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RESUMO
As muitas transformações ocorridas ao longo do tempo deixaram marcas em todos
os aspectos sociais, uma das mudanças se refere a preocupações ambientais,
dessa forma dentro da construção civil esse assunto tem sido abordado de
diferentes formas. A atividade desenvolvida nesse trabalho tem como base também
essa preocupação, mas vai, além disso, abordará outros problemas enfrentados
talvez de dimensão menor, mas não menos preocupante, infelizmente em nosso
país as diferenças sociais são alarmantes e por esse motivo sempre segregou as
sociedades, dessas segregações resultou estigmas, como por exemplo, o usuário do
transporte público. Inculturalizou no Brasil que aquilo que é público pode ser de
qualquer forma, sendo assim um abrigo para o passageiro de ônibus não teria
nenhum aspecto a não ser um lugar que protegesse da chuva, o problema está que
em grande parte a realidade é pior e não há proteção alguma, por esse motivo que a
pesquisa se fundamenta na necessidade de empenhar-se na busca por um lugar
que tenha dignidade, eficiência, proteção e também a estética que é essencial não
somente para o passageiro, mas também para uma questão urbana.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Abrigo de ônibus. Municipio de Caçador.
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ABSTRACT
The many changes over time have left their mark in all social aspects, one of the
changes refers to environmental concerns, this way within the building this subject
has been approached in different ways. Activities in this study is also based on
concern for the environment, but will also address other problems faced perhaps less
intense but no less worrying, unfortunately, in our country the social differences are
alarming and therefore our society is segregated, these segregations resulted
stigmas, as the individual uses public transport.
In Brazil we have a culture that what is public can be anyway, this way a shelter for
bus passengers would have no way to not be a place to shelter from the rain to the
problem is that reality is worse and not no protection whatsoever for this reason that
the research is based on the need to engage in the search for a place that has
dignity, efficiency, protection and also the aesthetics that is essential not only for
passengers but also for an urban issue.
Keywords: Sustainability. Bus stop. City of Caçador.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
Vivemos em um momento cada vez mais dinâmico em que o crescimento
populacional juntamente com o avanço das tecnologias tomou conta das nossas
vidas, trazendo consigo impactos irreparáveis ao nosso planeta e com o passar dos
anos e pela vida agitada da era moderna que atualmente se vive, as preocupações
ambientais ficaram esquecidas no tempo mas devem ser vistas com mais atenção
por toda a sociedade. Para amenizar tais danos podemos utilizar de algumas
tecnologias para planejarmos estratégias construtivas, suprindo as necessidades do
momento e sem prejudicar as próximas gerações.
Uma boa estratégia para aplicar a construção sustentável é por meio dos
órgãos públicos, como a Prefeitura Municipal, o qual pode dar início a trabalhos de
conscientização voltados a área civil, implantado, por exemplo, uma porcentagem de
desconto no alvará de construção a partir do momento que a obra apresente algum
tipo de sustentabilidade, este desconto podendo ser variável conforme a quantidade
de materiais ou sistemas a serem aplicados na obra.
Apesar de parecer uma ideia nova, o uso de materiais sustentáveis surgiu na
década de 1970, durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade de Estocolmo, que deu origem ao
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de
reduzir os danos à natureza (GOLDSTEIN, 2007).
Para o município de Caçador - SC a ideia é aplicar a sustentabilidade na
construção de novos abrigos de ônibus, comumente conhecido como ponto de
ônibus, já que atualmente os mesmos encontram-se danificados e desgastados
devido ao tempo de construção e falta de manutenção, assim podendo trazer para o
município uma inovação agregada à qualidade de vida, já que este trará benefícios
ao meio ambiente e a comunidade.
Para este trabalho usaremos matérias primas e sistemas sustentáveis que
irão proporcionar ao abrigo mais conforto térmico, economia no uso da energia,
distribuição de energia gratuita para recarga de celular, uma estética mais agradável
aos olhos do usuário e da população em geral e também poderemos retirar das ruas
materiais que por sua vez acabam agredindo o meio ambiente devido seu descarte
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impróprio, como é o caso do concreto sustentável, que retira das ruas os entulhos de
obras e dará ao abrigo mais resistência estrutural.
E também como sugere Sptrans (2007) dar suporte ao sistema municipal de
transporte urbano de passageiros, de forma a assegurar abrigo e conforto ao
usuário, organizando o embarque e desembarque de passageiros e fornecendo
informações sobre o sistema de transporte, já que este é o principal objetivo de um
abrigo de ônibus.
1.2 PROBLEMA
Atualmente o município de Caçador possui um projeto de abrigo de ônibus
com pouca proteção ao usuário, em alguns bairros estes nem se quer foram
construídos, fazendo com que os usuários esperem o transporte coletivo em
ambiente sem nenhuma proteção as intempéries ambientais, outro problema
encontrado é a falta de indicação de horário das linhas, dificultando a utilização do
transporte público municipal pelo usuário. Como trazer para Caçador a aplicação da
sustentabilidade na construção civil, visando também benefícios aos cidadãos do
município?
Com a ideia de inovar os abrigos de ônibus, nada melhor que agregá-los a
sustentabilidade, já que a construção civil é um dos setores que mais utiliza recursos
naturais e gera um acúmulo de resíduos sólidos consideráveis, segundo Ministério
do Meio Ambiente (2015), estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados
pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. Com isso
temos por consequência uma agressão de grande impacto ao meio ambiente, no
descarte muitas vezes inadequado dos materiais.
Estatísticas apresentadas pela Revista Finestra (2007) mostram que a
Construção Civil consome entre 15% e 50% dos recursos naturais extraídos, 66% de
toda a madeira extraída, 40% da energia consumida e 16% da água potável.
Atualmente a escassez desses recursos e os impactos ambientais são os principais
motivadores para a substituição dos métodos construtivos convencionais.
Desse modo parece importante conhecer a viabilidade para a construção de
um abrigo próximo ao sustentável, que será realizado por meio de uma analise que
contará com a pesquisa de cada material e sistema a ser aplicado na edificação.
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1.3 JUSTIFICATIVA
Um serviço essencial nas cidades de médio e grande porte em todo o mundo
é o transporte coletivo, indiferentes ao nível de desenvolvimento cultural e
econômico da sociedade, e para o uso do mesmo é necessário à existência de
abrigos de ônibus, ou pontos de ônibus, como comumente é mais conhecido em
nossa região, pois é neste local que o sistema de transporte efetua o embarque e
desembarque do usuário.
Para o caso em questão além de proporcionar um melhor conforto ao usuário
do transporte público, é possível também trazer com ele a conscientização voltada
para a sustentabilidade, pois esta não se limita apenas em fazer a separação do lixo
que é gerado diariamente, mas também pode ser aplicado sistemas e materiais
sustentáveis na construção civil, os quais trarão benefícios momentâneos e também
para as gerações futuras tendo em vista que estes agridem menos o meio ambiente
e possuem qualidade e resistência.
Os pontos de ônibus construídos a partir de materiais com princípios de
sustentabilidade podem ser um diferencial em uma cidade como Caçador-SC.
Podemos além de economizar recursos naturais, incentivar indiretamente o uso de
coletivos, melhorar esteticamente as ruas da cidade, mas acima de tudo podemos
promover a conscientização ambiental, em um momento em que ideias inovadoras e
sustentáveis estão ganhando respeito e apoio dos investidores além de admiração
pela população em geral.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo Geral
Projetar um abrigo de ônibus no munícipio de Caçador, utilizando materiais
visando à sustentabilidade.
1.4.2 Objetivos Específicos
a) Pesquisar sobre as matérias primas: tijolo ecológico e concreto sustentável;
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b) Pesquisar os sistemas sustentáveis: geração de energia solar e telhado
verde;
c) Indicar os benefícios da utilização destes sistemas e materiais sustentáveis
na construção civil.
d) Desenvolver um projeto do abrigo de ônibus sustentável e seus detalhes
construtivos.
1.5 METODOLOGIA
Para

