evolução de uma obra bem sucedida.

Figura 56. Falta de projeto adequado no Rio Grande do Sul. Fonte: Sutili, 2007.

Figura 57. Obra bem sucedida em British Colômbia, Canadá. Fonte: Sociedade Internacional para
restauração Ecológica. Disponível em: <http://www.ser.org/project_showcase/show_39.asp>.

--39

Disponível em: <www.bioengenhariadesolos.blogspot.com>
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3.3. Permacultura.
Esse trabalho apresenta metodologias para adoção de práticas de
diminuição da produção de bens com alto consumo de energia e recursos
naturais, de diminuição dos resíduos, da pegada ecológica e a simplicidade
voluntária do modo de vida humano, notadamente urbanos e peri-urbanos.
Destaca-se a permacultura, com instituições de ensino e pesquisa autônomos,
assentamentos individuais, em grupos autônomos e sob a forma de ecovilas
(Cap. 3.4.), onde se procura manejar corretamente os resíduos sólidos, as
energias renováveis e os elementos que compõem o local.
3.3.1. Histórico.
A palavra permacultura vem de agriCULTURA PERMAnente "Permanent
Agriculture", mas também de cultura permanente (MOLLISON, 1991) e surgiu
quando Bill Mollison, ex-professor universitário australiano, e seu colega David
Holmgren, perceberam, na década de 1970, que a flora e a fauna no interior
australiano estavam diminuindo sensivelmente e que era necessário criar
sistemas de florestas produtivas40 para substituir as monoculturas de trigo e soja,
responsáveis pelo desmatamento mundial.
A Permacultura chegou ao Brasil através de um primeiro curso dado por
Bill Mollison, em Porto Alegre. E tornou-se aliada ao movimento ambientalista,
inicialmente no Sul, mas conquistou adeptos por todo o Brasil e América Latina.
A ética da Permacultura, segundo Bill mollison (1991), compreende o
“Cuidado com a Terra”, incluindo todas as coisas, vivas ou não, de forma a criar
sistemas úteis e benéficos.
Isto envolve o “Cuidado com as Pessoas” possibilitando alimentação,
abrigo, educação, trabalho satisfatório e contato humano saudável e requer
também “Cuidado com a distribuição do excesso” seja de tempo, dinheiro,
materiais e informações. Auxiliando desta forma outros no alcance destes
objetivos.

Observando e imitando as formas de florestas naturais do lugar, notaram ser possível a criação
de sistemas altamente produtivos, estáveis e recuperadores dos ecossistemas locais.

40
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Baseado nesta prática de "cuidar da Terra, cuidar dos homens e
compartilhar os excedentes", a Permacultura ousa acreditar na possibilidade da
abundância para toda a humanidade através do uso intensivo de todos os
espaços, através do aproveitamento e geração de energia, da reciclagem de
todos os produtos (acabando assim com a poluição) e através da cooperação
entre os homens para resolver os grandes e perigosos problemas que hoje
assolam o planeta (MOLLISON, 1991).
3.3.2. Conceito.
A busca e o estudo de formas permanentes de cultura sustentável
abrangem inúmeras áreas e preocupações. A preocupação com a energia natural
em fluxo, a biodiversidade e um ciclo de cultivos fechado de nutrientes, entre
outros conceitos, são suas características fundamentais.
Segundo

Jorge

Timmerman,

permacultor

do

IPAB

(Instituto

de

Permacultura Austro Brasileiro), a Permacultura, inicialmente trata das relações
que podem ser criadas entre todos os elementos, suas funções e localizações no
terreno lembrando que cada elemento deve exercer várias funções - faz, produz,
consome, atua.
Quando há excedente, outro elemento pode ser beneficiado, visando a
criação de um sistema ecologicamente viável, capaz de suprir as necessidades,
sem exploração ou poluição e que seja sustentável em longo prazo. Fomentando
assim, sistemas de ecologia cultivada, na busca de alimentos obtidos sem a
agressão ao meio (possibilitando encontrar mais alimentos do que seria
encontrado naturalmente). (TIMMERMAN, 2003)
Em seu livro Introdução à Permacultura, Bill Mollison (1991) diz que todas
as técnicas para a restauração e conservação da Terra já são conhecidas. O que
ele supõe é que não existe uma nação ou um grande grupo de pessoas capaz de
empregá-las para realizar a mudança.

Ainda segundo Bill Mollison, a Permacultura é um sistema que permite a
nossa existência sustentável na terra: “A Permacultura é baseada na observação
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de sistemas naturais, na sabedoria contida em sistemas produtivos tradicionais e
no conhecimento moderno, cientifico e tecnológico.”
O planejamento da Permacultura envolve: (MOLLISON, 1991)
•

Componentes do local: água, terra, paisagem, clima e plantas;

•

Componentes sociais: apoio legal, pessoas, cultura, comércio e finanças;

•

Componentes energéticos: tecnologias, conexões, estruturas e fontes;

•

Componentes abstratos: tempo, dados e ética.

3.3.3. Princípios.
Os seguintes princípios “operacionais” foram selecionados a partir de
várias disciplinas como ecologia, conservação de energia, paisagismo e ciência
ambiental, adaptados do livro de Bill Mollison, estes princípios da permacultura
podem ser condensados como:
1. Localização relativa - interconexão
Deve-se promover a inter-relação entre os componentes da paisagem, de
forma harmônica, promovendo o auxilio mútuo. Lembrando que “o cerne da
Permacultura é o Design”. (MOLLISON, 1991, pg. 17)
Design é o planejamento consciente, onde se consideram todas as influências
e os inter-relacionamentos que ocorrem entre os elementos.
Timmerman (2003) fala que a relação entre casa e trabalho deve ter uma
relação entre distância e utilidade.
2. Cada elemento executa muitas funções.
Todo elemento faz, produz, consome, atua. Todo excedente deve servir para
outro elemento. (TIMMERMAN, 2003)
Para exemplificar, um tanque ou açude pode servir não só como reservatório
de água, para irrigação, água para os animais, cultivo de plantas aquáticas e
controle de incêndios, mas também para criação de peixes, habitat para
pássaros aquáticos, barreira contra fogo, para espelhar o Sol, etc.
(MOLLISON, 1991).
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3. Cada função é importante e apoiada por muitos elementos.
Elementos múltiplos são como uma “apólice de seguro”. Pensa-se sobre as
funções e serviços que se quer e utiliza-se de todas as variáveis para garantilas. Mollison (1991) recomenda que cada necessidade básica deve ser suprida
por duas ou mais formas. A água, por exemplo, é de total importância para
qualquer atividade humana, assim, sua captação deve ser de grande
prioridade.
A função de captação de água pode ser realizada, por exemplo, com sistemas
externos de captação da água de chuva, através de canos de descida no
telhado da casa até aos tanques de captação, ou por um sistema de canais de
infiltração – swales (ver pg. 113). A captação de água pode ser também
através de bombeamento de poços e/ou rios. Assim como o armazenamento
em cisternas e açudes, o tratamento de águas negras também deve ser visto
como uma forma de se obter água, já que permite o seu reuso.
Em conclusão, devemos entender que a ÁGUA poderá ser obtida de muitos
elementos: rios, represas, córregos, lençol freático, açudes, armazenamento de
água da chuva, distribuição pela rede pública, plantas e alimentos.
4. Planejamento energético eficiente.
O planejamento eficiente do uso de energia para a casa e os
assentamentos (zonas e setores) depende do levantamento de todos os fatores
externos (energias) que incidirão na produção e vida local (HANZI, s/d ).
A Permacultura propõe um zoneamento onde as atividades são dispostas
de acordo com a periodicidade e intensidade necessária de cuidados41:
Zona 0 – Casa, galpão, outros prédios
Zona 1 – Ervas, estufa, viveiro, horta, composto
Zona 2 - Pequenos animais, pomares
Zona 3 - Plantação principal
Zona 4 - Pastagem p/ gado, agroflorestas
Zona 5 – Floresta

41

Segundo diversos autores, MOLLISON, TIMMERMAN, entre outros.
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Os Setores caracterizam a entrada de energia no terreno e, portanto,
quando locadas em planta, influenciam o desenho do projeto e sua estabilidade.
As fontes são:
•

Naturais: Sol, Vento, Chuva, Tempestade, Fluxo de Água, Topografia e
a Declividade do terreno, Fogo, Invasões.

•

Provocadas pelo homem: barulho, poluição, trânsito intenso, etc.
(Bueno, M. 2005)

5. Utilização de recursos biológicos - renováveis.
A utilização de recursos biológicos visa à diminuição do uso de combustíveis
fósseis e químicos. Os recursos não-biológicos são aceitos inicialmente, desde
que usados para criar infra-estrutura física duradoura para sistemas biológicos
sustentáveis à longo prazo (MOLLISON, 1991).
Alguns exemplos de utilização de recursos biológicos são o uso de energia
solar, lenha como combustível; de esterco e ervas (esterco verde) como
fertilizantes naturais; de galinhas e porcos na aração (animais tratores); de
minhocas na aeração do solo, plantas que atraem insetos predadores, ninhos
ou plantas que atraem aves predadoras (controle de pragas e insetos), para o
controle de ervas daninhas podem ser plantadas plantas “alelopáticas42” ou
introduzir gansos na capina, etc (MOLLISON, 1991).
Mas deve-se atentar para que haja o manejo correto, sem o qual esses
recursos ficarão fora de controle, tem a hora certa para introduzi-los e
relaciona-los. O objetivo é obter a interação com a natureza substituindo a
tendência ao automatismo (HANZI, s/d).
6. Ciclos energéticos:
Dentro dos mandamentos da permacultura,
fundamental
combustíveis.

a

reciclagem

local

de

Deve-se pensar que

deve-se

energias,

entender

humanas,

tudo corresponde a

exterminando a cultura do desperdício.

42

Plantas que inibem o crescimento de outras, excretando hormônios de suas raízes no solo.

como

animais

e

recursos,
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7. Sistemas intensivos:
Deve-se valorizar a escala humana no lugar da escala industrial.
Para evitar a necessidade de industrialização, a permacultura procura
priorizar o design de áreas em escala adequada. Utilizando a quantidade de
trabalho humano, o uso de ferramentas manuais, a acumulação gradual de
plantas produtivas perenes, recursos biológicos, tecnologias alternativas para a
geração e economia de energia, e uso moderado de máquinas, permite que haja
o controle por parte de quem maneja na produção suficiente de alimento.
Mollison (1991) recomenda comece a planejar a partir da porta da casa,
formando sistemas intensivos de pequena escala, indicando que (a) uma parte de
terra pode ser utilizada por completo e eficientemente, (b) o local está sob
controle. Quando este núcleo estiver desenvolvido por completo, pode-se então ir
adiante. Marsha Hanzi complementa: “Nossas energias são dedicadas a espécies
às quais temos acesso, e não àquelas que possam estar no meio de um vasto
território sem limites definidos”.
8. Aceleração da sucessão e evolução natural:
É necessário cooperar ao invés de competir com a Natureza.
Partindo-se do princípio de que “Cada estágio cria as condições certas
para o próximo estágio” (MOLLISON, 1991). A permacultura ensina a utilizar e
acelerar a sucessão natural de plantas. Através da utilização do que já está
crescendo no local, visa o estabelecimento de sítios e solos favoráveis,
aumentando os níveis orgânicos, utilizando os restos vegetais como “mulch” e
introduzindo plantas que sobreviverão facilmente, auxiliando na correção das
condições do solo como erosão, salinização, cansaço, alagamento, acidez,
alcalinidade, argiloso ou arenoso demais. (MOLLISON, 1991)
9. Diversidade:
O sistema deve basear-se na policultura, buscando a diversidade de
espécies benéficas, objetivando um sistema de elementos (plantas, animais e
estruturas) que produza e interaja de forma harmoniosa, resulta em maior
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produção e estabilidade e visa assim garantir a auto-suficiência alimentar.
(HANZI, s/d)
Um exemplo deste objetivo é a dispersão da produção ao longo do tempo,
para que sempre haja produtos disponíveis, deve-se: (MOLLISON, 1991, pg.39)
a) selecionar variedades de princípio, meio e fim de estação;
b) plantar a mesma variedade com idades diferentes;
c) selecionar espécies que frutifiquem por longos períodos;
d) aumentar a diversidade e multiplicidade de usos das espécies no
sistema, de forma que folhas, frutos, sementes e raiz sejam parte da
produção.
e) utilizar espécies que sejam armazenáveis, como tubérculos, rizomas,
sementes duras, nozes;
f)

aplicar

técnicas

de

preservação,

como

conservas,

compotas,

desidratação, armazenamento à frio;
g) por meio de um comércio regional entre as comunidades, ou adquirindo
terras em diferentes altitudes e latitudes.
Completando, Mollison diz que “a importância da diversidade não está
muito no número de conexões funcionais entre esses elementos. Não é o numero
de coisas, mas o numero de formas nas quais as coisas trabalham” (MOLLISON,
1991, pg. 40).
10. Efeitos de bordas:
Desenho natural completando a Geometria racional.
Exemplificando-se bordas como a interface entre a terra e a água, entre a
floresta e o campo, entre ao estuário e o oceano e entre o pomar e as plantações,
pode-se observar que nessas interfaces ocorrem as maiores diversidades de
fauna e flora. “As bordas contem espécies dos dois sistemas, além das que lhe
são próprias”. (HANZI, s/d)
“Bordas são lugares de ecologias variadas, a produtividade aumenta na
fronteira entre dois sistemas (biomas)”. Baseados neste exemplo da natureza, a
permacultura estimula a criação de interconexões de diferentes sistemas, como
canteiros, espiral de ervas, horta baseada no padrão de mandalas e açudes,
utilizando os padrões da natureza (MOLLISON, 1991, pg. 41).
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3.3.4. Utilização da permacultura.
A base da Permacultura é que qualquer pedaço de terra pode se transformar em
um belo e funcional jardim, com produção de diversas espécies de alimentos.
Na permacultura as seguintes premissas podem ser adotadas:
o Deve-se promover uma integração entre a casa e o jardim.
o As edificações devem ser projetadas com inteligência, para que o
funcionamento energético seja positivo.
o Uma rede de solidariedade local pode distribuir renda, através da produção e
consumo orgânicos, sem necessidade de desperdício de energias, (como o
transporte excessivo), e com uma ligação entre as pessoas.
o O consumo não deve forçar uma produção exagerada. Consumo e produção
devem ser aliados. E a produção deve garantir múltiplos elementos.
Utilizando a ZONA 1 (Entorno imediato à casa ou construção):
Como vimos, a área em torno das casas é o espaço principal à ser
controlado. É considerado fundamental para garantir a maximização da qualidade
de vida nos assentamentos humanos (TIMMERMAN et al, 2003).
Jorge Timmerman, Professor e Permacultor do Instituto de Permacultura
Austro Brasileiro (IPAB) acredita que a forma mais efetiva de se começar a
construir um espaço seja a partir da Zona 1, formando um espaço central e de
máxima dedicação para

aplicação de energias e expectativas pessoais, para

então se estruturar o espaço integral (Zonas 2, 3, 4 e 5).
Adaptamos então, alguns conceitos da apostila sobre a zona 1, de
Timmerman et al (2003), sem a pretensão de esgotar o tema, somente para
demonstrar algumas atividades básicas fundamentais para compor esses
sistemas: (Técnicas construtivas ANEXO H).
o Compostagem:
Atividade fundamental pois possibilita a reciclagem de energia (Ver pg. 108).
o Criação de minhocas:
A minhocultura é utilizada para a produção de húmus, extremamente útil para a
produção agrícola e a restauração de áreas degradadas.
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o Hortas em Mandalas:
É comum os Permacultores criarem novas formas de canteiros. Em geral é
usado o diâmetro proporcional ao alcance do braço, possibilitando conforto para o
usuário. As vantagens de canteiros circulares são:
•

O círculo oferece a maior área interna útil em relação ao menor perímetro.

•

Círculos com buracos de fechadura permitem a combinação entre si para

formar um arranjo com o mínimo de espaço não produtivo e distâncias menores
ao caminhar.
•

O círculo é uma forma mais adaptável aos efeitos das forças naturais, além de

ser mais bonito.

Figura 58. Horta em Mandala.
Fonte: TIMMERMAN et al, 2003

A Mandala é basicamente, uma composição em forma de circulo e pode
ser constituída de diversas formas, com desenhos geométricos. A palavra
Mandala, vem do sânscrito, de origem hindu, e significa círculo de energia ou
círculo mágico. Acredita-se que as mandalas captem energias, harmonizem o
ambiente e transformem energias negativas em positivas.
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o Espirais de Ervas:
A espiral de ervas é bonita, útil, prática e ótima quando se quer construir
canteiros em locais pequenos. Além de ser simples de fazer (ANEXO H), ela
acomoda todas as ervas básicas e torna o acesso fácil, por ter o padrão
espiralado, onde o centro é mais alto, facilitando o manuseio de espécies
rasteiras. A reprodução deste padrão contempla aspectos como biodiversidade,
consórcios, efeitos de bordas, microclimas e drenagem.

Figura 59. Espiral de Ervas.

