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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que a Eletrobrás, por meio do Procel Edifica, se une ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a
publicação deste “Caderno de Boas Práticas em Arquitetura”. A busca de soluções arquitetônicas sustentáveis é objeto do cuidado
da empresa há mais de 20 anos. As edificações são, atualmente, responsáveis por quase metade da energia elétrica gasta em
nosso país, sobretudo em decorrência da utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização. Não se pode, portanto,
desconsiderar esse importante segmento ao se investir na racionalização de energia – caminho mais seguro para o futuro energético
do país.

O desenvolvimento tecnológico, ao longo da história, tem permitido ao homem vencer inúmeras limitações impostas pela natureza.
Na arquitetura, a modernização se reflete em soluções nas quais os recursos técnicos substituem cada vez mais os elementos
naturais. Crescem o conforto e a independência das edificações em relação ao ambiente externo, mas também a demanda por
energia elétrica.

No Brasil, o incremento das estruturas para geração, transmissão e distribuição de energia se acentuou entre as décadas de 1950
e 1960, como reflexo da demanda gerada pelo desenvolvimento industrial e o crescimento urbano. Nessa época, também marcada
pela criação da Eletrobrás, o modelo de planejamento ainda trabalhava com a ideia de uma oferta sempre superior à demanda,
assegurando confiabilidade no suprimento. Não havia preocupação com os desperdícios, nem tampouco conhecimento sobre o
modo como a sociedade utilizava essa energia.

A história mostrou, no entanto, que a construção de grandes empreendimentos geradores de energia exige altos investimentos,
além de produzir impactos significativos no meio ambiente. No caso do modelo brasileiro, apoiado essencialmente em hidrelétricas,
as consequências incluem alagamento de áreas produtivas e necessidade de deslocamento de comunidades inteiras. O desenvol-
vimento da consciência sobre os limites dos recursos naturais e financeiros transformou a racionalização em palavra-chave.

Para investir nessa ideia, foi criado, em 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), com propostas de
ações para incentivar o uso eficiente da energia. A enorme representatividade do segmento de edificações no perfil do consumo
brasileiro, por sua vez, motivou a criação do Procel Edifica – Eficiência Energética nas Edificações, que vem ampliando e direcionando
as ações da Eletrobrás em prol da racionalização do uso da energia e do aproveitamento dos recursos naturais nas edificações.

Por meio do Procel Edifica, a Eletrobrás investe nos requisitos básicos para uma arquitetura mais integrada ao meio ambiente e aos
recursos naturais, desenvolvendo indicadores de eficiência energética, certificação de materiais e equipamentos, procedimentos
para regulamentação e projetos educacionais.

Disseminar boas práticas para soluções arquitetônicas sustentáveis é uma ação que vai ao encontro dos grandes ideais da empre-
sa. A Eletrobrás acredita no aprendizado e na consciência como caminhos para o crescimento sustentável do país. E acredita,
sobretudo, na capacidade humana de promover soluções que aliem o desenvolvimento tecnológico ao aproveitamento dos recur-
sos ambientais na construção de um futuro limpo.

Diretoria da Eletrobrás
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),

Como já foi mencionado anteriormente, cada setor da economia, naquilo que tange às diferentes tipologias de edificações aqui
pesquisadas, tem respondido de forma mais ou menos expressiva às demandas de redução do consumo de energia das edificações.
Talvez isso se deva ao fato de que, apenas recentemente, o governo tem sido mais determinante no estabelecimento de normas e
regulamentos para projeto e construção de edificações em relação ao comprometimento destas com o consumo de energia.

O setor de transporte de passageiros no Brasil ainda carece de um processo de modernização, especialmente quando analisadas
as respectivas matrizes de transporte das regiões metropolitanas. Apesar da forte concentração populacional nas cidades e do
perfil médio de renda do trabalhador brasileiro, os sistemas de transportes metropolitanos ainda privilegiam o modo rodoviário
tradicional e os veículos particulares em detrimento do transporte de massa. Além disso, tais sistemas convivem com irracionalidades
consagradas que acabam por impor uma competição indesejável entre os modais, acarretando constantes engarrafamentos além
do aumento do custo do transporte para o cidadão.

A partir desse contexto, pode-se compreender que a preocupação com a questão de consumo de energia nas edificações de
transporte no Brasil ainda é muito insipiente, com destaque, entretanto, para o setor aeroportuário, cujo perfil de usuário sempre foi
mais exigente e onde o padrão de climatização das estações exige uma temperatura constante amena. Não é por acaso que já na
década de 40, com projeto de 1937, o aeroporto Santos Dumont, dos irmãos Roberto, incorporava questões de conforto termico
com uso de grelhas de concreto para a fachada norte, e a utilização de materiais eternos, com preocupação pela manutenção.
Outro exemplo mencionado é o aeroporto de Florianópolis, de 2004, confirmando a singularidade do setor.

Mesmo no mundo, essa preocupação só se faz mais presente em dois tipos de instalações: a gare e o aeroporto e, mais recente-
mente, os grandes terminais intermodais.

Diante dessas restrições, adotamos como linha editorial, além dos exemplos de aeroportos brasileiros, explorar os equipamentos
internacionais, abrindo a discussão para os modos emergentes de transporte que vem se difundindo como alternativas mais viáveis
economicamente e mais sustentáveis do ponto de vista da emissão de CO2.

Dentre essas modalidades em ascensão, identificamos o Bus Rapid Transit (BRT) como uma alternativa ainda rodoviária, estruturada
na mesma lógia de corredor de transporte tronco alimentador e de grande capacidade; e as bicicletas, como veículo particular não
poluente, que tem sido incorporado à mobilidade das grandes metrópoles, se integrando a outros modais de grande capacidade.

Com isso, esperamos ampliar a área de análise desse importante segmento, tanto para o setor de enegia, já que é responsável por
29% do consumo geral, quanto para o modelo de cidade.

Dayse Góis

Presidente do IAB RJ



5Transportes

Reportagem

AEROPORTO SANTOS DUMONT
Luiz Felipe Coelho
Arquiteto pela FAU/UFRJ; Especialista em Materiais para Engenharia Civil e Arquitetura pela EE/UFRJ;
Mestre em Arquitetura pelo PROARQ/FAU/UFRJ; Mestre (DEA) em História da Arquitetura Moderna e
Contemporânea e Doutor em História da Arte pela Universiré Paris I – Sorbonne. Professor adjunto da UFF e
Professor nas USU, UFRJ, UNESA e PUC.