iniciar

o

desenvolvimento

deste

trabalho,

foi

necessário

um

levantamento bibliográfico sobre materiais e sistemas de sustentabilidade que
podem ser aplicados na construção civil, procurando avaliar sua disponibilidade e
aceitação no mercado, já que a matéria prima sustentável ainda esta crescendo
nesta área, necessitando então uma forma de demostrar ao consumidor final que o
uso destes é de grande valia.
Posteriormente foi necessária uma visita ao Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Caçador – IPPUC para tomar conhecimento das Leis
Municipais ligadas ao abrigo de ônibus.
Dessa maneira, foi possível colocar todas as ideias neste trabalho, baseandose em pesquisas realizadas sobre cada item selecionado para o projeto em questão,
visando sempre à utilização de recursos e sistemas sustentáveis de fácil acesso
para a região do município e respeitando as leis e normas vigentes, dessa maneira
contribuindo para a viabilidade do projeto.
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2

DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.1 Desenvolvimento Sustentável
Segundo Oliveira (2008), a Revolução Industrial abriu caminhos para a
expansão da capacidade humana de deslocamento e produção, desta forma tendo
uma interferência maior na natureza. O autor ainda lembra que com isso o aumento
da utilização dos recursos naturais e da degradação ambiental aumentou
consideravelmente, devido os resíduos e efluentes vindos do processo de produção.
Na segunda metade do século XIX, os primeiros movimentos contrários a esta
lógica surgiram, intitulados como movimentos conservacionistas, porém não
conseguiram grandes forcas impetuosas para mudar a ação humana (OLIVEIRA,
2008).
Foi em 1960 que uma nova revolução surgiu com âmbito social, tecnológico e
ambiental, onde ficou conhecido como Era Pós-Industrial, onde a dependência pelo
setor industrial diminuiu e o setor de serviços cresceu (OLIVEIRA, 2008). Para Filho
(2004) este foi um período que ficou marcado pelo aparecimento de organizações
não governamentais.
Foi nesta época que surgiram também movimentos ambientalistas onde
surgiram os grupos estudantis e hippies, que tinha como objetivo chamar a atenção
para as consequências devastadoras que do desenvolvimento sem limites estava
provocando (GONÇALVES, 2005).
Segundo Filho (2004) foi na década de 1970 que o movimento ambientalista
proliferou por meio de uma serie de atos e processos globais, tais como: grupos e
organizações que lutam pela proteção ambiental; empresas voltadas a eficiência
energética, redução de poluição; grupos de cientistas que pesquisam os temas
ambientais; e, demandadores de produtos caracterizados como “verdes” no
mercado.
Neste período que para Goldstein (2007), o conceito de desenvolvimento
sustentável começou a ser traçado, não somente para resolver os problemas
ambientais, mas com para garantir também o desenvolvimento econômico e
tecnológico. Conforme a autora, o foco da ideia surgiu durante a Primeira
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na
década de 1970, onde deu-se a origem do Programa das Nações Unidas para o
Meio ambiente (PNUMA).
Já nos anos 80 ficaram marcados pela Comissão Brundtland e pela
proeminência dos partidos verdes que haviam surgido na década anterior. (FILHO,
2004). O relatório, realizado pela Comissão, foi publicado em abril de 1987, intitulado
“Nosso futuro comum”, sendo o primeiro a definir o conceito de desenvolvimento
sustentável como: “o desenvolvimento sustentável é aquele que responde as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
responder as suas necessidades. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO apud GOLDSTEIN, 2007, p. 54).
Conforme conceito de Sjöstrom (1996), desenvolvimento sustentável pode ser
definido como uma forma de desenvolvimento econômico que emprega os recursos
naturais e o meio ambiente não apenas e beneficio do presente, mas também das
gerações futuras.
Quando tomamos consciência do impacto ambiental causado por todos e
cada um de nós em nossas simples atitudes diárias de sobrevivência,
comer, beber, nos relacionarmos e nos abrigarmos, passamos a ter mais
cuidado com as escolhas que fazemos em nossa vida. (HOLANDA,
RODRIGUEZ, 2015, p.27)