Fonte: Molison, 1981

Outros exemplos de elementos que compõem a zona 1 são os fogões a
lenha, que podem incorporar sistemas de aquecimento de água, cisternas d´água
e sistemas de tratamento da água servida (TIMMERMAN et al, 2003).
3.3.5. Aspectos da eco-construção.
Segundo Marcelo Bueno (2005), as construções devem ter um
planejamento efetivo, que considere os aspectos do local como o tamanho do
terreno e se ele é plano ou em declive. Deve-se verificar em dias chuvosos onde
passa a água e se o terreno é bem sólido ou não. O entorno deve ser bem
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estudado, considerando a paisagem ou presença de edifício próximo e se tem
movimento perto. O ideal é fazer várias visitas no local antes de projetar a
construção.
O relevo é outro fator importante, se o terreno for inclinado deve ser usado
a favor da construção, fazendo níveis no projeto e considerando a força da
gravidade.
Movimentos de terra devem ser evitados e usados somente quando
necessário, pois causam um impacto ambiental negativo (BUENO, M. 2005).
Marcelo Bueno (2005) propõe que para projetar qualquer construção se observe:
•

Posição dos VENTOS FORTES E CHUVAS, para se colocar a construção em
um local mais abrigado e sem grandes aberturas nesta face.

•

Posição do SOL, onde ele nasce, onde é o norte, etc. Estas informações são
muito importantes pois a face norte é destinada para se colocar os cômodos
para os quais se deseja uma boa insolação. O sol da tarde também pode ser
usado. A parte sul será mais fria e úmida podendo ser aproveitada para jardins
e para janelas que tem a função de refrescar a casa.

•

FUNÇÃO da obra. Por exemplo, uma moradia, precisamos saber quantas
pessoas vão usar a casa e com que freqüência. Isso nos possibilitará projetar
os cômodos necessários, saber a quantidade de água a ser utilizada, e
quantos dejetos sanitários as pessoas irão produzir. Com isso vamos poder
saber o tamanho desta obra e sua função.

•

ERGONOMETRIA, pensando no tamanho dos ambientes de acordo com sua
utilização, circulação e o tamanho dos moveis a serem utilizados.

•

VALORES E PRAZOS para a construção, quanto de verba dispomos e em
quanto tempo queremos ter a obra concluída. Pelos metros quadrados de uma
obra se consegue chegar a um valor, o metro da construção tradicional é
muito mais elevado que de uma casa que utiliza materiais que existem em
abundância na região. Para as construções deve-se priorizar o uso de
materiais naturais, sejam eles advindos do próprio terreno, ou fabricados na
região.
Com o projeto em mãos pode-se detalhar os materiais (lembrando que

quanto mais matéria prima se tira do terreno, melhor) e ver quanto custará a mão
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de obra ou se a obra pode ser construída com ajuda de amigos, parentes e
vizinhos. Este sistema de construção por mutirão permite se construir a custos
mais baixos.
Arquitetura ecológica: Os sistemas de bioconstruções são os mais
recomendados na permacultura, por serem os mais ecológicos e possibilitarem
diversos benefícios, como produção de baixo custo e a integração social que
estas obras demandam.
O ANEXO I trata de algumas técnicas de construção utilizando terra.
No ANEXO J um alerta para o uso correto da madeira, assumindo a
responsabilidade de ao utilizar este material, ter a certeza de não contribuir para a
devastação de florestas. No ANEXO K, técnicas para utilização do bambu,
material riquíssimo, de grande resistência, valor estético e potencial ecológico,
mas ainda pouco utilizado.
3.3.6. Resíduos sólidos.
Como se sabe, a geração de lixo e de entulho contém números alarmantes
e as condições dos depósitos (quando depositadas em locais corretos) são as
piores possíveis, sobretudo nos paises ainda não desenvolvidos (CRISTINA,
1997).
Segundo diversos autores, entre eles TIMMERMAN (2003) e LEGAN (2004), a
Permacultura propõe a conscientização sobre a necessidade dos 5R´s:43
•

Repensar o consumo, procurando reparar em nossos hábitos,

•

Recusar coisas que não precisamos,

•

Reduzir as sobras,

•

Reutilizar ao máximo possível os elementos,

•

Reciclar,

3.3.6.1. Lixo doméstico.
A reciclagem possibilita o desmonte da grande quantidade de lixo gerado
em casas e locais de trabalhos.

43

Fora da permacultura, se fala na introdução dos 3 R’s (Redução, Reutilização e Reciclagem).
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A contribuição da coleta seletiva, além de gerar empregos pela
comercialização dos recicláveis, diminui o desperdício de matéria-prima e também
de energia gasta na produção a partir da matéria-prima virgem. Também contribui
para prolongar a vida útil dos aterros sanitários e preserva o meio ambiente já que
diminui a quantidade de material enterrado, jogado a céu aberto ou queimado,
evitando a poluição do ar, terra e água e minimizando a retirada de recursos
naturais.
Calderoni (2007), em sua pesquisa, mostra que só em 1996, 4,6 bilhões de
Reais foram perdidos no lixo. São exemplos do que se perde e poderia ser
reaproveitado nos aterros e lixões do País:
•

vidro - a produção de vidro pela reciclagem reduz a poluição do ar em 20% e
a poluição da água em 50% relacionadas à produção.

•

lata de alumínio - a reciclagem de uma lata de alumínio dá origem a uma
nova lata de alumínio, economizando energia suficiente para deixar acesa
uma lâmpada de 100 watts por 20 horas.

•

papel - uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e
evita o corte de 17 árvores.

•

plástico - cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza 1 tonelada de
petróleo.

•

lixo - a incineração de 10 mil toneladas de lixo cria um emprego, o
aterramento da mesma quantidade cria seis empregos e a reciclagem desse
montante de lixo cria 36 empregos.
Concluindo, desperdiça-se muita energia e riquezas quando não se recicla

(CALDERONI, 2007).
Um projeto para implantação de usinas de reciclagem em nível municipal,
segundo o especialista João Tinoco da Universidade Federal de Viçosa (UFV),
custa na faixa de R$50 mil por unidade. É preciso, entretanto, identificar e
classificar o lixo como “domiciliar, comercial, público (proveniente da varrição das
ruas, podas e aparas), o lixo de feiras-livres, supermercados e restaurantes, os
restos da construção civil, da área de serviços de saúde e o industrial". Desta
forma facilita-se o processo de triagem e evita-se a contaminação dos materiais
recicláveis do lixo. (CRISTINA, 1997)
Fica claro, assim, que é possível e viável obter-se benefícios através da
reciclagem do lixo.
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Na permacultura a reciclagem é estimulada. Esta propagação costuma,
todavia, seguir o lema “pense globalmente e aja localmente” e alerta para a
necessidade de separar os materiais tanto em casa, na escola ou no trabalho.
Para a coleta seletiva44 deve-se separar:


Lixo orgânico: Cascas de frutas, restos de comida, etc. – úteis na

compostagem (ver pg. 104),


Elementos recicláveis: Plásticos, papel, metal e vidro.



Materiais não recicláveis: Louças, espumas, espelhos, fraldas descartáveis,

pilhas, etc. Estes devem, por sua vez, ter uma destinação apropriada.
3.3.6.2. Resíduos da construção civil45
A etapa de projeto é essencial para evitar o desperdício de materiais, posto
isso, deve-se atentar para viabilizar a destinação correta dos resíduos gerados,
através da reciclagem, passando por um processo de triagem (preferencialmente
no próprio canteiro de obras), seguido da reciclagem dos resíduos. Possibilitando
a transformação que utiliza estas matérias primas e a destinação final do “lixo”
inutilizável (já consideravelmente reduzido) de maneira que não polua ou agrida o
meio ambiente.
É importante lembrar que os Estados e municípios, por sua vez devem
elaborar políticas de gestão de resíduos, com a implantação de ATTs – Áreas de
Transbordo e Triagem, para onde deverão ser encaminhados os resíduos da
construção civil, para que possam ser segregados, reutilizados, reciclados e/ou
tenham a correta destinação (SindusCon-SP, 2005).
3.3.7. Reciclagem de energia
A energia que provêm do sol e seu fluxo através dos ecossistemas é a
base da vida em nosso planeta, segundo os princípios de ecologia.

os

organismos que mantém sua porção desta energia por maior tempo possível e os
que usam essa energia de forma mais eficiente, são os que provavelmente vão
sobreviver e prosperar (MOLLISON, 1991).

Fonte:www.recicologias.com.br
Resolução Conama n° 307 considera os geradores de resíduos da Construção Civil
responsáveis pelo seu destino. Eles deverão ter como objetivo primordial a não geração de
resíduos e, secundariamente, a redução, reutilização, reciclagem e destinação final.

44
45
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Mollison (1991) afirma que, em termos de desenho, isto quer dizer que é
necessário criar ciclos de energia eficientes, densos e efetivos (apertados) dentro
de cada parte do sistema e em todas as partes possíveis.
Um bom exemplo de reciclagem de energia é a compostagem. a energia
presente dentro dos desperdícios alimentícios, pastos podados e outros restos
orgânicos, que com a ajuda das bactérias e fungos podem-se converter outra vez
em nutrientes que as plantas podem utilizar novamente para produzir novos
alimentos. Cada indivíduo deve parar de pensar que este material orgânico se
trata como lixo e se exporta para fora do lugar.
3.3.7.1 Compostagem.
Vamos então falar mais sobre a COMPOSTAGEM:

Figura 60. Composto, Fonte: Fundación Terra, 2003

“Compostar es una historia de respeto y amor por la Tierra” (FUNDACIÓ
TERRA, 2003).
Um fascículo criado pela Fundació Terra46 de Barcelona, esclarece tudo
sobre o ato de compostar a matéria orgânica excedente de nossas cozinhas.

46

A “Fundació TERRA” é uma fundação privada que tem por objetivo canalizar e fomentar
iniciativas que favoreçam una maior responsabilidade da sociedade nos temas ambientais.
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Segundo este texto, em espanhol, o termo compost deriva do latim compositus e
o significado seria “por junto”.
Para fazer um composto, misturamos vários materiais que permitem iniciar
um processo de decomposição da matéria orgânica, que posteriormente dará
lugar a um material, mais ou menos estável, parecido com o húmus do solo que é
um elemento chave para a fertilidade da terra.

Os termos composto,

compostagem ou compostar abreviam o conceito de matéria orgânica
decomposta.
O composto é muito mais que um fertilizante ou um agente saudável para a
terra, é um símbolo da continuidade da vida (FUNDACIÓ TERRA, 2003).
A compostagem é um processo artificial que estabiliza e higieniza um
produto em decomposição. Para que a compostagem ocorra, pode-se simplifica-la
pelo seguinte processo: A mistura de restos orgânicos deve manter a proporção
de

Carbono

e

Nitrogênio,

equivalente

a

30

para

1,

respectivamente

(TIMMERMAN, 2003).
Tabela 7: Proporção de Carbono e Nitrogênio para compostagem:

Ideal para compostagem:
Serragem:
Restos Vegetais:
Folhas Verdes:
Peixe:
Fezes:
Urina:

CARBONO
30
500
11 a 15
28
7
18
0,8

NITROGÊNIO
1
1
1
1
1
1
1
Fonte: TIMMERMAN, 2003.

Restos de carne animal tem muito Nitrogênio, podendo emitir cheiro e atrair
animais, portanto não se recomenda o uso na composteira.
Como se trata de um Sistema Aeróbio, a pilha de compostagem deve ser
movimentada periodicamente, para que seja aerada, para evitar a compactação e
para que o material que está na lateral vá para o centro, onde ocorre a reação
térmica, chegando até 60 graus Celsius. O calor é um indicador de compostagem.
Em quatro dias deve se dar a primeira mexida.
•

Se a pilha de composto estiver muito fria, é por que está faltando Nitrogênio.

•

Se estiver exalando muito cheiro é por que está faltando Carbono.
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O tamanho ideal é 1 m3

60º

Pode ser:
Palha 50 - 70%
Esterco 50 - 30%

no interior
da pilha

O Chorume vai para o Solo

Autoria: D´AVILA, 2007.
Baseado em: TIMMERMAN, 2003.
Figura 61. Pilha de Compostagem.

O resultado final é um produto de aspecto físico diferente dos materiais que
o formam. Por ser um processo com ar, oxigenado, não produz mau cheiro. Como
ocorre a atuação de microorganismos do tipo termófilo, os possíveis organismos
patógenos e parasitas que poderiam haver ali são eliminados. Assim elementos
que poderiam causar epidemias, como o caso de excrementos humanos, uma vez
compostados, se convertem em um produto higienizado.

O processo da

compostagem tem um fundamento simples e versátil, podendo ser aplicado a
vários tipos de materiais e misturas, a escalas de trabalho muito distintas e
utilizando equipamentos muito ou nada sofisticados (FUNDACIÓ TERRA, 2003).
Graças ao ato de remexer e revirar, para que os ingredientes sejam
aerados de uma maneira regular, em semanas ou meses o material decomposto
estará pronto para ser utilizado, para adubar o cultivo e melhorar as expectativas
de colheita. Assim, o composto não só acrescenta elementos fertilizantes à terra,
mas também outras substâncias vitais para o crescimento saudável das plantas.
Por isso o composto pode ser considerado uma ferramenta chave para o
agricultor ecológico ou o horticultor urbano, uma vez que permite reciclar a
matéria orgânica que iria apodrecer em lixeiras e depósitos de lixo, produzindo
inclusive gás metano indutor do efeito estufa (FUNDACIÓ TERRA, 2003).
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Tabela 8: A prática da compostagem

•
•
•
•
•
•
•

O QUE SE PODE COMPOSTAR

O QUE NÃO SE PODE
COMPOSTAR

Sem problemas

Materiais orgânicos não
biodegradáveis

Restos crus de frutas e verduras
Restos de infusões
Cascas de ovos
Flores e ramos murchos
Lascas de madeiras
Folhas e gramas cortadas
Restos de poda de árvores e arbustos

Em pouca proporção (tem pouco N)
•
•
•
•



Materiais inorgânicos

Papel de cozinha, guardanapos de papel,.
Papelão e caixas de ovos em pedaços
Filtro e pó de café
Serragem de madeira

Com precaução
•

• Plásticos
• Produtos de limpeza
• Pinturas
• Óleos de carro
• Medicamentos

Restos de Peixe, carne e comidas cozidas.
(contém muito N, podendo desestabilizar o
composto e atrair insetos e outros animais).
Grandes quantidades de tomates e frutas
ácidas (laranjas e limão) podres.

• Vidros
• Metais
• Cinzas

Mistura de Matérias
orgânicos desejáveis com
indesejáveis:
• Papel

de jornais e revistas
impressos
• Tetrapac
• Fraldas
• Etc

Traduzido de: Fundació Terra, 2003.

A compostagem é um processo de grande interesse educativo, e uma das
lições mais excepcionais de ecologia prática e de perpetuação da vida e da
biodiversidade ao nosso alcance. Fazer composto exige trocar atos pouco
ecológicos e esbanjadores, por outros mais harmoniosos e saudáveis para o
nosso planeta. Em um planeta afetado gravemente pela desertificação, produzir
composto nunca será uma atividade inútil. A prática de compostagem nas cidades
pode ser realizada por composteiras coletivas, implantadas em praças públicas e
escolas (FUNDACIÓ TERRA, 2003).
Se desejarmos uma vida com mais qualidade, devemos apostar pela
reciclagem.
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Convertendo a matéria orgânica em composto ou Biogás, evitamos em
40% o problema dos resíduos urbanos (FUNDACIÓ TERRA, 2003).
Na permacultura é comum também a utilização do banheiro seco
(compostável)47. Através de reações termofílicas, esta solução reduz a água
negra proveniente dos esgotos e permite a transformação das fezes humanas em
composto, podendo utilizá-lo, por exemplo, para o reflorestamento (BUENO, M.,
2005).

Para funcionamento adequado do banheiro seco é preciso que o projeto
esteja de acordo com as especificações técnicas e em condições favoráveis de
temperatura, umidade e/ou exposição solar.
3.3.7.2. Reciclagem de água.
O que se recicla também, na permacultura, é a água servida e utilizada nas
construções. Segundo Marcelo Bueno (2005), deve-se separar:


Água negra: águas provenientes dos vasos sanitários, que contem dejetos
com coliformes.

Recentemente, a “Discovery Chanel” apresentou um documentário internacional, concluindo que
o sanitário seco é uma solução do futuro, rumo à sustentabilidade.

47
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Água cinza: são as águas que foram utilizadas para limpeza (tanques, pias,
chuveiros).
Para se reciclar a água cinza, basta passar por uma série de filtros, alguns

bem eficientes como de carvão ativado.
Podemos usar como filtro48 todo material super poroso. O carvão ativado tem
mais poros, sendo o mais eficiente, entretanto outros materiais como cacos de
cerâmica e até a brita com poros de tamanhos diferente, absorvem partículas e
retêm todos os tipos de sólidos em suspensão (BUENO, M., 2005).
Os ambientes filtrantes (brita, areia, pedriscos e terra) são responsáveis pela
remoção de grande parte da matéria orgânica como gorduras e sabão (IDEM).
Existem vários sistemas para revitalizar a água, alguns usam a oxigenação
através de quedas d água, outros mais revolucionários, fazem a água circular em
espirais em vários sentidos para adquirirem energia e com isto se vitalizam.
Como já falamos no capitulo sobre Engenharia Naturalística, deve-se, sempre
que possível, utilizar plantas para ajudar a filtragem das águas, como exemplo os
“Água-Pés”, plantas eficientes e com crescimento e reprodução rápida. Os
excessos devem ser retirados periodicamente e descartados em locais
adequados, por estarem carregados com as substâncias que absorveram, como
metais pesados.