O destino quis que as obras para a cons-
trução da estação de passageiros do
Aeroporto Santos Dumont fossem para-
lisadas logo após seu início. Incertezas,
no país, haviam sido provocadas pela
Segunda Guerra Mundial. Por conta des-
se retardo, Maurício Roberto pode dedi-
car-se integralmente à responsabilidade
que lhe fora imputada por seus irmãos
Marcelo e Milton: desenvolver o projeto
e acompanhar de perto a execução dos
serviços que estavam sendo retomados.
Era o ano de 1944.

Neste ano, Maurício, o mais jovem dos
arquitetos irmãos Roberto, graduou-se
pela ENBA. Embora já estivesse integra-
do à rotina do escritório, auxiliando nos
desenhos desde os 15 anos de idade,
foi em 1941 que ele se associou formal-
mente, para a criação da marca MMM
Roberto que tanto identifica o escritório.
Nessa ocasião, o escritório preparava-se
para participar do concurso de antepro-
jetos da nova sede do Instituto Ressegu-
ros do Brasil, o IRB – concurso do qual
saiu vitorioso.

Por conta do resultado favorável, Mar-
celo e Mílton dedicaram-se intensamen-
te ao IRB e incumbiram Maurício de ocu-
par-se da tarefa de coordenação da obra
do Aeroporto. Para tanto, ele buscou o
auxílio de Augusto Dias, seu antigo cole-
ga de escola, e também de Antônio Gon-
çalves, mestre-de-obras que acompa-
nhava a vida profissional dos Roberto,
desde antes mesmo da primeira associ-

ação que fizeram Marcelo e Mílton, em
1935.

Há notícias de os três, Maurício, Augusto
e Antônio, residindo em um espaço no
canteiro do Aeroporto, constituindo um
segundo escritório próximo à sede dos
Roberto, na rua Rodrigo Silva, esquina
com a Assembleia. A opção pela perma-
nência diuturna na obra demonstra o grau
de atenção de Maurício em relação à
execução dos serviços, um comporta-
mento quase obstinado em prol dos bons

resultados. Nada de novo porém, tendo-
se em vista o comportamento exemplar

dos Roberto no dia-a-dia profissional: tra-
balhadores compromissados com a bus-
ca incansável pelas qualidades constru-
tivas, funcionais e expressivas da arqui-
tetura.

O que havia de novo era a autonomia de
Maurício na associação profissional dos
Roberto. Ele era, entre os irmãos, o mais
alegre e o mais desportista, um verda-
deiro amante da vida ao ar livre e da na-
tureza. Era então, em 1944, um jovem
arquiteto, 23 anos de idade, com uma
enorme incumbência: construir a estação
de passageiros do primeiro aeroporto
terrestre comercial do país. Nada de novo
também, visto que, alguns anos antes,
em 1935, seus irmãos Marcelo, aos 27,
e Mílton, aos 21 anos de idade, davam
início a uma tremenda façanha: construir
o primeiro edifício moderno no país, a
Associação Brasileira de Imprensa, ABI.

É certo que os jovens sejam sensíveis à
natureza e hoje às questões que envol-
vem a preservação ambiental? Embora
seja interesse de todos, será maior a pre-
ocupação do jovem com a preservação

1 -Marcelo Roberto (1908-1964), Mílton Roberto (1914-1953), Maurício Roberto
(1921-1996)

2 - Perspectiva interna do anteprojeto do concurso
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ambiental, por conta de sua maior pers-
pectiva de vida?

Creio que sim. Dessa forma, o empenho
de autoridades e de educadores pode ser
redentor.

Qual a relação entre a preservação
ambiental e a eficiência energética dos
edifícios? Será nova, nos dias de hoje, a
preocupação com a eficiência energética
dos edifícios?

Não, não é nova essa preocupação. O
que há de novo é a percepção da urgên-
cia de serem adotadas medidas correti-
vas de rumo, relativamente à maneira
com que os edifícios são concebidos e
são construídos. Sistemas de análise de
dados, constantemente aperfeiçoados,
permitem afirmações cada vez mais pre-
cisas acerca da importância de serem
adotadas atitudes positivas em favor do
meio ambiente. Caso contrário, o dese-
quilíbrio ambiental aumentará. A eficiên-
cia energética dos edifícios é fator deci-
sivo desse almejado equilíbrio, por con-
ta da redução de dispêndios abusivos dos
limitados recursos naturais.

Não é nova a preocupação com a efici-
ência energética dos edifícios nos aspec-
tos construtivos e funcionais. Há referên-
cias sobre o assunto desde o tratado de
Vitrúvio¹; e também nas belas páginas do
filósofo Martin Hiedegger²; e há, mesma
forma, nos primeiros escritos dos Ro-

berto. São somente algumas poucas,
entre inúmeras outras.

E qual seria relação entre o conceito de
eficiência energética e as noções de
sustentabilidade e de equilíbrio ecológi-
co, valores tão insistentemente repetidos
como forma de salvação para os proble-
mas planetários, supostamente ocasio-
nados por abusos da humanidade? Tra-
ta-se, no âmbito da arquitetura, de rela-
ção de grande proximidade. São noções

que se complementam na arte de fazer
edifícios, pois sendo eficiente no dispên-
dio de energia, pela escolha correta dos
materiais, das técnicas e dos sistemas,
bem como pela boa organização dos
espaços e pela correta disposição dos
elementos construtivos, o abrigo poderá
contribuir positivamente para o equilíbrio
ecológico, bem como para a permanên-
cia sustentável do ser humano na terra.

Vitrúvio ensina como melhor construir
edifícios observando-se os fatores am-
bientais, pela melhor escolha do sítio, da
orientação, dos materiais e da disposi-
ção dos cômodos. Heidegger comprova
que habitar e construir se superpõem
como conceitos, e que “os mortais habi-
tam à medida que salvam a terra, toman-
do-se a palavra salvar em seu antigo
sentido (...) deixar alguma coisa livre em
seu próprio sentido. Salvar a terra é mais
do que explorá-la ou esgotá-la. Salvar a
terra não é assenhorar-se da terra e nem

tampouco submeter-se à terra, o que
constitui um passo quase imediato para
a exploração ilimitada.”³