2.1.2 Sustentabilidade na Construção Civil
A construção é como nós moldamos e remodelamos nosso mundo físico. As
edificações – nossos lares, escolas, escritórios, cidades e povoados –
definem onde e como vivemos e trabalhamos e como utilizamos os
recursos, sendo responsáveis por quase metade da energia que
consumimos (KATS, 2014).

Presume-se que são gerados cerca de 2 a 3 bilhões de toneladas de entulho
por ano em todo o mundo (LEITE, 2001). No Brasil, as estimativas pontuais mostram
uma geração de 220 a 670 quilos por habitante. (JOHN, 2000). Levantamentos
apontam que mais de 50% dos resíduos sólidos gerado pelo conjunto de atividades
humanas são provenientes da construção civil (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2015).
Segundo Cicchi (2003), estima-se que o desperdício de matéria prima em
uma obra chega a 10% de todo material entregue durante a execução da mesma,
segundo o autor esta perca se dá devido alguns fatores, são eles:
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a) Compra em excesso;
b) Deficiência no processo de construção;
c) Imprecisões ou omissões na elaboração e execução do projeto;
d) Perda no transporte; e
e) Armazenamento.
Figura 1 – Descarte de RCD

Fonte: CICCHI (2003).

Figura 2 – Centro de reciclagem

Fonte: CICCHI (2003).
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Um fato agravante em relação aos Resíduos de Construção e Demolição
(RCD) é o modo como é feita a sua disposição. Frequentemente é descartado em
locais não adequados e não preparados para recebimento destes materiais.
Conforme Lei Federal 12.305/10, Art. 13 os resíduos sólidos proveniente da
construção civil são “Os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições
de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de
terrenos para obras civis;”
Da Resolução Conama nº 307 (2002, p.2), que estabelece a necessidade de
classificar o RCD, adotando-se a seguinte forma:
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados,
tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros.

Para os efeitos da NBR 15113 (ABNT, 2004), aplicam-se as seguintes
definições, respeitado o disposto na Resolução CONAMA nº 307:
Resíduos da construção civil: Resíduos provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) enfatiza que os desafios encontrados
para o setor da construção ainda são muitos, porém alguns métodos para diminuir
os impactos ambientais podem ser colocados em práticas em qualquer obra a partir
da otimização do consumo de materiais e energia, da redução de resíduos gerados,

22

da preservação do ambiente natural e da melhoria na qualidade do ambiente
construído. Para isso o MMA recomenda:
• Mudança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de
projetos flexíveis com possibilidade de readequação para futuras
mudanças de uso e atendimento de novas necessidades, reduzindo as
demolições;
• Busca de soluções que potencializem o uso racional de energia ou de
energias renováveis;
• Gestão ecológica da água;
• Redução do uso de materiais com alto impacto ambiental;
• Redução dos resíduos da construção com modulação de componentes
para diminuir perdas e especificações que permitam a reutilização de
materiais.

Atualmente o assunto da construção sustentável caminha para duas direções.
De um lado, os centros de pesquisas em tecnologias alternativas prezam pelo uso e
resgate de matérias já utilizados em décadas anteriores, como o uso da terra crua,
da palha, da pedra, do bambu, entre outros materiais naturais. Já de outro lado, a
aposta dos grandes empresários esta voltada para os “empreendimentos verdes”,
estes trazem certificações tanto no âmbito da edificação como do urbano. Porém,
muitos destes edifícios apenas refletem esforços para reduzir a energia incorporada
e em outros aspectos são apenas construções convencionais, tanto na aparência
quanto no processo construtivo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).
O MMA (2015) ressalta a importância e o potencial de atuação dos governos
municipais ao assunto das construções sustentáveis. As prefeituras, por exemplo,
podem induzir e criar maneiras de boas práticas sustentáveis através da legislação
urbana e código de edificação, incentivos tributários e convênios com as empresas
concessionarias de serviços públicos de energia, agua e esgoto.
2.1.3 Matérias Primas
Toda edificação precisa de materiais, com uma boa combinação de técnicas e
com o uso responsável dos recursos naturais, é possível chegar a uma arquitetura
mais sustentável (BUSSOLOTI, 2011).
Segundo os arquitetos Holanda e Rodriguez (2015), os materiais mais
utilizados são preferencialmente os naturais, livres de substâncias tóxicas, de menor
energia incorporada em ciclo de vida, de procedência o mais local ou regional
possível, que sejam frutos de reaproveitamento, mas que ao mesmo tempo sejam
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duráveis, saudáveis, que confiram beleza e sejam eficientes no desempenho de
suas funções na edificação.
É importante considerar também, que os materiais e as técnicas sejam
utilizados conforme o clima da região, para que se consiga a máxima harmonia com
o mínimo de custo (LEGEN, 2004).
2.1.3.1 Tijolo ecológico (Solo-cimento)
Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) apud Teixeira
Filho (1996), o solo-cimento é o resultado da mistura homogênea de solo, cimento
portland e água, estes em quantidade adequadas, para que após a compactação e
cura possa resultar em um produto com durabilidade e resistência. Este podendo
atingir uma resistência superior à exigida pelas normas técnicas que por
consequência dará uma durabilidade muito maior a obra, um de seus diferenciais é
ser tratado com água, tendo uma melhor resposta quando exposto a umidade (ECO
PRODUÇÃO, 2015).
O tijolo deve atender ao padrão de qualidade estabelecido pela NBR 8492 (ABNT,
2012) – Tijolo de solo-cimento — Análise dimensional, determinação da resistência
à compressão e da absorção de água — Método de ensaio.
Figura 3 – Mistura solo-cimento