CAIXA DE
GORDURA

FILTROS
BANHADOS

Figura 64. Filtragem da água. Fonte: Marcelo Bueno, 2005

Outra forma mais completa de reciclagem da água, no caso de águas
negras ou mistas, é alternando ambientes com oxigênio, sem oxigênio e filtros
com materiais porosos, consorciados com plantas aquáticas que ajudam na
filtragem e limpeza da água.
48

A dimensão do filtro esta relacionada com a demanda de águas servidas.
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O processo funciona pela decomposição de matéria orgânica com
bactérias, que são organismos unicelulares que podem se reproduzir em grande
velocidade, a partir da matéria orgânica disponível (BUENO,M. 2005).

Figura 65: Zona de raízes. Fonte: Marcelo Bueno, 2005.

A capacidade de sobreviver dentro de uma variedade de condições
ambientais é uma característica das bactérias. Um grupo delas chamadas
Aeróbicas só vivem e se reproduzem em meio que contém oxigênio molecular
livre (atmosférico ou dissolvido na água). Outro grupo, as Anaeróbicas, não
necessita por sua vez de oxigênio livre (BUENO, M. 2005).

Figura 66: 1) ambiente aeróbio, 2) ambiente anaeróbio, 3) Filtro. Fonte: Marcelo Bueno, 2005.

As bactérias decompõem substâncias orgânicas complexas dos esgotos
(carboidratos,proteínas e gorduras) em matérias solúvel. Quanto maior o número
de ambientes anaeróbicos e aeróbicos, maior será a eficiências do sistema de
tratamento (BUENO, M. ,2005).
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Figura 67: Abordagem integral dos sistemas da água.

Fonte: The ecovillage institute.

As técnicas de captação da água dependem de algumas características,
tais como, clima, regime de precipitação e fatores de sítio como a topografia, e
disponibilidade de recursos e mão-de-obra (F. D. DAZCAL, 2006).
Segundo a publicação “Água como recurso para comunidades humanas”
do projeto Permacultura Amazônica, da Fundação Daniel Dazcal, as técnicas
empregadas devem respeitar também alguns Princípios:
• Impedir o escorrimento superficial de água no terreno;
• Dar vários usos à água que passa pela sua propriedade;
• Diminuir a velocidade com que a água atravessa sua propriedade;
• Reciclar a água o tanto quanto for possível;
• Trabalhar o excesso de água o mais próximo possível da origem do problema.
A Captação da água de chuva para consumo humano pode ser feita a
partir da captação da água dos telhados é uma solução prática e confiável para o
abastecimento de água potável. A água da chuva normalmente precipita limpa é
livre de poluição, e se captada e armazenada de forma correta pode suprir as
necessidades de uma família durante todo o ano (F. D. DAZCAL, 2006).
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Pode-se, por prevenção, utilizar técnicas simples para separar a primeira
água do restante armazenado.

Figura 68: Sistemas de captação de água
Fonte figura à esquerda: TIBÁ

Fonte figura à direita: Marcelo Bueno, 2005

Exemplos para calcular a água a ser armazenada (F. D. DAZCAL, 2006):
Exemplo 1: Superfície de captação: 60 m 2
Taxa de precipitação: 400mm/ano (Índice de clima semi-árido)
Volume coletado: 24.000 litros

Suficiente para fornecer 15 litros/dia para uma família de 4 pessoas em 1 ano.
Exemplo 2: Superfície de captação: 30m 2
Taxa de precipitação: 2.200mm/ano (Índice de clima quente úmido)
Volume coletado: 66.000 litros

Suficiente para fornecer 15 l/dia para uma família de 12 pessoas em um ano.
Mais informações sobre formas de armazenamento de água no ANEXO L.
3.3.8. Contribuições para drenagem.
O sistema de “swales” é também uma das técnicas ensinadas nos cursos
de permacultura por todo o mundo. Consistem em canais de infiltração de água,
em nível, marcando as curvas de nível ao longo do declive do terreno.
Estes canais possibilitam utilizar as curvas de nível para reter a água da
chuva. Eles retardam o escoamento superficial, impedem a erosão e aumentam a
infiltração da água no solo e merecem, portanto, destaque neste trabalho.
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Com um instrumento simples,
chamado na Permacultura de
“Pé

de

Galinha”,

pode-se

marcar a linha da curva em
nível. Depois deve-se escavar
essa linha, colocando à terra
para

baixo

dela

e

plantar

vegetação (LEGAN, 2004).

Figura 69: Pé de Galinha. Autoria: D´AVILA, 2007

Figura 70. Marcação das linhas em nível

(a)

com estacas, utilizando o instrumento “pé de
galinha”.

(b)

Figura71.(a) Escavação na linha das estacas,

(b) linhas em nível marcando o terreno.
Fonte figura 70 e 71: ABRA 114

131

3.3.9. Energia renovável.
Nos tempos modernos, muitos estudos têm sido feitos para se aproveitar a
chamada energia limpa, utilizando novas fontes de energias que não poluam ou
agridam o meio ambiente e sejam mais baratas para se produzir.
Alguns governos já solicitam de seus usuários de energia que encontrem
alternativas para se tornarem o máximo possível auto-suficientes em energia
(BUENO, M., 2005).
É necessária uma rápida transição para tecnologias que utilizam fontes
naturais como o Vento, Sol, Fogo e Água na produção de energia renovável. Já
que a construção de barragens, usinas termoelétricas, entre outras, além de
onerarem os cofres públicos para sua construção, agridem profundamente o meio
ambiente (IDEM).
Vale lembrar que cada região tem uma característica e possui diferentes
potenciais energéticos, em alguns lugares o vento é constante e forte, em outras
o sol e fator predominante, fatores determinantes para escolha da energia
adequada.

“A sustentabilidade está associada a mais de uma fonte energética”. (IPEMA)
A seguir estão ilustrados alguns exemplos de energia renovável:
• Energia solar: Existem inúmeras maneiras de aproveitamento desta fonte
energética, considerada extremamente poderosa.
Pode ser usada para o aquecimento da água, utilizando placas solares de
baixo custo ou de alta tecnologia. A figura 72 e 73 mostram aplicações de
aquecedores solares.
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Imagem 72. Aquecedor solar construído com garrafas PET.Fonte: Feira agropecuária - Londrina/PR

Figura 73. Ducha com aquecedor

e sistema de instalação de aquecedor solar
Fonte: Material didático fornecido por IPEMA

Também é possível construirmos fogão e fornos solares, de diferentes
intensidades, que possibilitam desidratar ou cozinhar alimentos com velocidades
variadas, além da transformação de energia calorífica em energia elétrica.
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• Energia eólica: A ação do vento impulsiona hélices para ativar um
aerogerador. Estes aerogeradores são responsáveis por converter a energia
do vento em energia elétrica.

Figura 74: elementos que compõem aparelho de captação da energia eólica e “eletrodomésticos que funcionam
com ar”. Fonte:Material didático fornecido por IPEMA

•

Biomassa: A combustão da biomassa ferve água, produzindo vapor que

impulsiona uma turbina, gerando energia.
Por falta de uma imagem mostrando o
sistema de Biomassa, utilizamos esta
imagem ao lado para ilustrar a utilização
direta da energia do fogo, através da
combustão de biomassa.
Pode-se também observar na imagem, os
canos de cobre que transportam a água
quente aquecida pelo fogão à lenha.
Figura 75. Fogão à lenha e aquecimento da água.
Fonte :Material didático fornecido por IPEMA

A permacultura divulga alguns projetos de fogão à lenha bem eficientes, mais
ecológicos que os fogões que utilizam gás liquefeito derivado do petróleo (que
emitem carbono de origem fóssil). Estes fogões visam, através de pequenas
alterações no formato da fornalha, aproveitar ao máximo a energia proveniente da
lenha, para que se torne uma “queima limpa”, evitando a vaporização precoce da
resina da madeira (BORGES, 1994).
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•

Bio-gás: Pode ser utilizado o gás proveniente da decomposição de matéria
orgânica.

Figura 76. Modelo para utilização de Bio-gás. Material didático fornecido por IPEMA

•

Energia da água: Pode ser obtida a partir da energia proveniente do ciclo

das ondas do mar, ou utilizando simplesmente a força da água de uma represa
impulsionando uma turbina, ou ainda, como antigamente, usar a força de um rio
para mover um moinho para moer trigo ou ativar uma bomba para mandar água
para lugares mais altos.

Figura 77. Turbina d´água.

Material didático fornecido por IPEMA
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3.3.10. Considerações:
“Cuidado quando você vai em busca da verdade, pois você terá de conviver com
ela” (Guto Pompéia)

“Se tem uma coisa danada, que a gente não consegue enganar, é a nossa
consciência” (anônimo)
Foram com estas frases que Jorge Timmerman finalizou em julho de 2003
o curso em PDC (Permacultura, Design e Consultoria). Elas realmente sintetizam
o sentimento promovido pelas noções da permacultura.
A Permacultura é uma filosofia que envolve todas as dimensões da
sustentabilidade. Com suas técnicas e conceitos atinge-se a sustentabilidade em
suas dimensões ecológica, social, econômica, espacial, cultural e possivelmente
política, uma vez que oferece alternativas locais para que, com baixo custo de
implantação, seja possível melhorar a qualidade de vida da população.
O design na permacultura é definido pela conexão e relação entre os
elementos que compõem um determinado sistema. Este sistema visa a maior
integração e relação possível com o meio ambiente.
O planejamento é feito em cima deste relacionamento, fazendo com que as
necessidades de um elemento sejam supridas pela produção do outro, formando
um ciclo fechado de nutrientes que, portanto, não gera resíduos.
Podemos considerar a Permacultura como um verdadeiro sistema holístico
de planejamento para a permanência do homem na terra.
Por holístico nos referimos ao holismo, palavra que vêm do grego, “hólos” e
significa totalidade. Esta teoria, aplicada às ciências ambientais, “prioriza a
abordagem integral dos fenômenos, em oposição à abordagem analítica na qual
os componentes são tratados isoladamente”. (BORGES et al, 2007)
Por considerar todas as inter-relações entre todos os componentes para a
formação do todo, o holismo se relaciona ao meio ambiente.
Torna-se possível então, cautelosamente, criar assentamentos humanos
produtivos sem a necessidade de arruinar os ambientes naturais. É também uma
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forma de re-estabelecer ambientes degradados, tais quais áreas que vêm
sofrendo com a desertificação.
À medida que a cada dia fica mais evidente que as técnicas atuais de uso
da terra são obsoletas e destrutivas, surge um movimento de aplicação das
técnicas da permacultura, da agroecologia, agricultura familiar e agricultura
orgânica, atitudes ainda pouco apoiadas pelo sistema econômico, mas que
representam uma fonte de esperança para um futuro sustentável. Isto se dá por
que estas técnicas levam em conta um conjunto de fatores, como a preservação
da biodiversidade, o equilíbrio do fluxo de nutrientes, a conservação da superfície
do solo, a utilização eficiente da água e da luz e a manutenção de um nível alto
de biomassa. Além disso, inclui os fatores sociais como a geração de trabalho e
renda, a promoção da educação, do aperfeiçoamento técnico e da qualidade de
vida, além do estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, de forma a reforçar
o enraizamento das famílias rurais. (Compendio curso Tibá)

Figura 78. Permacultura: processos e ações. Fonte: IPEMA
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3.4. Ecovilas.
Ecovilas frequentemente utilizam os conceitos da Permacultura em seus
projetos. Trata-se, portanto, do habitar sem destruir, contribuindo para a
regeneração da qualidade ambiental.
“Uma proposta de infra-estrutura ecológica numa cidade sustentável irá
captar os fluxos energéticos, criando ciclos produtivos no sistema, até neutralizar
efeitos nocivos”. (EAST, 2004)
Segundo May East (2004), apesar do sentimento que o ritmo da
transformação em direção da sustentabilidade caminhar mais devagar que o ritmo
da disruptura sistêmica, dados claros indicam que a transformação está
acontecendo.

Sobretudo em alguns assentamentos humanos, na escala de

comunidades, vilas, ecovilas, e cidades, onde padrões, indicadores e avaliações
de sustentabilidade estão em desenvolvimento intensivo e rápida difusão.
O conceito de ecovilas tem sido promovido e implementado por grupos
espalhados pelo planeta, muitas vezes com recursos limitados e mínimo apoio
institucional ou governamental. No entanto, existem redes de conexão como a
GEN - Global Ecovillages Network49, que procuram conectar estas experiências,
visando um fluxo de interação e troca de informações sobre a construção de
ambientes onde a vida é mais auto-sustentada, onde as pessoas procurem
acrescentar mais ao meio ambiente do que retirar dele.
Brogna (2007), fala de dados recentes da GEN, somando cerca de 15 mil
ecovilas espalhadas pelo mundo, com aproximadamente 1 milhão de habitantes.
No Brasil, são pelo menos 30 comunidades vivendo como ecovilas.
O objetivo da GEN é dar suporte e incentivar a evolução de assentamentos
sustentáveis por todo o mundo, através de:
•

Serviços de comunicação interna e externa, facilitando o fluxo e a troca de

informações sobre ecovilas e sítios experimentais;

49

http://gen.ecovillage.org/
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•

Rede de comunicação e coordenação de projetos no campo de

assentamentos sustentáveis;
•

Cooperação e parceiros globais como UN Best Practices, EU Phare, EYFA,

Ecosoc.
A GEN opera principalmente através de escritórios e voluntários em três regiões:
•

GEN Europa e Africa;

•

GEN Oceania

•

ENA Ecovillage Network of Américas50.
Pode-se dizer também que a internet vem promovendo o reconhecimento de

pessoas que procuram modificar o conceito de um bom lugar para viver,
buscando reduzir a degradação ambiental, melhorar a qualidade de vida, reforçar
a economia e promover saúde e segurança. (BATES, 2006)
Estes grupos demonstram exemplos viáveis de vida auto-sustentada,
modelos positivos traduzidos em realidade, e assim, outros grupos e indivíduos
podem aprender e inspirar-se onde o sucesso já foi alcançado. Deve-se, claro,
alertar para as especificidades culturais e ambientais, já que se buscam e
demonstram soluções locais, usando tecnologias apropriadas, materiais locais,
know-how local. Apesar disso deve se procurar oferecer soluções compatíveis e
acessíveis à todos.
Na visão da organização ENA (Ecovillage Network of Americas), ecovilas são
assentamentos humanos, rurais ou urbanos, que buscam a criação de modelos
de vida sustentável, dentro das características de suas próprias bio-regiões e
englobam tipicamente quatro dimensões: a social, a ecológica, a cultural e a
espiritual, combinadas numa abordagem que estimula o desenvolvimento
comunitário e pessoal.
Segundo Habib51, a sociedade de hoje substituiu a espiritualidade por
aspectos materiais, perdendo a relação com a Natureza e a capacidade de
perceber a importância de cada ser e como fazemos parte de um todo. Assim, a
50
51

http://ena.ecovillage.org/
Mohamed Habib, professor da UNICAMP, em 2007 durante palestra sobre “Ética e futuro”.
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pobreza, além de degradar o meio ambiente, impede a capacidade do individuo
se sentir íntegro.
Ecovilas buscam resgatar esta integridade, acreditando que a consciência
coletiva está suficientemente elevada para criar um novo modo de vida.
Estudos realizados (BROGNA, 2007) buscam mostrar através da leitura do
desenho urbano de ecovilas aliado à pesquisas das mais recentes propostas de
técnicas ambientais urbanas, soluções para o desenvolvimento de projetos em
áreas de interesse ambiental.
O planejamento visando trabalhar a escala humana, educando e permitindo
que cada individuo reabilite seus sentidos e seus instintos, faz com que as
Ecovilas possibilitem soluções viáveis para erradicação da pobreza e da
degradação do meio ambiente, combinando um contexto de apoio sócio-cultural
com um estilo de vida de baixo impacto.
Uma ecovila é planejada de tal maneira que os negócios, as estruturas
físicas e tecnológicas não interfiram com a habilidade peculiar da natureza de
sustentar a vida. Portanto, o que é sustentado numa ecovila não é o crescimento
econômico ou o desenvolvimento, mas toda a rede de vida da qual depende
nossa sobrevivência futura a longo prazo.
Um dos princípios fundamentais do modelo é não tirar da Terra mais do
que podemos devolver a ela. Se for assim, potencialmente, a comunidade pode
continuar indefinidamente.
As ecovilas objetivam ser auto-sustentáveis, para isso dão prioridade à:
(EAST, 2004)
1. produção local e orgânica de alimentos (consumo consciente);
2. utilização de materiais e projetos de baixo impacto ambiental nas construções;
3. utilização de sistemas de energias renováveis (incluindo transporte) ;
4. diversidade cultural e espiritual;
5. Apoio social e familiar;
6. solidárismo sócio-econômico;
7. Governo circular, com técnicas democráticas para tomada de decisões;
8. educação transdisciplinar;
9. saúde integral;
10. comunicação global.
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A missão do movimento das ecovilas é de explorar novas fronteiras e praticar
aplicações concretas para a sustentabilidade. Nestes assentamentos humanos as
atividades dos membros fazem parte do entorno natural, com atividades que
permitam a qualidade de vida aliada à segurança ambiental e alimentar.
Nesta busca pela sustentabilidade, os integrantes das ecovilas se preocupam
com o suporte comunitário e também espiritual, que tem por base o convívio e a
harmonia com a natureza.
Acredita-se que as ecovilas são passo ousado para o futuro, pois atendem
necessidades intrínsecas do ser humano e possibilitam a propagação da
consciência coletiva.
As ecovilas são iniciativas de comunidades que cultivam a permacultura e
como complemento, se associam em cooperativas de produtores e consumidores,
especialmente as ecovilas urbanas dependem de maior produção externa.
“Uma Ecovila busca integrar as necessidades humanas com o respeito à
Natureza, compreendendo seus ciclos e ritmos, construindo sem destruir,
plantando sem envenenar e morando sem poluir” (CLAREANDO in BUENO, s/d).