Qual a contribuição dos Roberto, no as-
pecto do equilíbrio ecológico, na realiza-
ção da obra do Aeroporto Santos Du-
mont? Além do que pode ser verificado
pelo fato construído, até os dias de hoje,
visto que as alterações realizadas no
edifício não lhe subtraíram as caracterís-
ticas essenciais, a observação do Memo-

rial Justificativo, escrito nos idos de 1937,
revela uma grata surpresa. “O volume
arquitetural do edifício faz parte de um
conjunto urbanístico, ponto nevrálgico no
plano de massa do aeroporto e no cora-
ção da cidade. Sua forma brotou dos ei-
xos espontâneos da circulação racional,
as exigências do trânsito em terra e no
ar, as imposições das funções “chega-
da” e “partida” ordenaram as grandes dis-
tribuições. O sol, os ventos, os tão de-
cantados e os tão pouco respeitados fa-
tores mesológicos completaram, em har-
monia com os princípios eternos da gran-
de Arquitetura de todas as épocas, o sis-
tema de composição, cuja resultante grá-
fica agora apresentamos.”4

A grata surpresa está na verificação do
significado do termo presente na expres-
são encontrada no discurso: “fatores
mesológicos”5. Embora não seja usual,
o vocábulo mesológico, relativo ao subs-
tantivo mesologia, expressa o mesmo

3 - Planta baixa da Estação de Passageiros
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significado que aquele mais difundido
hoje: ecológico. A surpresa da descoberta
deve ser mais valorizada ainda, pela ve-
rificação da época da utilização do ter-
mo, pois sabemos que as preocupações
ecológicas, e consequentemente a utili-
zação recorrente do termo, surgem so-
mente a partir de décadas mais tarde.
Embora não seja tarde demais, resta ao
menos a certeza da perda de oportunida-
de da preservação de valores tão caros,
assim como este, outros também, da ar-
quitetura outrora produzida no Brasil.

E o que dizer do fato construído, o Aero-
porto Santos Dumont, relativamente bem
preservado até os dias de hoje?

Embora tenha sido alterado de maneira
importante em relação ao vencedor do
concurso público de 1937, o projeto que
foi finalmente executado, a partir de 1944,

manteve-se fiel aos princípios de organi-
zação funcional.

Os arquitetos dispuseram no corpo de um
edifício alongado, orientado no sentido
norte-sul, a leste, as dependências das
companhias de aviação, voltadas para a
pista, e a oeste, voltados para a cidade,
os demais serviços inerentes ao progra-
ma, os sanitários e o comércio. Ao longo
do eixo longitudinal desse bloco, uma e-
norme galeria é dominada por duas se-
quências paralelas de pilares cilíndricos
colossais. Essa galeria encontra, na di-
visão áurea do sentido longitudinal do
corpo do edifício, um saguão em grande
altura, por onde circulam os passageiros,
na relação entre a cidade e a pista e vice-
versa. Na sobreloja, instalaram os escri-
tórios das companhias e um restaurante
com vista para a baía de Guanabara. No
último pavimento, dispuseram a adminis-
tração do aeroporto. No subsolo, ideali-
zaram uma grande garagem.

Embora tenha perdido em complexidade
em relação ao projeto de 1937, o resul-
tado final é expressivo. Prisma de base
retangular alongada, o volume, marcan-
temente horizontal, apresenta-se para o
exterior principalmente através de seus
planos maiores. A fachada leste, voltada
para a pista, e a oeste, voltada para a
cidade, são marcadas por sequências
ritmadas de pilares cilíndricos e por ele-
mentos proeminentes. O plano voltado
para o sol nascente, menos susceptível
a problemas de aquecimento, é envidra-
çado, apresentando somente três volu-
mes projetados, criteriosamente dispos-
tos e que abrigam as funções do restau-
rante, do hall de acesso e da torre de
controle do tráfego aéreo. A fachada ur-
bana, por conta da incidência dos raios
solares vespertinos, é/ dotada de uma
grelha em concreto armado afastada de
seu plano, um radiador térmico e a sus-
tentação de lâminas metálicas que não
chegaram a ser instaladas.

4 - Vista parcial da Estação de
Passageiros, a partir da cidade.

Fotografia de época

5 - Vista parcial da Estação de
Passageiros. Campo de pouso e, ao

fundo, o Pão de Açúcar. Fotografia de
época

6 - Vista parcial da Estação de Passageiros, a partir da cidade e jardim de Burle
Marx. Fotografia de época

7 - Vista geral da Estação de Passageiros, a partir da cidade e jardim de Burle Marx.
Fotografia de época
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Em relação aos materiais de acabamen-
to e estruturais, observa-se, no Memorial
Justificativo dos Roberto: “Os materiais
eternos – granito, mármore, madeira,
cerâmica – e as mais recentes criações
da técnica contemporânea – lâminas
metálicas, alvenarias translúcidas, aglo-
merados de fibras, combinações de bor-
racha e cortiça, aços inoxidáveis, contra-
placados, etc. – completarão e revesti-
rão a estrutura de concreto armado.”6

O fato construído constitui um bem im-
portante do patrimônio cultural brasilei-
ro. O Aeroporto Santos Dumont, um dos
aeroportos comerciais mais antigos do
mundo, além de sua extrema elegância,
revela em seu corpo o empenho dos ar-
quitetos na realização de um abrigo efi-
ciente, quanto ao dispêndio de energia.

Eficiência energética que pode ser veri-
ficada nos aspectos construtivos e funcio-
nais, a se saber. Construtivamente,tanto
pela escolha correta de materiais “eter-
nos” quanto pela forma de aplicá-los, pois
se mantiveram atuais e bem conserva-
dos por mais de seis décadas de existên-
cia. Funcionalmente, pela disposição e
pelo dimensionamento das circulações e
dos compartimentos, o que resulta em
baixos dispêndios de energia, relativa-
mente aos percursos e aos movimentos
dos passageiros e dos funcionários das
companhias aéreas. Funcionalmente
também, pela forma de implantação da
barra, pelas dimensões horizontais e ver-
ticais generosas dos espaços internos e
pelas proporções precisas dos elemen-
tos de proteção solar, especialmente os
da fachada oeste, e pelas grandes aber-
turas para o exterior. Tudo isso permite
temperaturas latentes e sensíveis inter-
nas agradáveis, dispensando, portanto,

a necessidade do maior dispêndio ener-
gético por evitar o emprego de podero-
sos equipamentos de refrigeração, em-
prego que se tornou trivial na maioria dos
grandes edifícios projetados atualmente.