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

O tijolo de solo cimento é mais comumente encontrado nas seguintes
dimenções:
12,5 x 25 x 6,25 cm (L x C x H)
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Figura 4 – Tijolo ecológico

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

Esse tijolo recebe o nome de ecológico por seu processo de fabricação ser
sem queima, desta maneira não havendo desmatamento e nem a liberação de
gases, como o CO2, sua utilização dispensa o uso de vigas e pilares, formando
assim um sistema autoportante, desta maneira evita-se o desperdício de materiais
como, por exemplo, as formas de madeira usadas para a montagem de caixaria dos
pilares (GOI, 2014).
No setor da construção civil este tipo de tijolo ainda é uma novidade, que
conciliado aos projetos sustentáveis, traz mais agilidade e resistência à obra.
(MORAES, 2012).
As vantagens da utilização do tijolo ecológico:
a) Dispensa o uso de argamassa
Por ter um formato modular, o assentamento entre os tijolos pode ser feito
apenas com uma cola à base de PVA. Reduzindo o peso da obra, os gastos com
argamassa e também diminuindo de forma significativa a conclusão da obra
(CONSTRUÇÃO CIVIL PET, 2013).

25

Figura 5 – Assentamento de tijolo comum (camada de reboco bastante espessa para
corrigir irregularidades)

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

Figura 6 – Assentamento de tijolo ecológico (a camada do revestimento é finíssima)

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

Devido à qualidade, beleza e acabamento, esse tipo de obra pode ficar a
vista, ou seja, não precisa receber revestimento, neste caso o tijolo recebe uma
camada de resina acrílica para proteger a sua superfície, deixando a obra com um
visual moderno e caprichado (ECO PROCUÇÃO, 2015).
b) Aumento do conforto térmico e acústico
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Como os tijolos têm furos, as paredes funcionam como câmaras de ar, por
consequência causando um isolamento termo acústico, protegendo o ambiente da
poluição sonora e também combatendo a umidade (CONSTRUÇÃO CIVIL PET,
2013).
Figura 7 – Conforto termo acústico

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

c) Encaixe do sistema hidráulico e elétrico
Com um desenho inovador e faces regulares e lisas, o tijolo possui pequenos
encaixes e furos centralizados, que permite que os sistemas hidráulico e elétrico
sejam embutidos evitando que a parede seja quebrada após o assentamento para
esses fins (MORAES, 2012).
Figura 8 – Instalação hidráulica

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).
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Figura 9 – Instalação elétrica

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

a)

Estrutura autoportante

Este tipo de sistema construtivo permite que a alvenaria desempenhe função
estrutural, tornando dispensável o uso de vigas e pilares, pois as cargas são
distribuídas de forma proporcional ao longo da construção (ESO, 2013).
Figura 10 – Sistema convencional

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).
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Figura 11 – Sistema modular

Fonte: ECO PRODUÇÃO (2015).

2.1.3.2 Concreto reciclável
O concreto reciclado já vem demonstrando uma boa atuação numa série de
usos em obras urbanas, com a obtenção de custos bastante benéficos, é possível
programar sua utilização em concretos para: bases de pavimentos, estruturas
residenciais com fck < 20MPa e produção de artefatos pré-moldados em concreto
(tubos, lajes, blocos) (SANTANA et al., 2001, p. 4).
Todos os materiais dos quais o concreto é composto influenciam diretamente
a sua resistência e o seu desempenho final. Assim, os agregados também são
extremamente importantes para análise criteriosa das propriedades do concreto.
Qualquer alteração dos materiais componentes do concreto merece um estudo
sistemático e isso também se aplica ao agregado reciclado, principalmente quando
se pensa que eles correspondem até 80% de toda mistura (ARAGÃO, 2007).
Segundo Ninni (2010), durante os estudos do pesquisador Daniel Simiele, da
UNESP, a substituição da areia por 60% de RDC, foi possível chegar aos seguintes
resultados:
a) O custo deste tipo de concreto pode chegar em média de 20% a 30% mais
barato que o concreto convencional;
b) A resistência apresentada foi em média de 39,5% superior à estabelecida
pela NBR 7215 (ABNT, 1996);
c) Sua elasticidade teve um aumento de 14% superior à exigida pela norma.
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Figura 12 - Resíduo de construção e demolição sem beneficiamento.

Fonte: SANTANA et al (2011).

Figura 13 - Aspecto geral dos agregados produzidos com RCD após o
beneficiamento

Fonte: SANTANA et al (2011).
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2.1.4 Sistema de Coleta Sustentável
Para Almeida (2015), devemos reconhecer que os recursos são finitos e
esgotáveis na natureza, por isso devemos fazer planejamentos para satisfazer as
necessidades sem comprometer o meio ambiente, não podemos mais nos manter
submissos as notícias de aquecimento global ou crise energética, desenvolver
sistemas sustentáveis para promover a qualidade de vida e preservação do meio
ambiente é mais do que necessário. O telhado verde e os painéis para coleta da
energia solar contribuem com a redução do impacto ambiental e diminui o uso de
algumas matérias primas.
2.1.4.1 Telhado Verde
Também conhecido como cobertura vegetal ou jardim suspenso, o telhado
verde é um sistema construtivo caracterizado por receber uma cobertura vegetal,
esta feita de grama ou plantas. Sua instalação é feita sobre lajes ou até mesmo
sobre telhados convencionais (CORSINI, 2011). O autor ainda explica que esse tipo
de telhado consiste em camadas de impermeabilização e drenagem e é instalado
sobre lajes ou até mesmo sobre telhados convencionais.
Figura 14 – Telhado Verde