Figura 79: Energia renovável. Veículos de poder humano. Ecovila The Farm, USA
Fonte: BATES, 2006
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EXEMPLOS DE ECOVILAS
1. No Brasil destaca-se o IPEMA – Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata
Atlântica, responsável pela Ecovila Corcovado:
Comandada por Marcelo Bueno e Cristiane Reis, a ecovila Corcovado é
vinculada ao IPEMA e ao ENA.
Situada em Ubatuba, litoral norte de SP, possui uma área de 25 hectares,
onde 80% é reservado à preservação da mata atlântica.
Tem como objetivo ser uma experiência vivencial de assentamento de mínimo
impacto e um centro demonstrativo de permacultura.
Realiza uma série de cursos de Permacultura, planejamento em ecovilas,
agroflorestas, ecoconstruções, sistemas de reciclagem de água, jardins
comestíveis e curso sobre concenso (uma forma de harmonizar as decisões em
grupo).
Através de sistemas de educação ambiental, são capacitados agricultores e
lideranças locais que vivem no entorno de unidades de conservação para atuarem
como agentes multiplicadores de técnicas agroflorestais. A educação ambiental
também é desenvolvida nas escolas públicas da região.
No local, em constante implantação, as construções são feitas por mutirões.
Utilizando materiais ecológicos, as construções possuem sistemas de captação
das águas de chuva. Toda energia no projeto vêm de fontes renováveis e toda
água servida passa por filtros biológicos para tratamento e re-uso nas hortas e
pomares. São utilizados banheiros secos e a emissão de resíduos sólidos é zero!
Todo lixo produzido fica na propriedade para ser reciclado, reaproveitado e
armazenado.
2. Destaca–se também o IPEC –Instituto de Permacultura do Cerrado que
mantém o ECOCENTRO, com cursos sobre projeto e implantação de
ecovilas.52
Trata-se de um centro experimental e de pesquisa que desenvolve, adapta e
utiliza tecnologias ecologicamente viáveis para o estabelecimento de modelos de

52

http://www.ecocentro.org
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sustentabilidade, demonstrando soluções práticas para problemas comuns da
sociedade brasileira moderna.
Com o intuito de demonstrar o alcance da sustentabilidade rural e urbana
através da ética da permacultura, o Instituto oferece programas educacionais
compostos

por

acervos

didáticos,

cursos,

seminários,

planejamento

de

comunidades sustentáveis e execução de bioconstruções, além de alternativas de
conservação dos recursos, da água e da energia disponível. As tecnologias
utilizadas para a elaboração da ‘bioconstrução’ caracterizam-se pela diversidade
em soluções de aproveitamento das energias e dos recursos disponíveis, sendo
estes, em sua maior parte, provenientes da reciclagem de materiais.
O IPEC é também produtor de mudas para reflorestamento local e regional,
possuindo um Banco de Sementes para registro das espécies, e mantendo
parceria com instituições a nível local, regional e nacional. No âmbito comunitário,
desenvolve um programa de incubação de micro-empresas rurais, que originou
uma empresa de construção de caixas d’água em associação com produtores
locais.
3. Fazenda Santa Branca, Goiás
Próximo a Goiânia, o projeto do loteamento, auxiliado pelo IPEC, escolheu
uma área degradada, situado na Bacia do Rio João Leite, um grande pasto, com
más condições de solo, porém com um enorme potencial ecológico, já que possui
espécies do Cerrado, mata atlântica e floresta Amazônica.
A proposta, que vem atraindo um grande número de compradores e muitos
visitantes, é justamente requalificar a área, construindo soluções, coletivas e
individuais que melhorem estas condições, visando o retorno da biodiversidade.
Para isso os proprietários devem seguir algumas regras básicas durante a
construção, com auxilio e supervisão dos técnicos da ecovila. Devem, por
exemplo, viabilizar a coleta da água de chuva e o tratamento de esgotos in loco,
utilizar energias renováveis e não gerar resíduos. Além disso, é estimulada a
ausência de muros e cercas e uma certa restrição à animais domésticos, para que
a Fauna local possa circular livremente pelo local.
As áreas coletivas também são desenvolvidas visando a agricultura orgânica
e o Eco turismo.
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4. Crystal Waters Village
Situada no norte da Austrália, começou em 1987 em um terreno castigado e
abandonado, onde moravam sete pessoas em condições ilegais. O governo local
abriu uma espécie de concurso para projetos de revitalização da região, que
estava abandonada devido ao declínio da indústria local. Um grupo de designers
e permacultores fizeram o projeto. De acordo com os interesses dos moradores
do local, apresentaram essas idéias para os investidores e após este encontro
definiram 6 objetivos principais:
•

Ar, água e solo limpo (e assim, comida limpa)

•

Liberdade de crença espiritual

•

Trabalhar visando atividades significativas para todos

•

Criação de lugar saudável para recreação e lazer.

•

Interação social ativa

•

Construções saudáveis

Assim o projeto foi aprovado pelo governo local e construído, passando a
atrair muitos visitantes e possibilitando a compra de lotes pelos interessados.
Desde então a população do local vem crescendo, e no ano 2000, (12o ano da
ecovila), este projeto já possuía 160 habitantes adultos, 60 crianças, sendo 18
nascidas no local.
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Figura 80: Topografia e projeto da Ecovila Crystal Waters. Fonte: IPEMA

5. Aldeia Ecológica TERRAMADA
O grupo TERRAMADA é uma Associação de Permacultura para a
recuperação de solos desertificados. Surgiu em Portugal, onde os incêndios
consumiram mais de 600 000 hectares entre 2003 e 2005, reforçando o conceito
que o homem como espécie inteligente deve voltar suas energias para auxiliar a
recuperação das espécies mais frágeis.
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Trata-se de uma ecovila, considerada como um sistema aberto dependente de
outros sistemas (principalmente outras comunidades), onde a partilha de produtos
e informações concilia-se com o intercâmbio comunitário.

Figura 81: Paisagem desertificada em recuperação Fonte:TERRAMADA

DESCRIÇÃO DA ECOVILA TERRAMADA:
A “aldeia ecológica” (como é chamada em Portugal) propõe um modo de
vida adaptado ao século XXI. Ela corresponde à necessidade de “desabrochar” e
evoluir sem destruir o meio que nos envolve, nutre e protege.
A concepção da aldeia é futurista no sentido que tem em conta as
necessidades dos homens mas também as dos animais, plantas e elementos.
a) A água
Água potável — Otimização e da recuperação de águas pluviais. A topografia
ganhou uma rede de represas de água para abastecimento das habitações.
Águas usadas — As águas usadas são armazenadas em conformidade com o
terreno, tratadas por fitorremediação e reutilizadas na irrigação de terras de
cultivo.
b) As habitações
As habitações são construídas se integrando e adaptando ao terreno, que por
possuir uma série de colinas, possibilita a inserção das casas que semi
enterradas, não causam impacto visual e não são ostentadoras.
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c) Energia renovável
As energias utilizadas são exclusivamente renováveis: painéis solares, moinhos
eólicos, fornos solares… A eco-aldeia se considera pioneira em matéria de
energias e hábitos de consumo inovadores.
d) Os Espaços comuns
Praça central, biblioteca, escola, campos cultivados, espaço para encontros,
atividades e celebrações. A sua manutenção é garantida pela própria
comunidade, de acordo com o regulamento interno.
Os veículos ficam num parque de estacionamento à entrada da aldeia. E hortas,
pomares, acessos e represas de água são distribuídas para servir aos homens da
mesma forma que o resto da natureza.
e) As Oficinas de artesanato
Cada oficina acolhe um artesão qualificado, assegurando a produção dos objetos
necessários.
As oficinas são construídas tal como as casas, isto é, inseridas nas colinas e
portanto em harmonia com a paisagem.

Figura 82. Fotos TERRAMADA. Fonte: TERRAMADA
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Figura 83. Construção semi-enterrada. Fonte: TERRAMADA

Segundo a Associação TERRAMADA, as habitações semienterradas são
ecológicas e econômicas, pelos fatores:
O Tempo de vida

•

O tempo de vida destas construções é extremamente longo: as paredes não ficam
expostas às intempéries.
As Proteções contra as catástrofes naturais

•

- Incêndios (as habitações estão protegidas pela terra).
- Inundações (as habitações são ligeiramente sobrelevadas e possuem um
sistema de drenagem).
- Deslizamentos (as paredes estão integradas nas colinas, servindo como
estrutura).
- Ventos violentos (as habitações estão protegidas pela terra).
•

A economia energética

- Isolamento térmico natural.
- Isolamento sonoro natural.
- Redução do volume a aquecer.
- Telhados verdes, que contribuem
para uma eficaz regulação climática.
- Materiais mais econômicos.
- Menor custo de construção.
•

A Qualidade de vida

- Manutenção simplificada no cotidiano.
- Menor impacto visual.
- Integração na paisagem.
- Vivência ética.

Figura 84. Desertificação
Fonte: TERRAMADA
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6. FINDHORN – Escócia.
Outra Ecovila que merece destaque é Findhorn, uma ecovila com cerca de 45
anos, já bem consolidada e sustentável no litoral da Escócia.

Figura 85. Construção com teto verde em Findhorn. Fonte: BATTES, 2006.
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Figura 86. Fotos de Findhorn, Escócia. Fonte: BATTES, 2006.

Figura 87. Construções em Findhorn. Fonte: (BATTES, 2006)

-----
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“Se não forem revertidas as tendências atuais de consumo conspícuo estamos
correndo o perigo iminente de destruir de maneira irreversível os sistemas de
apoio à vida das quais a raça humana depende crucialmente para sua saúde, seu
bem estar econômico e em ultima análise para sua sobrevivência”. (PNUMA,
1999)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Existe hoje uma real necessidade de projetos ecológicos que viabilizem
melhoria na qualidade de vida nos centros urbanos, gerem emprego e
possibilitem o desenvolvimento da biodiversidade ambiental aliada a formação de
alimento em condições maiores do que as encontradas naturalmente.
O mestrado em urbanismo possibilita um campo para o fortalecimento das
bases teóricas, através da ampliação do conhecimento voltado para a melhoria do
ambiente urbano e suas conseqüências sociais e ambientais.
Através do mestrado, conheci diversos autores e bibliografias importantes,
que tratam dos processos de formação urbana e sua conseqüência sócioambiental e em alguns casos discorrem sobre propostas para o planejamento e a
gestão das cidades. A pesquisa possibilitou o aprofundamento e a sistematização
de métodos e técnicas sobre as quais tinha um conhecimento assistemático,
como as técnicas construtivas e manejo de agricultura propostos pela
permacultura, o manejo das águas pluviais, a engenharia naturalística e as
ecovilas. Entretanto, com direta repercussão no ensino e na pesquisa em
urbanismo, me chamou atenção a inovação proposta pelos novos paradigmas da
engenharia, sobretudo em relação ao manejo sustentável das águas pluviais e a
engenharia naturalística. Essas técnicas deverão ser mais consideradas dentro
das faculdades que lidam com a construção do espaço. O novo manejo das
águas pluviais revoluciona, indiretamente, os conceitos e métodos de projeto do
espaço urbano. Com foco na questão da recuperação da topografia e da dinâmica
da água, o conceito de engenharia naturalística, mais conhecida na Europa e
pouco difundida no Brasil, aponta possibilidades de projetos de baixo custo
(relativo), visando a requalificação de áreas degradadas e proporcionando beleza
e respeito à biodiversidade.
Por fim, achamos coerente introduzir e apresentar as alternativas propostas
pela permacultura, contribuindo para fortalecer este movimento e disseminar sua
importância no meio acadêmico.
Acredita-se que o melhor caminho para a sustentabilidade é a educação
(sobretudo a educação ambiental). Este pensamento, entretanto, já vigora há
algumas décadas, fato que nos leva a ter esperança em ações concretas que
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demonstrem a mudança de rumo com transformação dos conceitos de
desenvolvimento e mitigação dos males gerados pelo descaso usual.
Neste sentido, é importante a conscientização durante ensino e prática das
diversas profissões.
Acreditamos que o conteúdo desta pesquisa possa contribuir para a
formação no nível da graduação de profissionais das mais variadas faculdades e
ampliar o conhecimento gerado na pós-graduação em urbanismo e no grupo de
pesquisa “Água no meio urbano”. Essa dissertação tornará mais acessível uma
série de informações e bibliografias voltadas à consciência e atuação ecológica.
Lembrando da importância da inter-relação entre a geração e a aplicação
do conhecimento para a melhoria da qualidade de vida da população de maneira
abrangente, esperamos, no futuro, contribuir cientificamente com pesquisas
experimentais que demonstrem a viabilidade destas técnicas na melhoria de
assentamentos humanos precários em áreas ambientalmente sensíveis.
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ANEXO A
Assunto: Pesquisa por grupos de pesquisa relacionados a temas abordados
nesta pesquisa.
Fonte: base de dados do CNPQ.
Disponível em: < http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/ >
Acesso em: set. 2007.
A busca foi feita por seleção e palavras chave (e suas variáveis) na base de
dados corrente dos Grupos de Pesquisa do CNPQ, em agosto de 2007.
Postados em ordem alfabética:
•

Bioengenharia de solos:

1 Gp na FAU da Universidade de Taubaté (UNITAU)
•

Desenvolvimento Sustentável:

477 GPs de diversas áreas
74 das ciências agrárias
43 das ciências biológicas
08 das ciências da saúde
27 das ciências exatas e da terra (sendo, na maioria geociências e química)
89 das Ciências Humanas aplicadas (12 na área de arquitetura e urbanismo)
54 das engenharias, inclusive a Engenharia ambiental da PUC-Campinas.
•

Ecodesenvolvimento 9GPs

3 da área de Educação, 2 da Sociologia, Educação Física, Engenharia de
Produção, Ciência Política e Geografia.
No único GP do departamento de Geografia da UFPEL (Universidade Federal de
Pelotas) Chamado Estudos Agrários e Ambientais, onde se pesquisa: Agricultura
Familiar;

agroecologia;

Antropologia

Ecológica;

Capitalismo,

Cultura

e

Representações Sociais; Desenvolvimento sustentável; Geoprocessamento e
Análise Regional; Multifuncionalidade do espaço rural; Turismo Rural e
Sustentabilidade.
•

Eco urbanismo, urbanismo ecológico, urbanismo bioclimático- Não há
GPs

•

Engenharia Naturalística

Só existe um grupo de pesquisa. Não discute Urbanismo.
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•

Engenharia Orgânica:

Análise Orgânica Instrumental, Bioprospecção e Metabolômica Vegetal, GP
fundado em 2002 na UFSC ligado ao Departamento de Fitotecnia trata de
metabolismo vegetal.
•

Ecologia de Paisagem: 49 Grupos de Pesquisa (GP).

Vê-se de forma integrada o sistema que engloba as plantas, os animais, os solos,
as águas e os humanos da região. Biologia + geociências. Relaciona-se com os
temas: Ecologia aplicada; Gestão ambiental de bacias hidrográficas; Medidas
mitigadoras;

Planejamento

ambiental;

Recursos

hídricos;

Ecologia

de

Ecossistemas. Há vários grupos interessantes.
•

Ecologia Urbana: 26 GPs

Sendo 1 da área de arquitetura e urbanismo e 1 em planejamento urbano e
regional.
•

Engenharia Verde:

Existe um órgão do Embrapa de Aracaju e não é atualizado há mais de 1 ano.
•

Fitorremediação

Existem 26 GPs nas áreas de Biologia, Agronomia, Engenharia Química,
Sanitária e Civil, Geociências
•

Manejo de águas pluviais: 1 GP (Engenharia civil UNIFEI- Itajubá)

•

Manejo sustentável de águas: 12 GPs. Destes 7 são das ciências agrárias, 4
das engenharias e 1 das ciências biológicas.

•

Manejo sustentável de águas pluviais, gestão sustentável de águas, etc.
não encontra nenhum GP.

•

Meio ambiente e Urbanismo

Os grupos de pesquisa estão em sua maioria na grande área ciências sociais
aplicadas, estudando Edifícios e Cidades Sustentáveis, Direito ambiental e
urbanístico Tecnologia em arquitetura, urbanismo e meio ambiente
•

Permacultura:

GP Tecnologia Sustentável da Construção, fundado em 2006 na UNESP estuda
Eficiência energética, Gestão dos materiais de construção, Projeto de Arquitetura,
Técnicas Construtivas Sustentáveis e Uso racional da água
GP Ambiente Construído, 2003, UFPI, estuda Acessibilidade espacial Áreas
verdes e conforto ambiental urbano; Arquitetura de terra crua; Espaços livres
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urbanos e paisagem cultural; Evolução e história da cidade; Sustentabilidade e
percepção ambiental no meio urbano.
•

Planejamento e gestão ambiental: 70 GPs na área das ciências sociais
aplicadas, sendo 8 destes na área da arquitetura e urbanismo. Entre eles o GP
“Água no meio urbano” da PUC Campinas.