O destino quis que a obra do Aeroporto
Santos Dumont fosse acompanhada de
perto por Maurício Roberto. Incumbido
dessa responsabilidade, construiu este
importante edifício, certamente sob ori-
entação de seus irmãos mais velhos. Os
três arquitetos, ainda muito jovens, de-
monstraram que além de suas habilida-
des artísticas preocupavam-se em sal-
var a terra, tomando-se o termo salvar
no sentido acima proposto por Heidegger,
deixar a terra livre em seu próprio senti-
do. Ademais, os Roberto foram capazes

de coordenar equipes com o propósito
de obter excelentes resultados tectô-
nicos, economizando assim dispêndios
futuros, o que somente seria possível
através da existência de um saber cons-
truir, herdado dos antepassados. Trata-
se, portanto, de um conjunto admirável
de virtudes merecedoras de atenção.

No sentido positivo, podemos compreen-
der essas virtudes como ainda presen-
tes em nossa sociedade. Falta, entretan-
to, uma nova conjuntura para vivermos o
ressurgimento de uma práxis que, déca-
das atrás, tornou-se quase corriqueira.

E que foi entretanto rompida.

Queira o destino que, em breve, vejamos
surgir, tanto na cidade como no país,
ações positivas como aquelas que nos
fazem orgulhar da existência, dos atores
como dos fatos, dos arquitetos e de suas
realizações como, neste caso, dos Ro-
berto e do Aeroporto Santos Dumont.

8 - Vista interna da galeria principal;
sequência de pilares cilíndricos de
grande altura. Fotografia de época

9 - Vista interna do saguão, com vista
para o campo de pouso e a Baía de

Guanabara. Fotografia de época

Notas
¹ Ver Capítulos IV, V e VI, Livro I, em Vitrúvio,
Tratado de arquitetura, tradução do latim, in-
trodução e notas por Manuel Justino Pinheiro
Maciel, p. 41 a 52.

² Ver artigo “Construir, habitar, pensar”, em En-
saios e conferências, de Martin Heidegger, pá-
ginas 125 a 141.

³ Ver artigo “Construir, habitar, pensar”, em En-
saios e conferências de Martin Heidegger, p.
130.

4Trecho extraído do Memorial Justificativo do
Aeroporto Santos Dumont, p. 3, 4.

5 Mesológico, adj. Relativo à mesologia e aos
meios: doutrinas mesológicas. Mesologia, s.
f. (gr. mésos, meios, e lógos, tratado). Parte
da biologia que tem por objecto as relações
entre os organismos e o seu meio ambiente.
Dicionário prático ilustrado, direção de Jaime
Séguier, Lello & Irmão – Editores, Porto, 1958.

6 Trecho extraído do Memorial Justificativo do
Aeroporto Santos Dumont, p. 6.
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PRIORIDADE PARA O TRANSPORTE COLETIVO:

O POTENCIAL DOS O POTENCIAL DOS O POTENCIAL DOS O POTENCIAL DOS O POTENCIAL DOS BRTSBRTSBRTSBRTSBRTS

Ronaldo Balassiano
Ph.D. em Engenharia de Transportes pela University of Westminster. Professor Associado do Programa de
Engenharia de Transportes (PET) da COPPE, UFRJ. Assessor Técnico para o Brasil do ITDP – Instituto de
Políticas de Transporte e Desenvolvimento

Artigo

INTRODUÇÃO

Especialistas e técnicos do setor de
transportes já conhecem a sigla BRT
(Bus Rapid Transit). Trata-se de uma
“nova modalidade” de transporte coleti-
vo urbano, onde o ônibus opera com efi-
cácia máxima. Pode-se traduzir essa si-
gla como “Sistema de Transporte Rápi-
do”, “Sistema Rápido de Ônibus” ou ain-
da “Sistema Expresso de Ônibus”. No
entanto, essas denominações não são
suficientemente explícitas para que os
que não atuam na área de transportes, o
usuário do transporte coletivo e os que
utilizam seus carros em viagens diárias
fiquem esclarecidos sobre o que se quer
caracterizar.

Há cerca de 40 anos (1965), Curitiba ino-
vou no planejamento urbano com o de-
senvolvimento e implantação de um siste-
ma de transportes por ônibus, que ope-
rava de forma harmônica e integrada com
o uso do espaço urbano. Esse sistema
tinha uma lógica muito simples: dar priori-
dade para o transporte coletivo (ônibus)
nos principais corredores de tráfego e
promover sua integração tanto com siste-
mas de transportes de menor capacida-
de (sistemas alimentadores) quanto com
o processo de planejamento urbano. O
resultado dessa “ousada inovação” mos-
trou ao Brasil e ao mundo a possibilida-
de de se implantar um sistema de trans-
porte público de qualidade a custos rela-
tivamente não muito elevados, associa-
do a um ambiente urbano mais humano.

Existem hoje em operação, no mundo,
cerca de 140 sistemas de transportes
coletivos urbanos operados por ônibus
que tiveram como modelo aquele implan-
tado em Curitiba pelo urbanista Jaime
Lerner e sua equipe. Nem todos esses
sistemas são tão eficientes quanto o de
Curitiba, mas todos, com suas adapta-
ções, seguem o modelo pioneiro ali con-

cebido. Alguns desses novos sistemas se
sofisticaram. Contam com o suporte de
dispositivos tecnológicos de última gera-
ção, utilizam combustíveis alternativos,
operam novos modelos operacionais e
tarifários e veículos tecnologicamente
mais modernos.

BRT – ASPECTOS GERAIS

Alguns outros aspectos relevantes, vin-
culados à operação de sistemas BRT,
devem ser destacados. Primeiro, o cus-
to de implantação de 1 km de BRT é cer-
ca de 10 vezes menor que o custo de
implantação do mesmo km de um siste-
ma metroviário subterrâneo (10 milhões
de dólares no caso do BRT e 100 milhões
no caso do metrô). Muitos consideram
que veículos leves operando sobre trilhos
(VLT ou “bondes modernos”) seriam mais
eficientes em operações nas áreas ur-
banas. Do ponto de vista tecnológico, são

realmente mais sofisticados. Porém, o
custo total de implantação seria o dobro,
se comparado ao BRT e a capacidade
de transportes não seria muito maior
(25.000 pas-sageiros por hora por senti-
do no caso do VLT contra cerca de 20.000
no caso do BRT). Ressalte-se, porém,
que o sistema implantado na cidade de
Bogotá atinge atualmente uma capacida-
de de transporte superior a 40.000 pas-
sageiros por hora e por sentido nos horá-
rios de pico. O segundo aspecto relevan-
te é o tempo de implantação de um BRT
que é cerca de 2/3 menor, quando com-
parado a um sistema metroviário e cerca
da metade ao necessário para se implan-
tar um sistema do tipo VLT ou “bondes
modernos”. A questão dos custos e do
tempo de implantação facilita a formação
de parcerias do tipo público privada - PPP
(menor investimento inicial aliado a um
menor tempo de implantação), e desta
forma esses sistemas têm sido adotados

10 - Transmilênio - Veículo Bi-articulado
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ou estão em fase de implantação em to-
dos os continentes. Cabe ainda ressal-
tar a possibilidade de utilização de com-
bustíveis alternativos no sistema BRT
(gás natural, biocombustíveis, veículos
híbridos, entre outras opções atualmen-
te testadas de forma experimental).