Fonte: CORSINI (2011).
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Para Augusto (2013, p 1)
O telhado verde proporciona também um ambiente muito mais fresco do
que outros telhados, mantendo o edifício protegido de temperaturas
extremas, especialmente no verão, reduzindo em até 3°C. Em
ambientes extremamente artificiais como o urbano, promovem o reequilíbrio
ambiental, trazendo os benefícios da vegetação para a saúde pública e a
biodiversidade, quando com plantas nativas do local. [...] O teto verde
também mantém a umidade relativa do ar constante no entorno da
edificação, forma um microclima e purifica a atmosfera no entorno da
edificação, formando um micro ecossistema, contribuindo no combate ao
efeito estufa.

2.1.4.1.1 Tipos
Segundo a International Green Roof Association (2011 apud CORSINI, 2011,
p. 1), os telhados verdes podem ser de três tipos:
a) Extensivo: tem configuração de um jardim, com plantas rasteiras de
pequeno porte. A altura da estrutura, descontada a vegetação, vai de 6 cm
a 20 cm. O peso do conjunto fica entre 60 kg/m² e 150 kg/m²;
b) Intensivo: comporta plantas de nível médio a grande em uma estrutura de
15 cm a 40 cm. A carga prevista varia entre 180 kg/m² e 500 kg/m²;
c) Semi-intensivo: Esse tipo intermediário tem vegetação de porte médio
plantadas num sistema de 12 cm a 25 cm. Pode exercer uma carga de
120 kg/m² a 200 kg/m².
2.1.4.1.2 Componentes
A montagem do telhado verde para uma aplicação típica deve seguir a
aplicação das camadas nessa sequência (CORSINI, 2011):
a) camada impermeabilizante: normalmente feita com mantas sintéticas, ela
protege a laje contra infiltrações;
b) camada drenante: serve para drenar a água e também como filtro. Pode
ser feita de brita, seixos, argila expandida ou com mantas drenantes de
poliestireno;
c) camada filtrante: serve para reter partículas e pode ser feita com um
geotêxtil;
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d) membrana de proteção contra raízes: serve para controlar o crescimento
de raízes da vegetação;
e) solo e vegetação.
O autor ainda explica que existem sistemas modulares em que os módulos já
vêm prontos com a vegetação e, ainda, sistemas que empregam pisos elevados que
armazenam a água das chuvas para posterior irrigação da vegetação e ainda revela
informações dobre sua instalação e execução.
Figura 15 – Componentes do telhado verde

Fonte: CORSINI (2011).

2.1.4.1.3 Execução
A instalação do telhado verde deve ser feita sempre em uma cobertura
impermeabilizada e sua estrutura deve ser dimensionada para suportar o peso do
sistema (CORSINI, 2011).
A execução, segundo Ecoeficientes (2016), precisa seguir as etapas
seguintes:
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a) A laje de concreto precisa ter uma inclinação de mais ou menos 1,5%,
para que a água da chuva ecoe para o ralo;
b) A impermeabilização recebe uma cobertura feita de manta asfáltica, onde
esta sobe pelas bordas até 40 cm, assim as paredes também ficarão
protegidas da umidade;
c) A camada drenante de ser espalhada uniformemente sobre a manta, tendo
no final uma espessura de mais ou menos 7 cm;
d) Na camada filtrante o material utilizado deve atingir em média 10 cm de
espessura;
e) Já na membrana de proteção contra raízes a camada precisa atingir uma
espessura de 7 cm;
f) E para finalizar a cobertura recebe a vegetação apropriada para o local e
estrutura do projeto.
2.1.4.1.4 Vegetação e Manutenção
As plantas escolhidas para o telhado verde necessitam preferencialmente ser
plantas locais, mais resistentes e que exijam pouca rega e poda, assim a
manutenção será facilitada. A mais indicada é as do tipo extensivas, onde se usa
grama por conta de sua durabilidade. Em geral a manutenção pode ser feita uma ou
duas vezes ao ano, dependendo do sistema aplicado (CORSINI, 2016). O autor
ainda explica que os telhados verdes intensivos requerem maior manutenção.
2.1.5.1 Energia Solar
Motta (2015), a energia solar é o aproveitamento da luz que sol emite
diariamente o qual pode ser utilizado nos mais diversos atos do dia a dia. O autor
ainda explica que este tipo de energia pode ser captado e utilizado para
aquecimento de água ou geração de eletricidade, recursos esses que usamos
diariamente em casa, escola, trabalho e lazer.
Atualmente existem três tipos principais de sistemas para captação da
energia solar: Sistema Solar Térmico, Sistema Solar Fotovoltaico e Sistema
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Termossolar (MOTTA, 2015). Para esse trabalho pesquisou-se sobre o Sistema
Solar Fotovoltaico o qual melhor se encaixa para o projeto em questão.
2.1.5.1.1 Energia Fotovoltaica
A energia fotovoltaica é produzida a partir da luz solar, podendo ser gerada
até mesmo em dias nublados ou chuvosos, de forma que quanto maior a radiação,
maior será a geração de eletricidade produzida (SOLAR, 2016).
A conversão da energia solar é gerada por um processo que utiliza células
fotovoltaicas, normalmente feitas de silício ou outro material semicondutor, de forma
que, quando a luz solar incide sobre a célula fotovoltaica, os elétrons do material
semicondutor entram em movimento, consequentemente gerando a eletricidade
(SOLAR, 2016).
Figura 16 – Sistema fotovoltaico

Fonte: SOLAR (2016).