•

Urbanismo Ambiental 19 GPs

12 na área de Arq. E Urb. , 3 na área planejamento urbano e regional;
os demais nas áreas: Educação, Direito, Engenharia Civil e Geografia.
•

Sustentabilidade: Exitem ao todo 532 GPs, sendo 35 na área Arquitetura e
Urbanismo e 21 na área de planejamento urbano e regional.

É importante, como referência cientifica, a ANTAC (Associação Nacional de
Tecnologia para o ambiente construído). Esta é vinculada ao portal InfoHab e ao
programa Habitare, que é patrocinado por fundos públicos para inovação
tecnológica para habitação.
Especialmente os grupos: Avaliação Pós-Ocupação; Conforto e Energia;
Desenvolvimento Sustentável e Resíduos.
O Grupo Desenvolvimento Sustentável organiza encontros nacionais e
internacionais sobre edificações e comunidades sustentáveis. O último Encontro
latino americano II ELECS foi realizado em 0utubro de 2007 em Campo Grande.
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ANEXO B
Assunto: Metabolismo urbano.
Organograma produzido a partir do texto: “A sociedade urbano industrial e
o metabolismo urbano” de Aziz Ab´Saber [s/d].
Texto original disponível em:
<www.vermelho.org.br/museu/principios/anteriores.asp?edicao=71&cod_not=227
>. Acesso em: maio 2008.
O organograma abaixo demonstra o Metabolismo Urbano, foi elaborado de
acordo com o texto de Aziz Ab´saber. Segundo ele a análise do metabolismo
urbano é fundamental para que se faça uma leitura correta dos ambientes
urbanos.

Autoria: D´Avila, 2008.
Baseado em: AB´SABER, s/d.
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ANEXO C
Assunto: Cronologia dos principais eventos relacionados ao campo
ambiental.
Traduzido e adaptado da Fonte: IISD (International Institute for Sustainable
Development).
Disponível em :< <http://www.iisd.org/pdf/2007/sd_timeline_2007.pdf >.
Acesso em: abr. 2008.
A linha do tempo a seguir foi traduzida e adaptada do texto “The
Sustainable Development Timeline”, que contextualiza os eventos mais
importantes que têm influenciado a relação do homem ao Meio ambiente ligados
à questão ambiental.
Meados da década de 1950 - eventos contribuem para análises criticas da
questão sócio-ambiental, como por exemplo as contaminações por mercúrio em
Minamata no Japão em 1955 e da poluição atmosférica em Londres em 1952
(CONDE, 2007).
1962 - Livro “Silent Spring” (Primavera Silenciosa), escrito por Rachel Carson,
denunciando uso abusivo e impróprio de agrotóxicos e suas conseqüências em
diversas espécies animais e para a saúde humana.
1964 - Começam a surgir grupos, programas e fundos voltados para pesquisa
e a preservação do meio ambiente.
1968 - UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
se manifesta para o “uso racional e a conservação da biosfera”.
- No mesmo ano a ONU (Organização das Nações Unidas) autoriza a
conferência do ambiente humano a ser realizada em Estocolmo em 1972.
- “Population Bomb” publicada por Paul Ehrlich, faz uma conexão entre
população humana, exploração de recursos e o meio ambiente.
1969 - EUA aprova leis ambientais e cria a primeira agência ambiental para a
proteção ambiental, EPA (Environmental Protection Agency).
1970 - Forma-se o “Conselho de Defesa dos Recursos Naturais”,
pressionando, nos EUA, uma política ambientalista.
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- Nesse ano acontece também o primeiro “Earth Day”, movimento pacífico para
conscientização ambiental.
1971 - Inicia-se o movimento “Greenpeace” no Canadá, lançando uma agenda
agressiva para protestar e interferir pacificamente contra danos ambientais.
- “Apenas uma Terra” (Only one Earth), livro de René Dubos e Bárbara Ward dá
um alerta urgente sobre o impacto das atividades humanas na Biosfera, mas
também expressa otimismo para o futuro.
- Cria-se na Inglaterra o “Instituto Internacional para o meio ambiente e
desenvolvimento” (International Institute for Environment and Development IIED) para pesquisas sobre o desenvolvimento aliado ao meio ambiente.
- Preparado na cidade de Founex, na Suiça, o Relatório de Founex que faz um
apelo para a integração entre o meio ambiente e as estratégias de
desenvolvimento. O relatório coloca que embora a preocupação com o meio
ambiente já tenha atingido muitos processos de industrialização, o maior
problema ambiental está na pobreza e nos paises subdesenvolvidos.

Este

conhecimento foi um fator que persuadiu muitos paises em desenvolvimento a
participarem da conferência de Estocolmo em 1972.
1972 - Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, que
discutiu a poluição regional e a chuva ácida que vinha acontecendo no norte da
Europa. Resultou no estabelecimento de Agencias Nacionais de proteção
ambiental e no UNEP (programa ambiental das Nações Unidas).
- É formado o primeiro Partido Nacional Verde “Partido dos valores” (Values
Party) na Nova Zelândia.
- Lançado o relatório “Limites para o crescimento” pelo Clube de Roma, já
predizendo graves conseqüências se a velocidade do crescimento não
diminuísse, causou controvérsias, pelos paises do Norte, por não considerar
soluções tecnológicas, e irritação dos paises do Sul por defender o abandono do
modelo de desenvolvimento econômico.
- Debate da OPEP (Organização dos Paises Exportadores de Petróleo) sobre os
limites do crescimento a partir da crise dos combustíveis.
- Fundado o “Centro de Ligação Internacional do meio ambiente” para integrar
as ONG´s dentro da UNEP (United Nations Enviromental Programme).
- Estabelecido o ENDA (Environment and Development Action in Third World)
prevendo programas de ações para melhoria do meio ambiente na África. Esta
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organização sofre uma remodelação em 1978, quando passa a ser uma
organização voluntária internacional, sem fins lucrativos, que visa o fortalecimento
do poder local das populações locais, a eliminação da pobreza, a pesquisa e
treinamento para o desenvolvimento sustentável.
1973 - É Lançado o “Programa Europeu de Ação Ambiental”: Primeira tentativa
de sintetizar uma política ambiental única para a Comunidade Econômica
Européia.
- EUA aprovam o “Decreto das Espécies em perigo”
- “Chipko Movement” na Índia, como resposta ao Desmatamento e degradação
ambiental. Ações de mulheres da comunidade influenciaram tanto na
silvicultura quanto na participação feminina nas questões ambientais.
1974 - Rowland e Molina publicam um artigo sobre como o uso de CFCs
poderia reduzir a camada de ozônio em algumas décadas.
- Lançado “Limites para a pobreza”, pela fundação Bariloche, em resposta ao
relatório “Limites para o crescimento”, clamando por crescimento e equidade para
o terceiro mundo.
1975 – Estabelecido nos EUA o Instituto Worldwatch, para elevar a
conscientização publica das ameaças ambientais globais visando fortalecer
responsabilidades políticas.
- toma efeito a “Convenção do comércio internacional sobre espécies
ameaçadas da Flora e da Fauna” (CITES – Convention on International Trade
Endangered species of Flora and Fauna).
1977 - Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação;
- inicia-se no Kenya o Greenbelt movement, baseado no plantio de árvores pela
comunidade para prevenir a Desertificação.
Final dos anos 70 - Ocorrem catástrofes ambientais que chamam a atenção
pública - Derramamento de óleo em Amoco Cadiz e vazamento do reator da usina
nuclear de Three Mile Island, na Pennsylvannia, EUA.
1979 - Convenção sobre o longo alcance da poluição do ar (Transfronteiriço)
- “Banco da Biosfera” IIED relata prática multilateral de nove agencias de
desenvolvimento, entre elas o Banco Mundial, que armam o palco para reformas
que ainda estão por vir.
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1980 - “Estratégia de preservação Mundial” (World Conservation Strategy)
realizada pela IUCN (International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources).
Define desenvolvimento como “a modificação da biosfera e do uso dos recursos
(humanos, financeiros, vivos e não vivos) para a satisfação das necessidades
humanas e melhoria da qualidade de vida humana”.
Identifica como principais agentes da destruição do habitat a pobreza, a
pressão populacional, a desigualdade social e as relações de comércio.
Convoca esta estratégia visando diminuir desigualdades, adquirindo uma
economia mais dinâmica e estável, estimulando a aceleração do crescimento
econômico e contando que se oponha aos piores impactos produzidos pela
pobreza. <www.iucn.org>
- Relatório Brandt: (Norte-Sul, um programa para a sobrevivência): clama por
uma nova relação econômica entre norte e sul.
- Relatório “Global 2000”: Reconhece a biodiversidade como fator crítico para o
funcionamento do ecossistema planetário e que a extinção de espécies
enfraquece o ecossistema.
1981 - World Health Assembly: Adota uma estratégia mundial para a Saúde.
1982 - “Patente mundial das Nações Unidas para a Natureza” (UN World
Charter for Nature) é publicada e adota o principio que toda forma de vida é única
e deveria ser respeitada independendo de seu valor para a humanidade. Também
chama atenção para a dependência em relação aos recursos naturais e a
necessidade de controlar a exploração que fazemos dele.
- “Convenção das Nações Unidas sobre a lei do mar” estabelece regras e
normas ambientais, e prevê provisões para lidar com a poluição do ambiente
marinho.
- Crise da Divida Externa: Transformou a década de 80 em uma “década
perdida” na América Latina e outras regiões em desenvolvimento.
1983 - Começa a ser organizada a “Comissão Mundial sobre o meio Ambiente
e Desenvolvimento” (CNUMMAD): presidida pela primeira ministra norueguesa
Gro Harlem Brundtland. Iniciaram as pesquisas para um relatório (publicado 3
anos depois) sobre as questões sociais, econômicas, culturais e ambientais.
- Austrália adota uma Estratégia Nacional de Preservação: Para implementar
os objetivos colocados pela Estratégia de Preservação Mundial.
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- Fundada na Índia as “Alternativas de Desenvolvimento” uma organização sem
fins lucrativos para pesquisa, desenvolvimento, aconselhamento e consultoria.
Favorecia uma nova relação entre as pessoas, tecnologia e meio ambiente no
hemisfério sul, visando às metas do desenvolvimento sustentável.
Meados dos anos 80 - Mais problemas ambientais globais chocam o publico:
Desastre Químico Bhopal na Índia, a fome na região do Sahel na África, a
devastação da Floresta Tropical, a crise da divida externa.
1984 - O instituto Worldwatch publica seu primeiro relatório da situação do
mundo: que concluía que “nós estamos vivendo além de nossas capacidades,
nos endividando largamente em relação ao futuro”.
- “Rede do Terceiro Mundo” (Third World Netwok- TWN) é fundada.
(www.twnside.org.sg)
1985 - “Responsive care” (cuidado responsável) iniciativa dos produtores
químicos do Canadá formula um código de conduta para produtores químicos
que é adotada em muitos paises.
- Previsão de Mudanças Climáticas: Encontro em Villach, na Áustria, realizado
pela Sociedade Mundial de Metereologia (world metereologic society), UNEP e
União do Conselho Internacional de Cientistas (International council of scientific
Unions) relata o acúmulo de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo
efeito estufa na atmosfera.
- O buraco na camada de ozônio é descoberto por cientistas britânicos e
americanos.
1986 - Acidente na usina nuclear de Chernobyl: produziu uma forte explosão
radioativa.
1987 - “Nosso futuro comum” (Our common future) -“Relatório Brundtland”
Relatório da Comissão Mundial sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMMAD) relaciona problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais, e
traz soluções globais. Torna popular o termo “Desenvolvimento sustentável”.
- Protocolo de Montreal sobre substâncias que esgotam a camada de ozônio.
- Comitê consultivo para o Desenvolvimento (DAC) onde membros da OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) desenvolvem linhas
de direção para o meio ambiente e desenvolvimento em acordos de politicas
bilaterais.
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1988 - Assassinato do brasileiro Chico Mendes: seringueiro que lutou contra a
destruição da floresta amazônica.Cientistas usam imagens de satélite para
documentar incêndios na amazônia. (www.chicomendes.com)
- Painel Inter-governamental sobre mudanças climáticas: instituído para
avaliar as pesquisas cientificas, técnicas e sócio-economicas mais atualizadas na
área.
1989 - Desastre com navio petrolífero Exxon Valdez: vazamento de 41 milhões
de barris de petróleo em reduto selvagem no Alasca.
- Instituto do meio Ambiente de Estocolmo: estabelecida fundação
independente para realização de pesquisas globais e regionais
1990 - Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (International
Institute for Sustainable Development – IISD ) estabelecido no Canadá. Começa a
publicar o “Earth Negotiations Bulletin”, um confiável registro das negociações
internacionais sobre o meio ambiente e desenvolvimento. (e fonte desta linha do
tempo) (www.iisd.org)
- Conferência da ONU pelas crianças. Importante reconhecimento do impacto
do meio ambiente nas futuras gerações. (www.unicef.org/wsc/)
- “Centro Ambiental Regional para a Europa Central e Oriental”: fundada para
auxiliar empresas governos e sociedade civil nos problemas do meio ambiente da
região.
1992 – Conferência da Terra: Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) – RIO 92 – Sediada no Rio de Janeiro,
resultou na publicação da Agenda 21, na conferência sobre Bio-diversidade, na
Estruturação da Conferência sobre mudanças climáticas, na Declaração semcompromisso

dos

princípios

da

floresta

e

na

Declaração

do

Rio.

(www.unep.org/unep/partners/un/unced/home.htm)
Fórum paralelo das Organizações não governamentais (ONGs) deu segmento a
uma grande quantidade de tratados alternativos.
- “Changing Course” (Mudando direção) publicado pelo Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável, mostrando o interesse empresarial em
promover o Desenvolvimento sustentável (www.wbcsd.ch).
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1993 - Primeiro encontro da Comissão do Desenvolvimento sustentável da
ONU: estabelecido para garantir o follow-up à CNUMAD visando reforçar a
cooperação