Os Estados Unidos, país com a maior
taxa de motorização no mundo (taxa que
traduz o número de veículos motoriza-
dos disponíveis para cada habitante), têm
como uma das políticas prioritárias de
seu Departamento Nacional de Transpor-
tes, incentivar e dar suporte integral à
implantação desses sistemas. Diversos
BRTs estão em operação ou em fase de
implantação em todo o país. De forma
idêntica, a China, um dos países emer-
gentes que mais surpreende e cresce no
mundo globalizado, detendo uma das
menores taxas de motorização no mun-
do, vem investindo de forma significativa
na implantação desses sistemas. A cida-
de de Pequim, que foi sede dos Jogos
Olímpicos em 2008, implantou uma rede
de BRTs, como alternativa de transporte
público de qualidade, operado de forma
integrada ao sistema metroviário existen-
te, facilitando o acesso aos locais onde
foram realizados os eventos esportivos.
A rede de Pequim abrange cerca de 300
km de vias operadas por BRTs. Diversas
outras cidades na China desenvolvem ou
já implantaram projetos do tipo BRT. Não
pode ser considerada simples coincidên-
cia, o fato de dois países de característi-
cas econômicas e sócio-culturais tão di-
ferentes privilegiarem sistemas do tipo
BRT como principal solução de transporte
público para suas cidades.

O TRANSMILÊNIO

Um dos exemplos mais recentes de BRT
é o sistema conhecido como Transmilê-
nio, implantado em Bogotá, Colômbia,
entre 2000 e 2003, na sua fase 1. O BRT
de Bogotá foi planejado por brasileiros
que otimizaram o sistema que já havia
sido desenvolvido em Curitiba, tornando-
o ainda mais eficaz. Todas as áreas ao
longo do corredor operado pelo BRT de
Bogotá foram revitalizadas, transforman-
do áreas degradadas em áreas mais no-
bres onde atividades de lazer e acessibi-
lidade foram facilmente disponibilizadas
à população.

Os sistemas, atualmente denominados
BRT, como o de Bogotá, operam ônibus
em faixas exclusivas e segregadas do
restante do tráfego, têm prioridade em
cruzamentos (quando esses existem),
são monitorados em tempo real por dis-
positivos tecnológicos de rastreamento
(tecnologia embarcada), além de utilizar
sistemas de bilhetagem eletrônica (faci-
litando o controle operacional, fornecen-
do suporte à atividade de planejamento
e evitando evasão de receita). Os pon-
tos de parada ou terminais de integração
são projetados para facilitar as operações
de embarque e desembarque de passa-
geiros (não existem degraus para dificul-
tar o acesso ao veículo, contribuindo,
sobretudo, com o embarque dos usuári-
os com mobilidade reduzida) e os veícu-
los têm maior capacidade de transporte.
O resultado da adoção desse modelo
evidenciou um conjunto de benefícios
que devem ser destacados: reduz o tem-
po das viagens (por trafegar em faixas
segregadas e exclusivas); reduz o tem-

po de espera dos usuários nos pontos
de parada; aumenta a confiabilidade no
sistema, pois o usuário sabe exatamen-
te em quanto tempo estará disponível o
próximo ônibus (através de painéis de
mensagens variáveis); reduz a variabili-
dade do tempo total de viagem (o usuá-
rio sabe quanto tempo vai durar a via-
gem); proporciona mais conforto por uti-
lizar veículos dotados de tecnologia de
última geração, além de contribuir para
a redução dos impactos ambientais, pois
operam com velocidade média mais
constante (reduzido consumo de com-
bustível e emissões atmosféricas). O sis-
tema de Bogotá contribuiu, por exemplo,
para reduzir em 90% o número de aci-
dentes fatais no trânsito e em 40% o ní-
vel de emissão de poluentes.

REDUÇÕES DE EMISSÃO DE
CO2 NO CASO DO
TRANSMILÊNIO

A cidade de Bogotá tem desde 2001 um
contrato com a Corporação Andina de
Fomento (CAF) que inclui o Transmilênio
como projeto credenciado ao Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O
MDL permite aos países desenvolvidos
comprar certificados de redução de emis-
sões gerados em países em desenvolvi-
mento. Em contrapartida, esses últimos
têm acesso a recursos financeiros e
tecnologia. A metodologia desenvolvida
para certificação do BRT de Bogotá foi
aprovada pela United Nations Frame-
work Convention on Climate Change
(UNFCCC) e o Transmilênio foi o primei-
ro projeto de transportes vinculado ao
MDL e registrado em dezembro de 2006.

11 - Transmilênio - Passageiros desembarcando em estação
terminal

12 - Transmilênio – Estação intermediária de embarque /
desembarque
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O projeto de MDL do Transmilênio optou
por contabilizar emissões em um perío-
do de sete anos, renováveis por mais dois
períodos de igual duração. O primeiro pe-
ríodo de apuração começou em 2006 e
termina em 2012. As principais formas
de redução de emissão de CO2 consi-
deradas no caso do Transmilênio são:

♦ renovação da frota: veículos moder-
nos que com tecnologia de ponta redu-
zem o consumo de combustíveis e con-
sequentemente a emissão de diferentes
poluentes incluindo o CO2;

♦ aumento da capacidade dos veícu-
los: o sistema Transmilênio opera com
veículos com capacidade para até 160
passageiros (veículos bi-articulados nas
linhas troncais, o que reduz a emissão
por passageiro transportado;

♦ melhoria das condições operacionais
dos veículos: faixas de tráfego segre-
gadas do restante do fluxo de veículos
juntamente com prioridade nas interse-
ções, facilita uma operação mais eficiente
e reduz consumo de combustível e emis-
sões;

♦ controle de frota centralizado: esse
controle permite uma programação co-
ordenada dos serviços e um ajuste dinâ-
mico da frequência, permitindo melhor
compatibilizar a oferta de veículos com a
demanda por viagens dos usuários;

♦ transferência modal: o sistema do tipo
BRT tem uma operação mais confiável,
mais rápida e mais segura, aumentando
a probabilidade de transferência modal
de usuários de veículos energeticamente
menos eficientes (carros particulares e
táxis) para um sistema de baixa emissão
por passageiro transportado;

♦ utilização de tecnologia de bilhetagem
automática (pré-pagamento): o embar-
que mais rápido de passageiros que uti-
lizam a bilhetagem automática, reduz o
tempo dos veículos nas paradas e otimiza
a operação do sistema, contribuindo para
a redução das emissões.