As vantagens de se utilizar a energia fotovoltaica são relacionadas por ECO
CASA (2014) como:
a) Confiável, inesgotável e gratuita;
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b) Energia limpa, sem poluição ou qualquer resíduo;
c) Alta qualidade, sem hormônicas e sem ruídos;
d) A instalação do sistema, que é modular, pode ser realizada em obras em
andamento como em construções já realizadas.
Segundo o mesmo autor, quando o sistema prevê armazenamento, são
utilizadas baterias estacionárias, geralmente dimensionadas para suprir até quatro
dias de insolação baixa, assim possibilitando a autonomia do sistema. Este sistema
ainda conta com controlador ou regulador de carga, o qual carrega adequadamente
a bateria, protege contra sobrecargas e descargas excessivas, evita o retorno de
energia para o módulo entre outras funções e o inversor que converte a energia DC
(corrente contínua) em energia AC (corrente alternada) para possibilitar a
alimentação de carga AC.
Figura 17 – Sistema de armazenamento

Fonte: ECO CASA (2014).

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
A partir do levantamento dos dados necessários, foi definido o local onde
supostamente será feita a obra, pois se trata um projeto piloto para avaliação da
Prefeitura Municipal de Caçador, onde esta definirá se o mesmo será ou não
executada no município.
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O local escolhido fica no centro do município de Caçador, no Parque Central
José Rossi Adami, hoje o local possui um abrigo o qual não se enquadra com o
ambiente que o rodeia (figura 19), já que se trata de um espaço onde a população
frequenta para passear, praticar esportes, encontrar amigos, tudo isso na busca de
uma melhor qualidade de vida. Por isso a ideia de implantar o abrigo sustentável
neste ambiente, com o intuito de despertar a conscientização da população de que
este tipo de construção tem muitos benefícios, tanto para o ambiente como para a
economia gerada com a aplicação de materiais corretos.
Figura 18 – Ponto existente no local

Fonte: Autor.
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Na sequência do estudo do abrigo, foi desenvolvido um projeto arquitetônico,
com o uso do AutoCad, onde este apresenta todas as informações necessárias para
a analise dos materiais e métodos a serem aplicados na obra referida (apêndice 01).
Na inexistência de uma Lei Municipal que limite o tamanho do abrigo, o mesmo foi
projetado visando o conforto e proteção do usuário.
O projeto arquitetônico que esta no apêndice 01 conta com:
a) Planta Baixa;
b) Corte AA;
c) Corte BB;
d) Fachada;
e) Detalhe do banco;
f) Detalhe do lixeiro;
g) Detalhe do telhado verde.
Após todos os detalhes arquitetônicos serem definidos, foi desenvolvido o
projeto em 3 dimensões, com o uso do SketchUp e seus recursos gráfico, onde é
possível ver a construção de uma forma mais próxima a realidade, desta maneira
algumas alterações da parte estética puderam ser definidas com mais precisão.
As cores definidas para a pintura foram baseadas nas cores da bandeira do
nosso município.
Figura 19 – Bandeira do município de Caçador

Fonte: IPPUC (2016).
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Figura 20 – Projeção em 3 dimensões

Fonte: Autor.

Na continuidade foi necessário o levantamento estrutural da obra para que a
estrutura da mesma suporte a implantação do telhado verde e seus componentes.
Outro cálculo necessário foi o de consumo da energia que o local irá utilizar,
para assim definir qual placa fotovoltaica melhor se enquadra para a obra em
questão.
Também relatamos a quantidade de tijolo ecológico e concreto reciclável a
serem utilizados na obra.
2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
2.3.1 Atuais Abrigos de Ônibus
Dados obtidos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador IPPUC (2016), hoje o município de Caçador conta com 268 pontos de ônibus,
sendo:
b) 93 abrigos de metal, conforme a figura 03;
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c) 13 abrigos de madeira, conforme modelo do anexo 01;
d) e 162 pontos de parada sem nenhuma estrutura coberta, conforme a figura
04.
Figura 21 – Abrigo de metal

Fonte: Autor.

Figura 22 – Ponto de parada sem abrigo

Fonte: Autor.
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O IPPUC ainda relata que em 2013, deu-se início a um novo modelo de
abrigo (anexo 02), onde era previsto a construção de 27 novos pontos de ônibus,
onde este foi encaminhado ao Ministério das Cidades e na época estava em fase de
avaliação para a liberação dos recursos.
De acordo com o gestor de Convênios da Assessoria de Planejamento da
Prefeitura de Caçador, Leonardo Antunes, o projeto foi encaminhado dia 08 de
outubro de 2013 e teria até dia 31 de dezembro de 2013 para a aprovação. Ele
ainda explicou que se trata de um projeto piloto e que depois de aprovado passaria
por algumas adequações para outros encaminhamentos futuros. (Caçador Online,
2013). O mesmo ainda relatou na época que o valor para a construção dos 27
abrigos foi avaliado em R$270 mil.
Atualmente Caçador conta com 14 linhas de passagem de transporte público,
sendo eles:
a) Linha 01 – Cerro Bonito / Jonas Ramos (anexo 03);
b) Linha 02 – Hospital Jonas Ramos (anexo 04);
c) Linha 03 – Maicé / Castelhano (anexo 05);
d) Linha 04 – Morada do Sol (anexo 06);
e) Linha 05 – Alto Bonito / Bairro dos Municípios (anexo 07);
f) Linha 06 – Vila Santa Catarina / Rancho Fundo (anexo 08);
g) Linha 07 – Gioppo / Berger (anexo 09);
h) Linha 08 – Gioppo / Sincol (anexo 10);
i) Linha 09 – Tedesco / Berger / Maicé (anexo 11);
j) Linha 10 – Jung (anexo 12);
k) Linha 11 – Menegazzo / Rancho Fundo / Lessing (anexo 13);
l) Linha 12 – Cerro Branco (anexo 14);
m) Linha 13 – Taquara Verde (anexo 15);
n) E linha 14 – Elias Biasi (anexo 16).
2.3.2 Placa Fotovoltaica
Atualmente o mercado oferece vários modelos de placa fotovoltaica com
potencias diferentes, para o abrigo de ônibus teremos como equipamentos 02
lâmpadas de led com 1,25m cada e 05 pontos de USB para recarga de celular.
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Para definirmos qual placa supre essa necessidade utilizou-se a tabela de
cálculo abaixo (tabela 1).
Tabela 1 – Cálculo do Consumo Diário
Aparelho ou