internacional

e

racionalizar

a

capacidade

de

decisão

intergovernamental.
- Conferência Mundial dos Direitos Humanos: Governos reafirmam seus
comitês internacionais para todos os direitos humanos.
1994 - Agenda 21 da China: publicado documento para implementação (white
paper) na Republica popular da China, para a população, meio ambiente e
desenvolvimento. China vira um exemplo internacional de estratégia para paises
em desenvolvimento.
1995 - Execução de Ken Saro-Wiwa e seus companheiros na Nigéria. Sua
campanha que denunciava a devastação da região do Delta Niger por Empresas
de Petróleo, chama atenção internacionalmente para os elos entre direitos
humanos, justiça ambiental, segurança e crescimento econômico.
- Organização Mundial do Comércio (OMC) é estabelecida. Reconhecendo
formalmente a ligação entre comércio, meio ambiente e desenvolvimento.
- Conferência Mundial pelo Desenvolvimento Social, sediada em Copenhagen
é a primeira vez que uma comunidade internacional expressa o compromisso
para erradicar em absoluto a pobreza.
< www.un.org/esa/socde v/wssd/index.html >
1996 - ISO 14001: Formalmente adotado como padrão internacional de sistemas
corporativo de gestão ambiental voluntariado.
- Realizada em Istambul, na Turquia, a Conferência das Nações Unidas sobre
assentamentos Humanos – Habitat II – que resultou na Agenda Habitat, que
associa assentamentos humanos, meio urbano e sustentabilidade.
1997 - Caos financeiro e ecológico na Ásia: graves incêndios intensificados
pelo “El niño” induzem seca e muita fumaça, causando um dano de 3 milhões de
dólares em saúde e danos relacionados ao fogo. Simultaneamente o mercado
colapsa, criando duvidas sobre a especulação monetária e a necessidade de
reformas econômicas de governo.
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- Assembléia Geral das Nações Unidas em revisão à Conferencia da Terra. A
sessão especial atua como um sóbrio lembrete que poucos progressos foram
alcançados na implementação da agenda 21 e termina sem compromissos
significantes.
1998 – Controvérsias sobre organismos transgênicos. Preocupações sobre
segurança ambiental e alimentar. União Européia bloqueia importação de culturas
geneticamente modificadas provenientes dos Estados Unidos e agricultores se
revoltam sobre a tecnologia de sementes que só germinam uma vez.
- Severas condições metereológicas. Inundações graves na China, estação de
chuvas inunda Bangladesh por meses, o furacão Mitch destrói partes da América
Central, 54 paises são atingidos por inundações, 45 pelas secas e é registrada a
mais alta temperatura atingida na Terra.
1999 – Lançado o primeiro índice mundial de monitoramento da
sustentabilidade, liderando corporações à praticas de sustentabilidade. O
chamado “Down Jones Sustainability Group Indexes” a ferramenta orienta
investidores que procuram lucrar com empresas que seguem princípios do
desenvolvimento sustentável. www.susteinabilityindex.com
- Terceira Conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio
(OMC) realizada em Seattle, onde milhares de manifestantes foram as ruas para
protestar sobre os efeitos negativos da globalização e o crescimento de
corporações globais e juntamente com desentendimentos entre os delegados da
OMC as negociações se desfizeram. Foi o primeiro de muitos protestos e marcou
uma nova era entre interventores descontentes e os detentores do poder. (ver
pg.24) www.iisd.org/trade/wto/seattleandsd.htm
2000 - Conferência do Milênio. Promovida pela ONU, apresenta as Metas do
Milênio, que tem data limite para 2015. Foi o maior encontro de líderes mundiais
e resultou em acordos, tempos limites e objetivos mensuráveis para combater a
fome, as doenças, combater a discriminação contra a mulher, o
analfabetismo e a degradação ambiental – para este último, está previsto:
Integrar os princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e programas
dos países visando inverter a perda de recursos ambientais; Redução da perda
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de biodiversidade, apresentando em 2010 uma redução significativa da taxa de
perdas; Reduzir à metade a proporção de pessoas sem acesso ‘sustentável’ à
água potável; e alcançar a melhoria de vida de 100 milhões de habitantes de
favelas, até 2020.) Veja: www.un.org/milleniumgoals/
- Declarada extinta a espécie de macaco ‘colobus vermelho’. Primeira extinção
de um membro da ordem primata em muitos séculos. Segundo o livro vermelho
da IUCN, 11.046 espécies estão ameaçadas de extinção.
www.wcs.org/wcspubs/wcsreports/460606/
2001 - Atentado ao World Trade Center, representado terroristas anti-ocidentais
de interesses e ideologias não-estatais. Marca o fim de uma era de expansão
econômica sem impedimentos. Há um tropeço no mercado de ações e os EUA
levantam uma guerra contra o terrorismo.
- Quarta conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio
(OMC), realizada em Doha, Qatar. Na declaração final são reconhecidas as
preocupações com ambiente e desenvolvimento. ONGs e a OMC concordam em
re-interpretar o acordo sobre Direitos de propriedade Intelectual em matéria de
acesso aos medicamentos e à saúde pública.
- China se une à OMC, acelerando mudanças na estrutura econômica nacional,
emergindo em conjunto com a Índia e Brasil, como as novas grandes forças da
economia global.
2002 - Rio+10: Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável em
Johannesburg, teve um clima de frustração na falta de progresso 10 anos após a
CNUMAD.
- Global Reporting Initiative (GRI). Cinco anos após acordo multilateral o GRI
divulga suas orientações sobre a forma que as organizações devem apresentar
um relatório sobre as conseqüências econômicas, ambientais e sociais das suas
atividades comerciais.
2004 - Prêmio Nobel para Wangari Muta Matthai - fundadora do “Greenbelt
Movement” no Quênia (primeira ambientalista a receber um prêmio Nobel).
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2005 - Protocolo de Kyoto vincula paises desenvolvidos com metas de redução
da emissão de gases do efeito estufa e cria o mecanismo de desenvolvimento
limpo para paises em desenvolvimento.
- Millenium Ecossystem Assessment (MA) organização formada por 1300
especialistas de 95 países fornece informação cientifica sobre as conseqüências
da mudança nos ecossistemas para o bem estar humano e procura opções de
respostas para estas mudanças. www.millenniumassessment.org
2006 - Relatório Stern demonstra economicamente que os custos futuros da falta
de ações sobre as alterações climáticas serão até 20 vezes maior do que as
medidas necessárias para resolver a questão hoje.
- NASA relata recuperação da camada de ozônio, devido em grande parte à
redução das concentrações de CFCs, progressivamente eliminadas no âmbito do
protocolo de Montreal.
2007 - Atenção pública para as mudanças climáticas principalmente pelo
documentário “Uma verdade inconveniente” de Al Gore e manchetes sobre
previsões da saúde do Planeta do Intergovernamental Panel on Climate Changes
(IPCC) www.climatecrisis.net ; www.ipcc.ch .
- Outros sinais de estresse no Ecossistema, em adição à previsão que
cardumes desapareceriam em 50 anos, têm se observado que espécies de
tubarão e colméias de abelhas (que tem uma importância vital para as florestas)
estão em risco.
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ANEXO D
Assunto: Benefícios das plantas para ser humano e ambiente.
Transcrito na íntegra da Fonte: Habitat´s. Sua Escola Sustentável.
Disponível em :< http://www.ecocentro.org/habitats/?page_id=19 >
Último acesso: 10 de abril,2008.

Deixe o verde perto!
Deixe o verde perto!
Florestas, árvores, jardins e até mesmo plantas ornamentais têm um papel fundamental
na vida do ser humano. É óbvio para alguns, mas não para todos. Nós pertencemos à
natureza, e não é estranho que sejamos mais felizes e bem sucedidos quando estamos
próximos a ela. Mas, para aqueles que insistem em separar o homem do seu habitat
natural e duvidam do poder do verde, aqui vai um relatório completo com pesquisas
realizadas em várias partes do mundo para comprovar essa premissa. Veja como estar
na natureza é fundamental para nossa saúde física, mental e social.
Em áreas urbanas as plantas:
•

Reduzem os gastos com aquecimento e resfriamento.

•

Reduzem erosão.

•

Filtram poluentes.

•

Reduzem a quantidade de dióxido de carbono da atmosfera. (Coder: 1996)

Plantas dentro de casa:
•

Removem toxinas do ar que ameaçam a saúde humana, incluindo formaldeído,

tolueno, e benzeno. (Wolverton et al., 1984; 1989; Darlington et al., 2001; Wood et al.,
2002)
•

Ajudam a manter a umidade em níveis confortáveis. (Lohr 1992a, 1992b)

•

Reduzem a poeira do ar. (Lohr and Pearson-Mims, 1996)

•

Reduzem a quantidade de esporos e micróbios do ar. (Wolverton and Wolverton,

1993)
Nas comunidades:
• Estimulam jardins comunitários e aproxima os vizinhos. (Blair et al. 1991).
• Jardins comunitários promovem uma vizinhança mais unida, confiante e, com isso,
reduz a discriminação racial (Feenstra, et al. 1999).
• Em locais públicos, paisagens verdes promovem funcionamento social saudável,
melhoram as relações interpessoais e diminuem as agressões físicas e verbais (Kuo et
al., 1996).
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• Idosos reforçam seu senso de comunidade quando têm acesso a espaços com área
verde (Kweon et al., 1998).
• Os pais supervisam melhor seus filhos e existem menos propensão a agressões
quando há paisagens verdes (Taylor, et al., 1998).
• Espaços verdes facilitam atividades que promovem desenvolvimento saudável das
crianças (Coley, et al., 1997; Taylor et al., 1998).
• Vandalismo, lixo, pichação e crime são menos comuns em locais com paisagens
verdes abundantes (Kuo and Sullivan, 1996; 2001).
• O estresse no trânsito é menor quando o motorista dirige por paisagens verdes ao
invés de dirigir em ruas com árvores alinhadas (Parsons et al., 1998).
Na nossa dieta:
• Jardins comunitários são associados com aumento de segurança e qualidade dos
alimentos (Butler and Maronek, 2002).
• Plantar sua própria comida pode reduzir os custos com alimentação e aumentar o ar
fresco no seu pulmão (Blair et al., 1991).
• Crianças que participam de seus próprios jardins conhecem mais sobre os alimentos e
consomem mais vegetais (Pothukucki and Bickes, 2001).
• Curriculos escolares que combinam jardinagem com nutrição melhoram a aceitação de
lanches com frutas e vegetais. (Lineberger, 1999).
Para cada pessoa:
• As pessoas são mais relaxadas quando vivem em locais com paisagem natural do que
em cenas urbana (Ulrich and Simons, 1986).
• A presença de plantas em um quarto aumenta a atenção e reduz o stress (Lohr, et al.,
1996).
• A performance de estudantes é melhor quando a vista do quarto é dominada por
plantas ao invés de construções pavimentadas (Tennessen and Cimprich, 1995).
• Fazer jardinagem por 45 minutos queima tantas calorias quanto 30 minutos de exercício
aeróbico (Taylor, 1990).
• Em um estudo comparando os efeitos de diferentes formas de exercícios na densidade
dos ossos, a jardinagem ficou em segundo lugar atrás apenas do treinamento com peso
(Turner, et al., 2002).
• Pacientes hospitalares se recuperam mais rápido e tem menos dor quando seu quarto
tem vista para árvores (Ulrich, 1984).
• Pacientes de Alzheimer tratados em espaços naturais exibem menos acessos
violentos do que aqueles que são tratados somente em locais fechados (Mooney and
Nicell, 1992).
• Crianças com distúrbio de déficit de atenção se concentram melhor quando estão em
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locais naturais e verdes. E 10% das que não respondem a medicações mostram redução
significatica dos sintomas após atividades em ambientes naturais (Taylor et al., 2001).
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ANEXO E
Assunto: Mapas mostrando as ecorregiões aquáticas do Brasil e as
Populações tradicionais brasileiras (não indígenas).
Fonte: Síntese executiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).
Disponível em:
< www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/PNRH%20português%20síntese.pdf >
Acesso em: set. 2008.

DHN = Divisão Hidrográfica Nacional
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ANEXO F
Assunto: Algumas espécies utilizadas para recuperação de solos.
Fonte: “Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de
erosão” (PEREIRA, 2006).
Disponível em: <http://www.deflor.com.br/portugues/pdf/LivroSEAD.pdf>. Acesso
em: 2008.

184

185

ANEXO G
Assunto: Exemplos de obras de Bioengenharia de solos.
Fonte: Vertica Green do Brasil.
Disponível em: < http://verticalgreen.com.br/>. Acesso em: nov. 2007
Obra para recuperação de área castigada por voçoroca em Formosa –GO:
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Obras de Engenharia Naturalística no Parque Carlos Botelho – SP:
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Obra em terreno afetado por extração de cascalho - Brasília:

Mais exemplos no site: < www.verticalgreen.com.br>
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ANEXO H
Assunto: Intervenções utilizadas na permacultura para áreas próximas as
edificações, a chamada “Zona 1” onde as atividades necessitam de
intervenções mais freqüentes.
Adaptado do texto: “Curso de construções alternativas: construção da Zona
1” (Timmerman et al, 2003).
Texto original disponível em:
<http://www.permear.org.br/pastas/documentos/permacultor31/Apostila%20Curso
%20Zona1.pdf >. Acesso em: maio 2008.
Instalação de um MINHOCÁRIO:
Deve ser instalado em um local plano, que não corra o risco de alagamentos e
seja próximo das matérias primas (esterco, resíduos orgânicos e restos culturais),
de forma a facilitar sua produção e disposição final. Esta proximidade visa facilitar
e racionalizar o uso tanto do seu produto (húmus), como o seu abastecimento
(esterco e água).
A construção dos canteiros de criação deve ter medidas internas de 1 metro de
largura por 40 centímetros de altura (esta altura ajuda a manter os predadores
longe) e comprimento pode variar, as paredes do canteiro podem ser construídos
de materiais diversos, mais simples possível: bambu, blocos de cimento, tijolos,
tábuas, placas, etc. O piso interno pode ser de terra batida ou revestido por uma
camada de cimento, devendo-se observar certa declividade para o recolhimento
do chorume, outro sub-produto do minhocário.
Após preeencher os canteiros com substrato das matérias primas (ricas em
nitrogênio, celulose e carboidratos) Na alimentação suplementar são utilizados
restos vegetais e frutas estragadas. Em seguida são introduzidas as minhocas,
que passarão 30/45 dias humidificando o substrato, contudo, deve-se ter um
controle preventivo diário da temperatura, humidade, aeração, drenagem e para
manter longe os principais predadores: formigas; galinhas, patos, gansos; ratos e
sapos. Após o período de humificação, com uma peneira as minhocas podem ser
separadas do húmus produzido, passando para uma nova etapa de humificação,
e o húmus utilizado em diversos fins.
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Construção de horta em MANDALA:
•
Marcar um centro circular de um metro e meio. Este espaço pode ser ocupado
por um círculo de bananeiras, um reservatório de água, um jardim ou qualquer
elemento útil.
•

Em volta deste círculo central deve ser marcado outro círculo com meio metro

de largura à mais.
•

Sequencialmente, marcar simetricamente seis ou sete partes de acesso aos

canteiros. Um destes pontos será a entrada para a mandala, os demais formam
os “buracos de fechadura”.

Figura X: Foto pessoal de horta em mandala

Canteiro em forma de fechadura, rim, feijão.
Fonte: TIMMERMAN et al, 2003.

•

Finalmente marcar os círculos à volta dos acessos. Isto formará a sua área de

plantio anual, enquanto o perímetro poderá ser ocupado com plantas protetoras,
leguminosas, medicinais, etc.

Figura X: Horta em Mandala.
Fonte: TIMMERMAN et al, 2003
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•

Uma vez marcados os espaços (canteiros, caminhos, perímetro, etc.), escava-

se os caminhos com cerca de vinte centímetros de profundidade, em nível e a
terra retirada deve ser depositada nos canteiros. Facilita-se assim a drenagem da
área. Os caminhos devem ser preenchidos com serragem, cascas de arroz (que
possuem grande quantidade de carbono e por isso demoram mais para se
decompor), ou qualquer outra palha disponível. Após algum tempo esta forração
torna-se adubo, que novamente pode ser jogado sobre os canteiros sendo
substituído por nova serragem.
•

É claro que a forma da horta não garante seu sucesso. São necessárias

medidas orgânicas de manutenção, fundamentais para o desenvolvimento de um
cultivo. Plantios de cobertura, adubação verde, compostagem, plantas protetoras
e cobertura morta para solo descoberto “mulch”.
•

No caso de utilizar-se de um galinheiro móvel, muitas atividades poderão ser

realizadas naturalmente pelas galinhas, como limpeza, adubação, etc.
Construção de uma Espiral de Ervas:
A construção é simples e rápida:
1. Escolha um local nivelado, tão próximo possível da porta de sua cozinha.
2. Misture terra e composto até obter um solo rico, com cor e cheiro atraentes
para minhocas e plantas.
3. Desenhe um círculo no chão, com mais ou menos 1,6 metro de diâmetro.
4. Empilhe pedras, tijolos ou outro material, fazendo a estrutura vertical da sua
espiral, evite usar cimento para fixar, permitindo que os espaços entre as
camadas da estrutura sirva de abrigo para predadores e polinizadores.
6. Coloque no fundo da espiral telhas ou tijolos quebrados, para ajudar na
drenagem.
7. Coloque o solo que você preparou dentro da estrutura. Encher bem. Ponha
composto na última camada. Agora chegou a hora de plantar! Plante nos locais
secos e ensolarados as ervas.
Dê cobertura ao solo com mulch ou palhada. “Ele mantém a temperatura do solo
constante, protege contra impacto dos pingos d´água, retém umidade, ativa a
microvida benéfica e disponibiliza nutrientes, além de servir como barreira para os
insetos mais famintos como as formigas saúvas”. (TIMMERMAN et al, 2003) Não
esqueça de regar sempre sua espiral.
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ANEXO I
Assunto: Técnicas construtivas que utilizam terra como matéria prima.
Fonte: “Construção com terra”, produzido pelo TIBÁ – Centro de Tecnologia
Intuitiva e Bio Arquitetura.
Texto original compendio TIBÁ.
CONSTRUÇÃO COM TERRA

Todas as imagens de construção com Terra foram cedidas pelo Bio-Arquiteto
Edoardo Aranha (Dozão).
Vantagens da construção com terra:
 Regula a umidade ambiental: umidade mais constante durante o ano todo;
 Termicamente eficiente: conserva o calor no inverno e mantém o ambiente
fresco no verão;
 Acusticamente eficiente;
 É reutilizável, ou seja, ao demolir-se uma parede de terra, todo o material pode
ser reaproveitado para fazer uma nova parede;
 Permite um canteiro de obras limpo, não gera entulhos, ou seja, contribui para a
redução da produção de resíduos sólidos (lixo). Lembrando que a construção
civil é hoje responsável por mais de 50% de todo o lixo gerado;
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 Não contamina o meio ambiente: sendo facilmente reabsorvido pelo meio
ambiente;
 Economiza energia e materiais como madeira e combustíveis fósseis pois não
possui queima em sua produção;
 É barato: principalmente quando retirado do próprio terreno, quando comprado
também, se vier de local próximo;
 É apropriada para a auto-construção: as tecnologias que empregam a terra são
muito simples, fáceis de aprender e aplicar.
Componentes do solo:

ARGILA
Tamanho:

SILTE

0,002 mm

AREIA
0,05 mm

Função de cada partícula:
∗

ARGILA: Coesão entre partículas, ela que mantém todas as partículas da terra
unidas, sejam areias ou siltes;

∗

AREIA: É a partícula resistente, aquela que trabalha os esforços de compressão,
ou seja, a que sustenta a estrutura. Porém sozinhos, os grãos de areia não ficam
unidos, função cumprida pela argila;

∗

SILTE: sem função estrutural, contribui no preenchimento de espaços vazios,
dada a grande diferença de tamanho entre a areia e a argila.

∗

MATÉRIA ORGÂNICA: nas terras usadas para construção NÃO DEVE SER
EMPREGADA, pois pode decompor-se dentro da estrutura, formando partes ocas
dentro da mesma e diminuindo a resistência estrutural.

Ensaios de reconhecimento do solo:
ENSAIOS TACTO-VISUAIS:


Tamanho das partículas: grãos de areia são os únicos que podem ser
visualizados a olho nu, portanto, muitas vezes, é possível reconhecer um solo
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arenoso simplesmente com a observação, bastando reconhecer a proporção
dos grãos de areia;


Cor da terra: terras vermelhas e amarelas costumam ser argilosas. É
importante lembrar que terras escuras, quase pretas, muito marrons, são ricas
em matéria orgânica e não devem ser utilizadas para construção;



Cheiro: a terra deve ser inodora. Se apresentar leve cheiro de mofo, esta terra
possui matéria orgânica e não deve ser utilizada para construção.
Recomenda-se umidificar levemente a terra, se esta estiver muito seca, para
realizar este ensaio;



Mordida: Leva-se pequena quantidade de terra a boca, morde-se a amostra.
Se for muito estridente, nota-se a presença da areia, se agarrar na língua,
nota-se a presença do silte.