Existe ainda um benefício de redução de
consumo de combustível, que não é con-
tabilizado no projeto, relativo à melhoria
do fluxo de tráfego no entorno dos corre-
dores expressos onde opera o Transmi-
lênio, uma vez que se reduz o conflito
entre veículos particulares e transporte
coletivo.

As projeções de emissões de CO2 para
o Transmilênio indicam um potencial de
redução da ordem de 3,8 milhões de to-
neladas até 2012, o que evidencia a efi-
ciência desse tipo de sistema de trans-
porte coletivo urbano.

PERSPECTIVAS PARA O
BRASIL

O Brasil, que foi pioneiro na concepção
do sistema BRT, parece estar hoje muito
distante das potências mundiais que sim-
plesmente adaptaram o modelo aqui de-
senvolvido na década de 60. Algumas
cidades brasileiras operam sistemas com
prioridade para transporte coletivo por
ônibus, porém sem as características
encontradas em sistemas do tipo BRT. A
exceção é a cidade de Curitiba que vem
atualizando e modernizando por décadas
seu sistema, dentro de uma política que
privilegia a integração entre planejamento
de transportes e planejamento do uso do
espaço urbano.

A cidade de Belo Horizonte está conclu-
indo seu primeiro sistema do tipo BRT. O
primeiro corredor deverá estar concluí-
do no início de 2010 e até meados do
ano espera-se o início da operação do
sistema em um modelo semelhante ao
Transmilênio. Outros corredores estão
em fase de estudos e planejamento para
integrar uma rede mais ampla e com
maior cobertura.

O Rio de Janeiro, que se prepara para
sediar os Jogos Olímpicos em 2016 e
antes ainda deverá estar preparado para
receber visitantes durante a Copa do
Mundo Fifa de 2014, tem planejado al-
guns corredores de BRT. No Caderno de
Encargos apresentado pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB) está detalhada uma
série de intervenções no sistema de
transportes da cidade do Rio de Janeiro,
incluindo a implantação de corredores
BRT. Nesse caso, estão planejados três
corredores específicos: o corredor conhe-
cido como T5 que liga Barra da Tijuca e
Penha; a ligação C, que liga Barra da Ti-
juca e Deodoro e a ligação entre a Barra
da Tijuca e a Zona Sul da cidade.

Além desses três corredores, existe um
projeto em desenvolvimento pelo Gover-
no do Estado, através de sua Secretaria

de Estado de Transportes que prevê a
implantação de um corredor do tipo BRT
operando pela Avenida Brasil, a partir do
entroncamento com a Rodovia Presiden-
te Dutra (Rio-São Paulo) e seguindo até
o centro da cidade. Todos esses proje-
tos, quando implantados, deverão dotar
a cidade de uma infraestrutura de trans-
portes compatível com a necessidade de
locomoção e mobilidade da população,
integrados aos sistemas de transportes
de maior capacidade já existentes.

A cidade do Rio de Janeiro e sua Região
Metropolitana continuam se expandindo
rapidamente e necessitam estruturar de
forma adequada e eficaz seu sistema de
transportes. Outras cidades do Brasil,
especialmente aquelas que serão sede
dos jogos da Copa de 2014 precisam se
adequar para atender uma demanda es-
pecífica que será gerada com a realiza-
ção dos jogos. O governo federal deverá
subsidiar a implantação de vários siste-
mas BRT. Operadores e investidores, de
maneira geral, sinalizam com a possibili-
dade de financiamento da infraestrutura
dos BRTs, adotando diferentes modelos
de parcerias. No entanto, é necessário
planejamento integrado tanto no médio
quanto no longo prazo. O país deverá agir
de forma estratégica. A população preci-
sa de um sistema de transporte público
capaz de oferecer maior e melhor aces-
sibilidade e mobilidade em seus deslo-
camentos diários e consequentemente
melhor qualidade de vida. É necessário
reduzir congestionamentos, impactos
ambientais e o consumo de derivados de
petróleo. Nada mais oportuno que a pres-
são imposta por uma Copa do Mundo e
uma Olimpíada para que o país adote
sistemas de transportes viáveis e de qua-
lidade. Os sistemas BRT se constituem
em uma alternativa sustentável e viável
de implantação no exíguo prazo existen-
te até a realização desses eventos.
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Boas Práticas

TRANSPORTE PARA MELHORAR SUA CIDADE E A TERRA

AS BICICLETAS, CICLOVIAS E BICICLETÁRIOS

F. José Lobo
Esta envolvido com a promoção da bicicleta como meio de transporte desde os anos 80. É fundador e
presidente da organização Transporte Ativo, diretor de tecnologia do Instituto Pedala Brasil (IPB), fundador e
conselheiro da União dos Ciclistas do Brasil (UCB) e é membro dos grupos de trabalho para bicicletas da
Cidade do Rio de Janeiro e da Associação Nacional de Transporte Público (ANTP)

Jonas Hagen
Mestre em Urbanismo de Hunter College, Universidade da Cidade de Nova York. Trabalha no Brasil desde
2007 para o Instituto de Políticas de Desenvolvimento e Transporte( ITDP). Desde o 2003, participou de
projetos de transporte urbano sustentável em Nova York, Bogotá, Montevidéu e várias cidades do Brasil, com
enfoque no BRT e no transporte não motorizado.

Introdução

A bicicleta é um meio de transporte eco-
logicamente correto (não emite
poluentes), saudável (reduz a obesida-
de e os acidentes de trânsito) e econo-
micamente viável pois promove a igual-
dade social. Além disso, o uso da bicicle-
ta colabora para a redução do congesti-
onamento e da poluição sonora e melho-
ra o ambiente urbano de modo geral. Por
essas razões, muitas das principais ca-
pitais do mundo cada vez mais priorizam
o caminhar e o pedalar integrados ao
transporte público. Este artigo mostra
“melhores práticas” da bicicleta urbana,
primeiro dando um panorama de várias
cidades do mundo, para depois se en-
focar no maior bicicletário das Américas,
localizada na cidade de Mauá, na região
metrolpolitana de São Paulo. Baseado no
Manual de Bicicletários disponível no site
do Instituto de Políticas de Transporte e
Desenvolvimento (ITDP),1 este artigo
mostra como se pode fazer para implan-
tar semelhante facilidade em qualquer
cidade do Brasil.