Quantidade

Potência

Utilização Diária

Consumo

(W)

(horas)

Diário (Wh/dia)

Equipamento
Lâmpada Led

2

20

5

200

Entrada USB

5

5

12

300

Consumo Diário Total

500

Fonte: A autora, a partir dos dados de Minha Casa Solar (2016).

Minha Casa Solar (2016), ainda explica que devido as perdas que ocorrem
nas baterias, controlador e inversor, é recomendado o uso de uma placa fotovoltaica
cuja capacidade de produção de energia diária seja pelo menos 20% superior ao
consumo diário total encontrado na Tabela 1. Por tanto o valor final ficará:
Consumo Diário + 20%
500 + 20%
625 Wh/dia
Para o valor encontrado de 625 Wh/dia o gerador solar fotovoltaico escolhido
para a obra foi o GSG-135W-A, que é capaz de produz diariamente 675Wh/dia sob
condições ideais de insolação, que é de 5 horas de sol pleno. Essa energia captada
é armazenada nas baterias, assim durante a noite e dias chuvosos ou nublados a
energia poderá ainda ser fornecida.
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Figura 23 – Gerador solar fotovoltaico GSG-135W-A

Fonte: MINHA CASA SOLAR (2016).

O gerador solar fotovoltaico é composto por:
a) 01 Painel Fotovoltaico de 135W(p) com dimensões 145x55x40;
b) 01 Controlador de Carga de 10 A;
c) 01 Inversor de Tensão 400W, 12Vcc para 120Vac;
d) 01 Bateria Estacionária de 220A/h.
2.3.3 Telhado Verde
Para o projeto em questão, o telhado verde será composto pelas camadas:
a) 01 camada de manta asfáltica;
b) 01 camada drenante (argila expandida);
c) 01 camada filtrante (manta);
d) 01 camada de proteção contra raízes (membrana);
e) 01 camada de solo (terra);
f) 01 camada de vegetação do tipo suculentas.
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Figura 24 – Detalhamento do Telhado Verde

Fonte: Autor.

O telhado verde é do tipo extensivo, este possui plantas rasteiras de pequeno
porte. A altura da estrutura, descontada a vegetação, vai de 6 cm a 20 cm. O peso
do conjunto fica entre 60 kg/m² e 150 kg/m² (INTERNATIONAL GREEN ROOF
ASSOCIATION, 2011 apud CORSINI, 2011).
A escolha da vegetação também é importante, neste caso o tipo suculenta foi
selecionada para o telhado verde em questão, os fatores que levaram as escolha
são:
a) É uma espécie que armazena água em suas folhas para sobreviver em
períodos mais longos de seca, isso faz com que elas exijam pouquíssima
manutenção (SILVA, 2016);
b) Desenvolveram características especiais para se adaptar ao ambiente, pois
são plantas de origem, em sua maioria, de ambientes desérticos, onde
predomina o clima árido e as altas temperaturas (SILVA, 2016).
c) Algumas espécies são tolerantes ao frio, sendo indicada para telhados verdes
na região sul (LORENZI, 2013).
A primeira espécie de suculentas escolhida foi a Bulbine frutescens,
popularmente conhecida por bulbine. Lorenzi (2013), explica que a bulbine é
originária da África do Sul, sua altura varia de 20 a 30 cm, possui folhas longas,
cilíndricas, carnosas e cerosas, composta também de tufos com inflorescência no
centro desses, com flores pequenas e amareladas que aparecem durante o ano. É
uma planta muito decorativa, mesmo quando esta sem flores, ela é apropriada para
plantio em maciços, canteiros, bordaduras além de vasos e jardineiras, a Bulbine
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frutescens, é uma planta tolerante ao frio mesmo que suas folhas sejam danificadas,
pois têm uma excelente capacidade de rebrotar na primavera, sendo esta uma
característica ideal para a aplicação da espécie em telhado verde na região sul. A
multiplicação desta espécie é por touceiras e por semente (PATRO, 2013).
Figura 25 – Bulbine frutescens

Fonte: PATRO (2013).

A segunda espécie selecionada foi a o Sedum acre, conhecido como Carpete
Dourado, a espécie é originária da Europa e da África, é uma planta com capacidade
de armazenar água em folhas, raízes ou trocos graças ao engrossamento dessas
partes, é de pequeno porte com hastes que chegam ao máximo em 12 cm
(TRINDADE, 2015). O Autor ainda explica que seus pequenos troncos suportam
folhas alternadas que crescem em forma de cachos pendentes e são levemente
pontiagudas nas pontas, sua floração acontece na primavera, suas pequenas flores
formam um delicado cálice estrelado de três a seis pétalas amareladas, elas
florescem solitárias no topo de cada haste, formando um maciço que deu origem ao
seu nome popular. O Sedum acre pode ser cultivado a sol pleno ou meia sobra em
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vasos de pequeno porte, cachepôs ou mesmo em maciços. Sua reprodução é
preferencialmente feita por estaquia na primavera.
Figura 26 – Sedum acre

Fonte: TRINDADE (2015).