Brilho: molda-se uma bola de terra e corta-se com uma lâmina, se a parte
cortada apresentar aspecto brilhante, a terra é argilosa, se apresentar aspecto
opaco, a terra é arenosa.



Lavado de mãos: espalhar uma amostra de terra molhada nas mãos e deixar
que a mesma seque naturalmente.

Bater uma mão contra a outra e observar como a terra se desprende. Se toda a
terra sai da mão com facilidade, esta é uma terra arenosa, se ficar um talco na
mão, a terra é siltosa, e se a terra manchar a mão, sendo necessário lavá-la para
retirar a mancha, esta é uma terra argilosa.
ENSAIOS DE COMPORTAMENTO
•

Queda de bola: analisa-se o aspecto do espalhamento das partículas em
função do tipo de terra. Toma-se um punhado de terra com umidade
mínima para que se faça uma bola de 5 a 8 cm (não pode estar
encharcada, plástica). Deixar a bola cair em superfície plana e lisa, sem
oferecer impulso, de uma altura de mais ou menos 1 m. Terras argilosas
achatam, quase não apresentam fissuras, ou apenas algumas pequenas
nas laterais. Terras arenosas espatifam e suas partículas se desprendem,
ou seja, a bola desmancha.

•

Retração Linear: numa fôrma alongada, de medidas similares a 40X5X5,
colocar a amostra da terra a ser analisada em estado úmido (umidade
mínima para que haja coesão), comprimindo-a para que se preencha bem
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a fôrma e para que fique homogeneamente distribuída. Aguardar alguns
dias, até que amostra seque completamente e observar: se houver
retração considerável e nenhuma rachadura, terra argilosa.
Se houver rachaduras, ou seja, se a amostra partir em um ou mais pontos, terra
arenosa.
ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO
Retira-se uma amostra do solo, coloca-se em um recipiente cilíndrico,
preenchendo 1/3 do mesmo com a amostra e completando os outros 2/3 com
água. Adiciona-se uma pitada de sal, mistura-se bem e deixa-se repousar até que
a água esteja totalmente transparente. Com este teste é possível observar a
proporção de argila, areia e silte que compõe o solo. O mais pesado, a areia, é a
primeira a depositar, ou seja, as partículas maiores e que ficam na parte mais
baixa. A argila, mais leve e menor, fica um bom tempo em suspensão na água, é
a última a depositar e, portanto, a camada de cima.

Técnicas Construtivas:
ADOBE
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Blocos de terra produzidos à mão através do preenchimento de fôrmas,
usualmente de madeira, que podem apresentar diversos tamanhos e formas.
Podem ser empregados em alvenarias estruturais, de fechamento e cúpulas.
Curiosidade: O Adobe é uma técnica que se estendeu pelos climas secos, áridos,
subtropicais e temperados do planeta. Existem relatos de construções utilizando
essa técnica a mais de 7.000 anos.
Passos:
1) Preparar a cama com a massa que deverá repousar de 2 a 4 dias; a
composição do solo ideal para fazer adobes é de 60% Areia e 15% Argila. O traço
da massa é: para cada parte de terra peneirada, ¼ desta parte de esterco; A
massa deve ser regada todos os dias.
2) Ao final do período de cura, misturar a
massa

com

os

pés,

adicionando

a

quantidade de água necessária, até alcançar
o ponto ótimo.
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3) Após molhar e “untar” as fôrmas com areia, preenchê-las com massa, retirar os
excessos e desmoldar;
4) Após a desmoldagem, os blocos devem ser secos preferencialmente à sombra.
Virar os adobes após uma semana do seu preparo para continuar a secagem do
outro lado. Ao completar duas semanas, pode-se emplilhá-los, porém deixando
espaços entre cada tijolo para que o processo de secagem continue. Com três
semanas pode-se concluir o processo de secagem deixando-os secar ao sol por
mais uma semana. Este tempo de secagem varia muito de acordo com a época
do ano e o clima local.
5) Os adobes devem ser assentados com a mesma massa utilizada para fabricálos, podendo assentar no máximo 1 m de altura por dia.
VIVA! Os Adobes estão prontos!
TAIPA DE MÃO
Técnica que aplica a terra como elemento de preenchimento de estruturas em
trama de madeira ou outros materiais vegetais.
Podem ser empregados como paredes externas ou internas, sem admitir função
estrutural.
Curiosidade: Muito tradicional no Brasil, a taipa de mão pode ser encontrada
também por toda a América Latina, na África e nos países centrais e ao norte da
Europa. Existem vestígios que comprovam sua aplicação antes da taipa de pilão e
do adobe.
Passos:
1) Preparar a cama com a massa que deverá repousar de 2 a 4 dias; Composição
do solo para a massa de taipa de mão: Predominantemente arenosa (por volta de
60%), com argila entre 10 e 15% do volume total. O traço da massa é: para cada
parte de terra, ¼ desta parte de esterco; A massa deve ser regada todos os dias.
2) Ao final do período de cura, adicionar um volume de fibra vegetal equivalente
ao volume de terra (1:1), acrescentar a quantidade de água necessária e misturar
a massa com os pés até alcançar o ponto ótimo.
3) Aplicar a massa em uma trama de vãos entre 10 e 15 cm. O preenchimento
deve atingir 2 cm de espessura além da trama.
4) Proteger a parede da incidência direta do sol para que a secagem seja lenta,
pois minimiza a retração e o aparecimento de fissuras.
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TERRA MODELADA / TERRA EMPILHADA (Cob)
Consiste em modelar a terra diretamente em estado plástico ou empilhar bolas de
terra, que são depois regularizadas para atingir a forma desejada. Podem ser
empregadas em paredes estruturais, de fechamento e cúpulas.
Curiosidade: Estas técnicas são consideradas como as mais primitivas, pois não
requerem nenhuma ferramenta. Inicialmente utilizadas na África e na Ásia, foi
posteriormente incorporada na Inglaterra (Cob) e na França (Bauge), nos séculos
XV a XIX.
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Passos:
1) Preparar a cama com a massa que deverá repousar de 2 a 4 dias; Composição
do solo para a massa: Predominantemente arenosa (por volta de 60%), com
argila entre 10 e 15% do volume total. O traço da massa é: para cada parte de
terra, ¼ desta parte de esterco; A massa deve ser regada todos os dias.
2) Ao final do período de cura, adicionar um volume de fibra vegetal equivalente
ao volume de terra (1:1), acrescentar a quantidade de água necessária e misturar
a massa com os pés até alcançar o ponto ótimo.
3) Aplicar a massa em bolas ou diretamente sobre a base impermeável até
alcançar a altura ou forma desejada, com a possibilidade de regularizar a
superfície ao final. A massa deve ser empilhada no máximo 80 cm por dia.
4) Proteger a parede da incidência direta do sol para que a secagem seja lenta,
pois minimiza a retração e o aparecimento de fissuras.
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TAIPA DE PILÃO
Esta técnica consiste em prensar ou comprimir camadas de terra quase seca
dentro de taipais. Pode ser empregada em paredes estruturais e de fechamento.
Curiosidade: Encontrado em todos os continentes, seu registro mais antigo pode
ser encontrado na Assíria, datada de 5000 anos a.C.. A obra mais significativa
com o uso desta técnica é a Muralha da China, construída no ano 220 a.C.

Passos:
1) Montar os taipais (fôrmas) cuidando para que os mesmos estejam bem fixos e
estáveis.
2) Preparar a massa com terra peneirada podendo a mesma ser estabilizada com
cimento ou cal. O solo ideal para esta técnica é arenoso, com no mínimo 50% das
partículas de areia, e com no máximo 20% de argila.
Umedecer ligeiramente a massa até que se atinja um mínimo de coesão entre as
partículas da terra. Uma boa mistura para cimento, cal e terra, é a proporção de
1:1:8. Costuma-se

popularmente usar apenas barro misturado com grãos de

areia e brita e para que o barro tenha maior consistência a melhor resistência à
chuva, ele pode ser misturado com sangue de boi e óleo de peixe.

204

3) Colocar a massa dentro dos taipais, em camadas de 10 a 15 cm. Apiloar até
que a massa não se deforme mais com os golpes. Serão atingidas fiadas de 50 a
80 cm, dependendo do tamanho da fôrma.
4) Ao final de cada fiada, desmontar a fôrma com cuidado para não danificar a
parede. Remontar os taipais logo acima para dar seqüência à construção.
SUPER ADOBE (TAIPA ENSACADA)
Nesta técnica as paredes são erguidas com sacos preenchidos com subsolo local.
O saco é um tubo de polipropileno com aproximadamente 50 cm de largura, que é
adquirido em bobinas por metro ou quilo.
Pode ser empregada na construção de muros de contenção, paredes estruturais
ou de fechamento e cúpulas.

Curiosidade: O taipa ensacada ganhou popularidade quando, na década de
oitenta, rendeu a Nader Khalili o prêmio em um concurso oferecido pela NASA,
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que consistia em desenvolver uma técnica de construção que fosse viável para a
construção de uma base na lua.
Passos:
1) A taipa ensacada não exige mistura específica de areia/argila sendo adaptável
até mesmo a regiões com solo extremamente arenoso. Portanto a massa pode
ser proveniente de qualquer solo, bastando umedecê-la ligeira-mente até que se
atinja um mínimo de coesão entre as partículas da terra. Dependendo da função
desejada deve-se adicionar cimento à massa na proporção de 1:10.
2) Cortar um pedaço do saco de polipropileno no comprimento desejado e
preenchê-lo com terra. Assim vão sendo formadas as “fiadas” que devem ser
piladas e cobertas por outra fiada, sucessivamente, até a parede ser
completamente erguida.
3) Deve-se aplicar arame farpado a cada 3 fiadas para conter um possível
deslocamento.
TIJOLOS ECOLOGICOS ou BLOCO DE TERRA COMPRIMIDA (BTC)
Componente de alvenaria fabricado com terra adensada em molde por
compactação ou prensagem. Os BTC’s podem ser usados em qualquer tipo de
construção substituindo os blocos cerâmicos convencionais, seja em alvenaria
simples de vedação ou alvenaria estrutural.

Curiosidade: Trata-se de uma técnica relativamente contemporânea, utiilizada,
sobretudo na Bélgica, França e Alemanha. A primeira prensa de tijolos, a CINVARAM, foi desenvolvida na Colômbia em meados dos anos 1950.
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No Brasil, a partir da década de 1970 começou a ser estudado.
Passos:
1) Destorroar e peneirar o solo seco (deve passar por uma malha da ordem de 5
mm ou destorroador mecânico); Adiciona-se ao solo preparado, cimento na
proporção previamente estabelecida (1:10 ou 1:12).
2) Misturar os materiais secos até obter uma coloração uniforme e adicionar água
aos poucos até que se atinja a umidade adequada para sua prensagem.
3) Coloca-se a mistura no equipamento e procede-se à prensagem e à extração
do BTC, acomodando-o em uma superfície plana e lisa, em área protegida do sol
do vento e da chuva.
4) Após 6 horas de moldados e durante os 7 primeiros dias, os BTC’s devem ser
umedecidos periodicamente, podendo ser acomodados em pilhas de até 1,5 m de
altura, cobertos com lona plástica para manter a umidade.
5) O processo construtivo é semelhante ao da alvenaria convencional.
REVESTIMENTOS NATURAIS:
Devemos

lembrar

que

uma

parede

de

terra

não

pode

receber

um

embosso/revestimento convencional. O revestimento a ser aplicado não deve
impedir que a parede de terra respire.
Revestimentos e pinturas convencionais selam/vedam os poros da parede
fazendo com que a mesma não possa mais absorver e liberar umidade, o que
resulta em fissuras, pintura descascada, etc.
Traço do revestimento natural:
1ª. Camada: 1 parte terra*, 1 parte areia*
2ª. Camada: 1 parte terra*, 1 parte cal, 3 partes areia*
3ª. Camada: 1 parte cal, 2 partes areia*
*Terra e areia peneiradas em peneira de abertura fina.
Quanto mais fina a terra e a areia aplicadas, mais fino será seu acabamento.
PINTURAS NATURAIS:
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•

Cal + terra: preparar a cal conforme indica o fabricante e adicionar a terra
conforme o tom desejado. Adicionar sal para fixar a cor. Diferentes cores
de argila criam diferentes cores de tintas.

•

Baba de cactus palma + terra: para preparar a baba do cactus, cortar uma
orelha de cactus palma em pedaços pequenos, colocar em um recipiente
na proporção de um quarto de cactus e completar o resto com água. Deixar
descansar por 4 ou 5 dias, até a baba ficar bem viscosa. Adicionar a terra
conforme o tom desejado. Adicionar sal para fixar a cor. Diferentes cores
de argila criam diferentes cores de tintas.

Para tons diferentes, ao invés de terra, pode-se adotar o Pó Xadrez, que não
anula as propriedades da parede de terra e não é tóxico.
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ANEXO J
Assunto: Utilização de Madeira na construção civil.
Fonte: “Madeira: Uso Sustentável na construção civil”.
Produzido pela Divisão de Produtos Florestais do IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A., juntamente com a Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo e SindusCon-SP –
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo.
Disponível em: <http://www.ipt.br/areas/ctfloresta/lmpd/manual>.
Acesso em: 2008.
MADEIRA
A madeira sempre foi utilizada nas construções, ocasionando a destruição de
florestas e reservas ambientais em todo o planeta. Aparentemente os
instrumentos de controle não conseguem impedir essa destruição.
Segundo o Manual para Uso Sustentável da madeira na construção civil, oitenta
por cento da produção de madeira da Amazônia é destinada ao mercado interno
brasileiro, sendo que o Estado de São Paulo é o maior consumidor (20% da
produção total). Outros Estados da Federação engrossam essa necessidade, que
tende a aumentar. A oferta de matéria-prima centraliza-se principalmente em
poucas espécies, exercendo uma pressão muito grande sobre as florestas
nativas. Diante deste quadro são recomendáveis as seguintes práticas:
Projetos e Especificação da Madeira
a) Ao projetar e especificar o tipo da madeira a ser utilizada, é importante que
sejam consideradas as características das peças a serem detalhadas, evitando
excesso de cortes e emendas. O projeto deve se adequar às medidas das peças
disponíveis no mercado.
b) Para a especificação do tipo da madeira, pode-se consultar no capítulo 6 do
manual2 as espécies que mais se adequam a seu projeto.
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Aquisição:
a) Devem ser adquiridas somente de empresas que possam comprovar a origem
da madeira, seja através de certificação legal ou de um plano de manejo
aprovado pelo Ibama, com a apresentação de:
• Nota Fiscal
• Documentos de Transporte - Ibama
b) Não recorrer somente a espécies tradicionais. Neste Manual2 algumas
alternativas, com as mesmas características técnicas são demonstradas:
1. Entre as madeiras de reflorestamento tratadas ou não.
2. Outras espécies de mata nativa não estejam, no momento, sob pressão
de exploração desta forma agregando valor econômico a espécies pouco
conhecidas.
3. Bambu.
Uso na Obra:
a) Procurar utilizar as peças de acordo com o projeto e, na falta deste, de forma a
evitar perdas com cortes desnecessários.
b) Verificar a possibilidade do reuso das peças, ou seja, utilizar uma mesma peça
mais de uma vez, dando lhe uma sobrevida, o que significa economia de dinheiro
e matéria-prima
Destinação de resíduos de madeira:
A resolução do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente n° 307
considera os geradores de resíduos da Construção Civil responsáveis pelo seu
destino. Eles deverão ter como objetivo primordial a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, reutilização, reciclagem e destinação final.
Os Estados e municípios, por sua vez devem elaborar políticas de gestão de
resíduos, nas quais está prevista a implantação de ATTs – Áreas de Transbordo e
Triagem, para onde deverão ser encaminhados os resíduos da construção civil,
entre eles os de madeira, para que possam ser segregados, reutilizados,
reciclados ou tenham a correta destinação.
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ANEXO K
Assunto: Utilização do Bambu como matéria prima.
Fontes diversas: “O uso de Materiais Naturais na Arquitetura”, “Manual de
construcción Sismo resistente em viviendas de bahareque encementado“, “
Processos construtivos em Bambu” (UFSC).
Disponível em :
< http://www.desenredando.org/public/libros/2001/csrvbe/guadua_lared.pdf >,
<http://www.arq.ufsc.br/%7Elabcon/arq5661/trabalhos_2002Bambu/processo_construtivos.htm>
Acesso em: 2007.
BAMBU
Muitos países asiáticos e alguns da América Latina como o Equador, Venezuela e
Colômbia utilizam tecnologia de construção civil utilizando bambu, há milhares de
anos. No Brasil, o clima é bom para o plantio, e os valores da cultura do bambu
podem ser de grande interesse social. Entretanto, a legislação brasileira não
permite utilizar material de fácil combustão dentro do perímetro central dos
aglomerados urbanos, o que não estimula a produção desta matéria prima em
larga escala no Brasil.
O bambu pode ser utilizado diretamente na construção de estruturas ou para
artigos manufaturados de pequeno, médio e grande porte.
A durabilidade na construção civil pode ser comprovada na analise das obras
seculares construídas pelos povos asiáticos. Sabe-se da importância do trato
dado ao material e à tecnologia empregada na preparação e conservação.