A bicicleta no mundo hoje
As cidades da Europa estão na vanguar-
da do uso e incentivo da bicicleta como
meio de transporte. Em Amsterdã e Co-
penhague, aproximadamente um terço
das viagens urbanas são feitas em bici-
cletas. Diversas cidades europeias têm
implementado medidas que facilitam e
promovem o seu uso no dia a dia: ciclo-
vias (com separação física do trânsito de

veículos motorizados), ciclofaixas (de-
marcadas com pintura no chão), faixas
compartilhadas, estacionamento e inte-
gração com transporte público. A mode-
ração do tráfego de carros (traffic cal-

ming), ruas e áreas compartilhadas –
onde o carro é presente, mas os pedes-
tres e os ciclistas têm preferência – têm
sido adotadas em muitas cidades da Ale-
manha, Áustria, Dinamarca, Suécia e In-

13- Em Copenhague, 34 % dos viagens são feitas de bicicleta

14 - Copenhague 15 - Ponte só para pedestre e ciclista
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glaterra, juntamente com constantes
campanhas educativas e legislação es-
pecífica, melhorando a segurança viária
e aumentando o número de viagens por
bicicleta.

O bem conhecido sistema de bicicletas
públicas de Paris, o Velib, opera desde
julho 2007, e hoje tem 20.000 bicicletas
e 1.450 estações – uma a cada 300
metros. Em média, 75.000 viagens diári-
as são feitas em bicicletas de Velib, e dias

de tempo bom, esse nú-
mero chega até
140.000.

Em Londres, a municipalidade está tra-
balhando duro para cumprir metas am-
biciosas relacionadas à bicicleta, numa
cidade que nunca foi muito amigável às
bicicletas: aumentar as viagens em bici-
cleta em 80 % acima do nível de 2000
até 2010 e 200% até 2020, e construir
900 km de ciclovias até 2010. A primeira

meta, prevista para 2010, foi atingida em
2005, e embora houvesse tamanho in-
cremento de viagens em bicicleta, hou-
ve uma queda de 28% de acidentes em
bicicleta no mesmo período. Isto se deve
à redução de velocidades para os veícu-
los motorizados e a implantação de áre-
as com velocidades máximas de 30 km/
hora para os carros, e de ciclovias e
ciclofaixas seguras.

16 - Copenhague

19 - Copenhague - creche

18 - Copenhague

17- Copenhague - o frio não é impecilho

20 - Paris tem 380 km de ciclovias. O velib tem mais de 20.000
bicicletas em mais de 1.400 estações, uma a cada 300 m

21 - Paris - Velib
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No outro lado do Atlântico, Nova York está
promovendo o uso da bicicleta fortemente
desde 2008, com a implantação de
ciclovias e campanhas de promoção. Até
2030, um total de 2.900 quilômetros se-
rão implantadas. Algumas delas passam
pelos lugares mais emblemáticos da
cidade, como a Broadway e o Times
Square, lugares onde o trânsito de car-

ros foi reduzido ou impedido completa-
mente, priorizando o deslocamento se-
guro de pedestres e ciclistas.

Na América Lati-
na, Bogotá tem a
maior malha ciclo-
viária, com 340
quilômetros, a

maioria implantada entre 1998-2001. Os
corredores de BRT do Transmilênio sem-
pre foram implantados com ciclovias, e

22 - Paris - Velib 23 - Paris - Velib

24 - Nova York, ciclovia da 9a Avenida 25 - Nova York, ciclovia ao lado do Hudson River

26 - Nova York, Broadway, dotada de novas áreas para
pedestres e ciclistas

27- Nova York, Broadway, dotada de novas áreas para
pedestres e ciclistas



15Transportes

os maiores terminais do sistema também
são dotados de bicicletários protegidos,
gratuitos com o pagamento da passa-
gem.

No Japão, limitações geográficas, alta
densidade demográfica e ausência de

petróleo formam um ambiente propício
para as pequenas e eficientes bicicletas.
Para os estudantes, a bicicleta represen-
ta 18% das viagens, para as viagens ao
trabalho esse número é 9%. O uso do
carro é desencorajado por um planeja-
mento urbano que adota medidas de
moderação do tráfego, além de custos e
taxas elevadas, porém, o uso desse mo-
do é crescente no país.

Assim como na Europa, no Japão o aces-
so fácil aos terminais de transporte pú-
blico, os estacionamentos e serviços nas
estações contribuem muito para o suces-
so desse tipo de viagem multimodal.
Aproximadamente três milhões de bici-
cletas estacionam diariamente nas esta-
ções de trens japonesas e, desde os anos
70, essas infraestruturas vêm sendo im-
plantadas e modernizadas. Existem
desde simples paraciclos (dispositivos
para fixar a bicicleta) gratuitos até gara-
gens subterrâneas pagas, totalmente au-
tomatizadas. Em algumas estações, mais
de 50% dos passageiros chegam peda-
lando. O Ministério dos Transportes de-
senvolveu um sistema de locação de bi-
cicletas coordenado e operado pelas
companhias de trens, onde o passageiro

compra um cartão mensal com direito a
ilimitadas viagens, facilitando o desloca-
mento no entorno das estações.

O Bicicletário Ascobike: um
exemplo para as cidades
brasileiras

A Ascobike não cuida apenas de bicicle-
tas, mas de quem está em cima delas.
— Adilson Alcantara

Um breve histórico

A Associação dos Condutores de Bicicle-
tas (Ascobike) abriu em 2001 com vagas
para 200 bicicletas, e hoje conta com
mais de 1.700 ciclistas estacionados to-
dos os dias. Ela é uma organização não
governamental fundada em 2001 pelo
ferroviário Adilson Alcantara, funcionário
da Companhia de Trens Metropolitanos
(CPTM), que nessa época ocupava o
cargo de chefe da estação e foi encarre-
gado de encontrar uma solução para as
inúmeras bicicletas que ficavam precari-
amente amarradas todos os dias nas gra-
des da estação do município de Mauá,

dificultando a circulação de pedestres e
passageiros. A solução encontrada foi or-
ganizar os ciclistas, fundar uma associa-

ção e construir um local adequado ao es-
tacionamento de bicicletas, onde as pes-
soas, em sua maioria usuárias do trem,
pudessem deixá-las com segurança. Foi
solicitada à CPTM a concessão de uma
área ociosa, vizinha à estação, localiza-
da sob a passarela de pedestres, para
abrigar o bicicletário. Em 2008, a CPTM
reformou o bicicletário com o objetivo de
adequar sua capacidade à demanda
crescente, mantendo, porém, os padrões
operacionais.