2.3.4 Tijolo Ecológico
O abrigo conta com duas paredes de tijolo ecológico e 4 paredes que fazem
parte de platibanda. O tijolo ecológico utilizado tem as medidas de 12,5 x 25 x 6,25
cm (L x C x H), desta maneira a quantidade de tijolos necessários são dados na
Tabela 2 e demonstrados nas imagens 23, 24 e 25.
Tabela 2 – Cálculo de Tijolo Ecológico

Fonte: Autor.

Tipo

Quantidade

Inteiro

662

Meio

70
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Figura 27 – Distribuição dos Tijolos 01

Fonte: Autor.
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Figura 28 – Distribuição dos Tijolos 02

Fonte: Autor.
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Figura 29 – Distribuição dos Tijolos 03

Fonte: Autor.

2.3.5 Concreto Reciclável
Com o auxilio do programa Eberick foi elaborado o projeto estrutural
(apêndice 2), com ele calculado foi possível fazer o levantamento da quantidade de
concreto que será utilizado na obra. Para melhor entendimento do valor cálculo, as
figuras que seguem mostram cada peça que receberá o concreto reciclável com seu
respectivo cálculo.
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É importante frisar que neste trabalho não foi definido um traço para o
concreto reciclável, visto que, podem-se buscar explicações e possíveis adequações
nos traços a serem produzidos com concreto reciclado a partir de uma análise da
origem dos agregados (idade do concreto e/ou resistência de dosagem), bem como
da estrutura do próprio agregado reciclado, como por exemplo, a porcentagem de
argamassa de concreto presente no produto (MODLER; POSSOBON, 2008).
Portanto, fica como sugestão um estudo sobre o traço deste concreto para
eventuais trabalhos futuros.
Figura 30 – Detalhamento das sapatas

Fonte: Autor.
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Figura 31 – Detalhamento das vigas de baldrame

Fonte: Autor.
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Figura 32 – Detalhamento dos pilares

Fonte: Autor.

Figura 33 – Detalhamento das lajes

Fonte: Autor.
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Figura 34 – Detalhamento das vigas de cobertura

Fonte: Autor.
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Por tanto, o valor total de concreto a ser utilizado é dado na tabela 03.
Tabela 3 – Quantidade de concreto para o abrigo de ônibus
Elemento

m³

Sapata 01

0,114

Sapata 02

0,147

Sapata 03

0,114

Sapata 04

0,147

Viga do baldrame 01

0,123

Viga do baldrame 02

0,123

Viga do baldrame 03

0,045

Viga do Baldrame 04

0,045

Pilar 01

0,078

Pilar 02

0,078

Pilar 03

0,078

Laje da cobertura 01

0,385

Laje da cobertura 02

0,061

Laje da cobertura 03

0,145

Viga de cobertura 01

0,195

Viga de cobertura 02

0,102

Viga de cobertura 03

0,195

Viga de cobertura 04

0,088

Viga de cobertura 05

0,088

Viga de cobertura 06

0,088

TOTAL DE CONCRETO

≅ 2,44

Fonte: Autor.
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3 CONCLUSÃO
Ao finalizar esse trabalho é possível entender que a ideia de integrar a
sustentabilidade a um abrigo de ônibus trará a comunidade em geral benefícios,
sendo estes tanto para a saúde e para o meio ambiente, quanto para a comodidade
na espera pelo transporte coletivo.
Pois o abrigo em questão contará com materiais e sistemas que agridem
menos o meio ambiente, retirando dos lixões materiais que ao serem reutilizados
podem trazer maiores ganhos na obra, como é o caso do concreto reciclável que
utiliza os RDC, muitas vezes de descartes impróprios, causando assim menos
impacto ambiental e aumentado a resistência do concreto produzido através de sua
reutilização.
Outro ponto a ser citado é os benefícios do telhado verde, devido ao foto
deste tipo de telhado ser feito com plantas, estas através da fotossíntese fazem uma
filtragem dos gases tóxicos emitidos diariamente pelas empresas e veículos e
também deixa o ar mais úmido, assim deixando o ar mais puro.
Já no caso do tijolo ecológico os benefícios ambientais são de grande
importância, já que o mesmo não passa pelo processo de queima de biomassa,
evitando assim a liberação de CO² na atmosfera onde este afeta diretamente o
agravamento do efeito estufa. Para cada milheiro de tijolo maciço cerâmico fabricado
é queimado aproximadamente 2m³ de biomassa, o que equivale à cerca de 10
árvores de porte médio.
E na utilização da placa fotovoltaica o ganho está na economia de energia, já
que este sistema poderá produzir energia suficiente para abastecer a iluminação do
abrigo e também aos pontos de USB, onde estes poderão ser usados, por exemplo,
na recarga de baterias de celular dos usuários do abrigo.
No contexto geral o âmbito do trabalho é tentar sempre agredir menos o meio
ambiente e retirar dele materiais que possam ser reutilizados na construção civil, de
forma que essa ação traga ganhos para os dois setores e também trazer ao
município de Caçador uma construção inovadora e que desperte a conscientização
do usuário para os ganhos ambientais que uma obra deste porte pode trazer a
sociedade.
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Esta obra pode ser construída utilizando todos os materiais elencados neste
trabalho, ou simplesmente pode ser utilizada alguns materiais, que por ventura
podem estar disponíveis naquele local a custos mais baixos e de menor impacto.
Por este motivo este projeto fica em aberto para a aplicação de mais materiais ou
sistemas sustentáveis, visando sempre menos impacto ambiental e oferecer ao
usuário mais segurança, conforto e beleza.
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