Pavilhão Colômbia do arquiteto Simon Velez. Fonte: O uso de Materiais Naturais na Arquitetura
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Exemplo de utilização do Bambu na construção civil.
Fonte: “Manual de construcción Sismo resistente em viviendas de bahareque encementado“

Como colher o Bambu:
1. O corte deve ser feito acima do segundo nó – o que evita acúmulo de
água, que pode fazer a touceira toda apodrecer, além da procriação de
insetos.
2. Melhor época de coleta: nos meses de inverno, antes do aparecimento de
novos brotos, e com as varas apresentando menor quantidade de açúcar
(hibernação da planta para a geração dos novos brotos).
3. Idade das varas: na construção civil devem ser utilizadas varas maduras,
de 3 a 4 anos.
4. Acredita-se que na fase minguante da Lua, as varas ficam mais secas e o
corte fica menos suscetível às rachaduras (cultura popular e experiência
dos cultivadores). É recomendado manter as varas de bambu no local do
corte por cerca de 3 semanas, para a secagem nas mesmas condições
ambientais anteriores ao corte.
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Tratamento: Para evitar a proliferação de insetos como a broca, Dinoderus
minuto, que são atraídos pelo açúcar do bambu, é necessária a utilização de
técnicas para o isolamento e/ou a eliminação do açúcar das varas de bambu:
1.Lavar ou transformar o açúcar:
por troca da seiva ou afogamento:
manter as varas em tanques ou
em água corrente por 3 semanas,
e secagem definitiva após.

.

2. Fervura: alguns fornecedores
utilizam a técnica de untar a vara
de

bambu

com

óleo

diesel

queimado e fervura por períodos
de 15 a 60 minutos.
A simples defumação também é
utilizada.
3. Câmara de vapor: Manter as
varas em pressão constante a 82º
C para a transformação do
açúcar.

Na utilização do bambu os caules do bambu podem ser empregados inteiros ou
em lascas. Os pedaços, quando usados inteiros e ao ar livre, devem ser cortados
junto aos nós, evitando-se assim que a água acumule-se nas extremidades e
provoque apodrecimento. Não devem ser usados pregos ou parafusos, pelo risco
de rachaduras e estragos no bambu. Quando for necessário fazer a junção de
duas peças, pode-se utilizar arame galvanizado, corda ou madeira dura (para
preenchimento das cavidades ocas).
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Exemplos do forte potencial estético do Bambu.

Fonte: Edoardo Aranha

Utiliza-se também o bambu em substituição ao ferro na construção de lajes. Em
concretagem com bambu, o bambucreto, utiliza-se processo idêntico ao
tradicional, com o cuidado de evitar a presença de ar no interior da massa, para
evitar rachaduras após a secagem.
Estudos realizados na faculdade de arquitetura da UFSC, demonstraram que o
bambu pode ser utilizado como reforço de concreto, desde que obedecendo a
cuidados específicos. Foi demonstrado que:
1.

Ao ser recoberto corretamente o concreto não apresenta fissuras. Em
semelhança à utilização do ferro.
2. Vigas de concreto reforçadas com bambu têm maior resistência que uma
viga de dimensão igual e com as mesmas características, mas que não foi
reforçada com bambu.
3. A capacidade de aderência do bambu é dada pela sua superfície de
contato.
4. Vigas de concreto reforçadas com bambu seco e tratado por emulsão
asfáltica geralmente possuem maior resistência do que o bambu úmido,
que não recebeu tratamento.
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5. Quando for usada a emulsão asfáltica, deve-se tomar muito cuidado para
impermeabilizar o bambu seco, porque o excesso dessa emulsão funciona
como lubrificante, e bambu não adere ao concreto.
6. Ao se usar o bambu como reforço em concreto, o caule deve ter cerca de
três anos de idade e ter sido cortado a pelo menos um mês.
7. Recomenda-se usar impermeabilizante, que também previne a expansão
dentro do concreto.
Propriedades físicas do
bambu:
Resistência a tensão:
Elasticidade de tensão:
Resistência a
compressão:
Elasticidade de
compressão:
Resistência a flexão:
Elasticidade de flexão:

No entrenó

No nó

2.636Kg/cm2

2.285 Kg/cm2

Máxima

Mínima

316.395 Kg/cm2

140.000 Kg/cm2

863 Kg/cm2

562 Kg/cm2

199.000 Kg/cm2

151.869 Kg/cm2

2.760 Kg/cm2

763 Kg/cm2

220.000 Kg/cm2

105.465 Kg/cm2

Esses dados revelam os valores médios obtidos em ensaios de várias espécies
de bambu. A resistência das fibras varia de acordo com a sua posição na parede
do bambu, sendo mais forte as fibras da capa externa que as da interna.

Resistência das fibras de
Parte externa
bambu:

Parte Interna

Flexão:

2.531 Kg/cm2

949 Kg/cm2

Tensão:

3.200 Kg/cm2

1.550 Kg/cm2

O bambucreto pode ser utilizado na construção de colunas de varandas de
residências, tanto internamente, isto é, dentro de uma estrutura de concreto,
como externamente. Em termos econômicos o bambucreto se mostra mais
favorável do que o ferro, pois o bambu é de mais fácil aquisição e transporte,
além de oferecer boa resistência flexão e a tração. Numa peça de bambucreto
recomenda-se colocar o bambu um pouco a baixo da linha central da peça,
dando-lhe maior resistência.
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ANEXO L
Assunto: Como construir tanques e cisternas em ferrocimento.
Fontes: “Água como recurso para comunidades humanas” (FUNDAÇÃO
DANIEL DAZCAL, 2006).
Disponível em: <http://www.fdd.org.br/html/capaguas.htm>. Acesso em: 2008.
TANQUES DE FERROCIMENTO (Argamassa Armada)
A técnica do ferrocimento é uma técnica muito econômica para utilização do
cimento e permite a construção rápida de reservatórios de pequeno porte. O custo
final chega a ser 20% do valor de reservatórios de ferro, sendo que estes, se não
galvanizados, oxidam em menos de cinco anos. Tanques de ferrocimento são
muito resistentes e de fácil reparo. Utiliza-se um aramado composto por uma
malha de sustentação formada pelos vergalhões finos, dispostos nos dois
sentidos (horizontal e vertical) e firmemente amarrados uns aos outros com arame
recozido, formando o esqueleto da peça, e uma camada de 2 cm de espessura de
massa de cimento forte. Depois de pronta a caixa deve permanecer cheia por
duas semanas para curar o cimento. Para armazenamento de água potável, a
cisterna deve ser vedada à luz solar e protegida com tela para insetos.
O registro de saída deve ser posicionado a 10 cm do fundo da caixa e o dreno de
limpeza no fundo da caixa. A saída de excesso (ladrão) deve ser direcionada para
um canal de infiltração. A ligação da calha à caixa deve ser direta, sem uso de
sifão.

Foto pessoal do processo de construção de Cisterna (2007).
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DEMANDA
Podemos calcular quanta água queremos armazenar pelo cálculo:
Demanda diária X nº de pessoas X Máximo período sem chuvas = Necessidade de
armazenamento

MATERIAL
Tela de reforço**
Telinha de VIVEIRO***
Cimento
Areia lavada
Tampa e conexões

7000 litros
12 metros
18 metros
7 sacos
14 carrinhos

CAPACIDADE
29000 litros*
24 metro
42 metros
18 sacos
36 carrinhos

65000 litros*
36 metros
74 metros
35 sacos
70 carrinhos

*Tanques de raio superior a 1,5 m necessitam de estrutura reforçada para a tampa.
** tela de reforço 10x10cm/4,3mm, rolo 2,45 m x 60m.
*** Tela de pinteiro, 1/2" rolo de 1m x 100m.

CÁLCULOS : podemos calcular o Raio, ou a Altura(h):
Área do fundo: π (3,1416) × R 2 (raio)
Volume da cisterna em m3: Área do fundo× h (altura) = Volume
Circunferência: 2× π (3,1416) × R (raio) = Circunferência
Área da parede: Circunferência × h (altura) = Área da parede em m2
Exemplo da aplicação dos cálculos p/ 01 cisterna de 30.000 litros:
30.000 = pi (3,1416) × R 2 (raio) × 2,45m (altura)
30.000 = 7,69 × R 2
R 2 = 30 m 3 / 7,69 ( para obter resultado em m)
R 2 = v 3,9
R = 1,97m (medida do raio)
Tabela de referência
CAPACIDADE DOS RESERVATORIOS CILÍNDRICOS
Altura da
peça
Diâmetro
da base
1,0 m
1,5 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,1 m

400 litros
900 litros
1.600 litros
2.500 litros
3.500 litros
4.800 litros
6.300 litros
8.000 litros

800 litros
1.800 litros
3.100 litros
4.900 litros
7.000 litros
9.600 litros
12.600 litros
15.900 litros

1.200 litros
2.600 litros
4.700 litros
7.400 litros
10.600 litros
14.400 litros
18.800 litros
23.800 litros

1.600 litros
5.700 litros
6.600 litros
10.300 litros
14.800 litros
20.200 litros
26.400 litros
33.400 litros

(A Água como recurso para comunidades humanas. Fornecida por TIBÁ)
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Passos:
PREPARAR O LOCAL
1) Marcar a circunferência da base da cisterna no chão:
Colocar uma estaca no centro e amarrar uma corda fina ou fita métrica na
estaca, de tal maneira que se possa girar a corda ou a fita riscando no
chão um círculo com o diâmetro desejado. Para facilitar a visualização,
espalhar cal, farinha ou qualquer outra matéria branca sobre o círculo que
será o local da construção.
2) Preparar a área e o solo
Nivelação, compactação e alisamento do local onde será construído o
tanque, utilizando implementos ou ferramentas manuais. Lembrando que
vazamentos na base podem trazer grandes problemas.
ARMAÇÃO DA GAIOLA (Estrutura Férrea)
1) Marcar um local a parte para amarrar as estruturas;
2) Montar as malhas de sustentação, com vergalhões dispostos vertical e
horizontalmente.
Nó de amarração dos vergalhões:

Cortar cada parte da cisterna separadamente (observar medidas)
* BASE;
* TAMPA;
* LATERAL;
3) Amarrar a tela de pintinho em suas respectivas estruturas (tampa e lateral), a
amarração pode ser feita com o próprio fio da tela e com arame recozido, quando
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necessário. As telas de pintinho devem ser bem esticadas e amarradas na malha
de sustentação. Pode-se colocar uma camada dupla, com duas telas.

4) Acoplar e amarrar as estruturas que foram montadas separadamente;
CIMENTAR A BASE:
1)Revestir o local da base com uma argamassa de 4 cm de espessura em
uma mistura de 03 partes de cimento por 01 de areia; (contrapiso)
2) Assentar a estrutura férrea da base já com as esperas;
3) Fazer o segundo revestimento cobrindo toda a ferragem;
As receitas de misturas para a argamassa variam e pode chegar a 1 parte de
cimento para 3 de areia média. Quanto mais cimento, mais forte a massa. Podese também, utilizar argamassas prontas.
Para verificar se a argamassa está com a quantidade correta de água, pegar na
mão um pouco de argamassa recém misturada e apertar:
•

Se não escorrer água, verificar se o bolo formado na mão ficou com a
marca dos dedos.

•

Em seguida, segurar o bolo pelas pontas e tentar fazer com que ele se
parta. Se o bolo ficar dividido em duas partes, a quantidade de água está
correta.

•

Se a argamassa se esfarelar quando o bolo for partido, está muito seca.
Nesse caso, colocar mais água, aos poucos, na mistura, e repetir o teste,
até que a quantidade de água esteja correta.

•

Se escorrer água entre os seus dedos, quando o bolo for apertado, a
argamassa contém água demais. Nesse caso, adicionar pequenas
quantidades de cimento e de areia, na proporção de uma parte de cimento
para duas de areia, e repetir o teste, até que a argamassa fique com a
quantidade correta de água.
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PRIMEIRO REBOCO (2º DIA)
1) Amarrar a lateral (já pronta) à estrutura da base;
2) Aplicar o primeiro reboco externo lateral;
3) Esperar secar;
SEGUNDO REBOCO (3º DIA)
1) Aplicar o primeiro reboco no interior da lateral;
2) Aplicar o segundo reboco externo na lateral;
3) Fazer acabamento interno com esponja e água;
4) Fazer acabamento externo com desempenadora;
5) Fazer acabamento externo com esponja e água;
6) Instalar as conexões (dreno, ladrão, registro, mangueira de nível);
7) Manter as paredes úmidas para evitar rachaduras;
TAMPA (4º DIA)
1) Amarrar a estrutura da tampa lateral;
2) Escorar a estrutura dando forma a tampa;
3) Montagem da válvula separadora das primeiras águas da chuva;
4) Aplicação do primeiro e segundo rebocos na tampa;
5) Acabamento com desempenadeira;
6) Acabamento com esponja e água;
7) Aplicação de uma;
8) Encher a cisterna;
9) Retirar as escoras após 15 dias;
MAIS DETALHES:
•

A argamassa deve ser aplicada diretamente sobre as telas, sem o uso de
fôrmas. É preciso utilizar um anteparo, que pode ser um pedaço de papelão,
um saco de cimento vazio dobrado ao meio, etc., que deve ser envolvido por
um plástico.

•

A argamassa deve ser comprimida e vibrada com força, com a colher de
pedreiro, contra esse anteparo, para que fique bem compactada e sem
vazios no seu interior.

•

As telas devem ser recobertas com pelo menos 0,5 cm de argamassa, mas
não mais de 1,5 cm para que o peso do excesso não faça a argamassa
soltar.
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•

O ideal é que duas pessoas façam
o serviço: uma segura o amparo e
outra aplica a argamassa, sempre
de baixo para cima, em faixas
horizontais de, no máximo 30 cm.

•

A aplicação dos diferentes rebocos é necessária para tapar buracos e corrigir
eventuais irregularidades. (E também devem ser feitos de baixo para cima,
em faixas, de 30 cm, nos dois lados).

•

O acabamento da peça deve ser feito com o auxílio de uma esponja
ligeiramente umidecida. Ela deve ser passada levemente por toda a
superfície argamassada que precise de um bom aspecto visual.

--•

A cura do ferrocimento é muito importante para evitar o aparecimento de
trincas ou fissuras. A peça recém-moldada deve ser mantida úmida durante
uma semana. Para tanto, ela deve ser molhada de 2 a 3 vezes por dia
usando um regador com "chuveiro" ou uma mangueira. Além disso, as
superfícies expostas ao tempo devem ser cobertas com sacos vazios de
aniagem ou de cimento, ou com uma lona plástica, durante os 7 dias.

CONSERTOS E REPAROS
Eventuais trincas, fissuras e quebras de bordas causadas a peças já
prontas, por acidente ou impacto, podem ser facilmente reparadas. Basta
retirar a argamassa, arrumar o aramado novamente, esticar a tela e
desentortar os vergalhões, se for o caso. Em seguida, a área a ser
consertada deve ser limpa, para garantir a aderência da argamassa nova
ao aramado e à argamassa original. A argamassa usada no conserto deve
ter traço de 1 litro de cimento, 1 litro de areia fina e meio litro de água. A
aplicação e a cura dessa nova argamassa devem seguir os mesmos
procedimentos adotados em relação à argamassa original.
Outras peças podem ser feitas de Ferrocimento, como Silos, reservatórios,
tanques, telhas, calhas, painéis planos e curvos, esculturas, etc...
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ANEXO M
Sobre o livro : A Escola Sustentável: eco-alfabetizando pelo ambiente.
Escrito por Lucia Legan em 2004.
Disponível em: Empresa oficial do Estado de São Paulo e pelo site do IPEC –
Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado: < www.ecocentro.org >.

Legan trabalha um programa de educação ambiental interessante, dinâmico e
bem sucedido, acreditando que aprender sobre o meio ambiente deve ser
divertido para as crianças, utilizou os métodos da permacultura e produziu um
guia para educadores, um manual com informação abundante, exercícios e
atividades, tudo de maneira bem didática, pronto para ser utilizado.
Busca incorporar o ambiente em que se vive, coletando através das Auditorias,
informações sobre a situação atual do ambiente em que os estudantes vivem e
estudam.
Introduz fatos interessantes para estimular a discussão, diagramas para acesso
rápido e informação, Dicas, sugestões, frases de impacto, citações e também
uma série de Atividades integradas.
Reforçando que pesquisas indicam que a educação melhora a condição humana,
desde princípios básicos como jogar papel no chão, podendo evoluir para uma
forma de auto subsistência e harmonia com a Natureza. (QUINN, 1998)
“Uma mudança urgente é necessária. Um tipo de mudança que envolve, a
comunidade, cada lar e cada indivíduo.” (LEGAN, 2004)
Acredita que as crianças devem ser educadas desenvolvendo HABILIDADES
como falar em grupo, escrever, ler, calcular, medir, usar o computador, usar
equipamento cientifico, debater, dar e receber, negociar, discutir, observar.
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Adquirindo CONHECIMENTO, através de descrição, perspectivas, atributos,
categorias, compreensão individual, causa e efeito, historias, relações, fatos e
conceitos.
Trabalha, portanto, com os VALORES do individuo estimulando curiosidade,
descoberta, explicação, sentimentos, expressão, cooperação, busca de apoio,
disposição, preferências.

“Podemos falar sobre o futuro, visualizar o futuro, mas se queremos este futuro,
teremos que agir”.
Daryl Kollman in Legan (2004).