Mais que um bicicletário, a Ascobike é
um instrumento para promover o uso da
bicicleta como alternativa de transporte
para o morador da cidade de Mauá, e se
tornou também um ponto de referência
no município. A associação promove o
uso da bicicleta como meio de transpor-
te economicamente viável, socialmente
justo e ambientalmente correto, ou seja,
um meio de transporte sustentável.

Além da segurança ao estacionar sua
bicicleta, a associação oferece diversos
serviços ao usuário: banheiro feminino e

28 - Com 340 km, Bogotá tem a rede de
ciclovias mais extensa da América

Latina

29 - Cobertura da Ascobike que localiza-se ao lado da estação de trem de Mauá
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masculino, empréstimo e manutenção de
bicicletas, café e água, apoio jurídico e
serviço de assistência social.

Espaço físico

Num bicicletário, os dispositivos para
acondicionamento das bicicletas devem
estar distribuídos de maneira que facili-
tem a movimentação dentro do ambien-
te, e podem ser instalados na vertical ou
horizontal. O importante é respeitar o
espaço de circulação e a distância ideal
entre as bicicletas.

No bicicletário de Mauá, o acesso é con-
trolado por uma única entrada. A oficina
mecânica foi estrategicamente localiza-

da na extremidade oposta à entrada do
estacionamento para distribuir a vigilân-
cia e, assim, promover maior segurança
também dessa área do bicicletário. Todo
o espaço é provido de iluminação natu-
ral e artificial.

Dispositivo horizontal

Esse tipo de dispositivo tem como incon-
veniente o fato de ocupar mais espaço
que o vertical, no entanto é muito práti-
co, especialmente para mulheres, crian-
ças e idosos. É importante, apenas, ob-
servar a distância mínima entre uma bi-
cicleta e outra para que seja possível
acomodá-las facilmente.

A Ascobike possui 40 vagas horizontais,
com 40 cm de distância entre as bicicle-
tas e apoio na roda dianteira.

Dispositivo vertical

A maioria dos dispositivos dispo-
nibilizados pela Ascobike é instalada na

vertical (1.960 va-
gas), o que otimi-
za o aproveita-
mento do espaço
físico. Nossos dis-
positivos são ins-
talados a interva-
los de 30 cm e afi-
xados alternada-
mente a 1,80 m e
1,95 m de altura,
de modo que um
guidão não con-
flite com o outro.

Serviços oferecidos
Estacionamento seguro 24h
A Ascobike funciona 24 horas por dia e
365 dias por ano, estando sempre aber-
ta para receber os ciclistas.

Café quente e água gelada
A associação serve em torno de 2.000
cafezinhos diariamente aos associados.

Caixa para engraxar sapatos
O equipamento fica disponível aos asso-
ciados que queiram utilizá-lo.

Instalações sanitárias
Banheiros masculinos e femininos exclu-
sivos para os usuários.

Profissionais qualificados
Os funcionários da Ascobike são treina-
dos para fornecer um serviço eficiente e
um excelente tratamento aos associados.
É parte fundamental da missão da
Ascobike fazer com que cada associado
se sinta valorizado e respeitado.

Vagas especiais para mulheres e ido-
sos
Acessibilidade facilitada e mais espaço
para guardar a bicicleta nas vagas femi-
ninas e dispositivo horizontal de estacio-
namento especial para idosos.

Compressor de ar
Para a calibragem de pneus (uso gratui-
to).

30 - Espaço de estacionamento e área de manobra
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Oficina
A oficina da Ascobike oferece serviços
de manutenção e revisão de bicicletas
por valores sempre menores do que os
praticados no mercado.
Empréstimo de bicicletas
Aos usuários cujas bicicletas estiverem
na oficina, a Ascobike oferece uma de
suas bicicletas para empréstimo até que
a manutenção esteja concluída (por um
período pré-acordado).
Plano de saúde
A associação mantém contrato com em-
presa de planos de saúde para oferecer
planos com preços especiais aos asso-
ciados e funcionários.
Atendimento social
A assistência social faz parte dos traba-
lhos da associação, que mantém dois
profissionais para acompanhamento dos
associados em suas diversas necessida-
des.
Apoio jurídico
Informações jurídicas são fornecidas gra-
tuitamente aos associados encaminha-
dos pelos assistentes sociais ao escritó-
rio de advocacia contratado pela associ-
ação.

Modelo de gestão
O bicicletário de Mauá é mantido com
recursos próprios da associação, advin-
dos da mensalidade paga pelos usuári-
os associados. O espaço utilizado pela
associação foi concedido pela CPTM
que, posteriormente, promoveu também
a reforma das instalações. O novo
galpão, com capacidade para 2.000 bici-
cletas, foi entregue à Ascobike em 15 de
agosto de 2008.

A associação é hoje composta por apro-
ximadamente 1.700 ciclistas associados
e a cada dia recebe novos integrantes.

A mensalidade da associação é de R$
10,00. Há ainda a opção do estacionamento
avulso, para não associados, com custo de
R$ 1,00 e permanência de até 24 horas.

Lições de Mauá:
implantação de
bicicletários
Onde implantar um bicicletário?
Bicicletários e paraciclos são bem-vindos
em espaços públicos e em todos os lu-
gares considerados pólos atrativos de
pessoas. Terminais de transporte coleti-
vo, centros e prédios comerciais, esco-
las, condomínios residenciais, hospitais,
shopping centers, supermercados etc.
são lugares que recebem diariamente um
grande número de pessoas (clientes, fun-
cionários, moradores etc.) que poderiam
acessá-los de bicicleta.
Como implantar um bicicletário?
A área necessária à implantação de um
bicicletário é bastante flexível e pode
variar de acordo com o programa de ati-
vidades proposto
pelo gestor do
bicicletário.

A implantação de
um paraciclo é
ainda mais sim-
ples, pois requer
apenas o espaço
suficiente para
abrigar um pe-
queno número de
bicicletas. Para
abrigar até cinco
bicicletas, por
exemplo, é ne-
cessário um es-
paço de 6m2.

Conclusões: bicicletários e
ciclovias nas cidades
brasileiras

As cidades modernas com altos índices
de qualidade de vida possuem redes
cicloviárias eficientes, que permitem que
a bicicleta seja uma opção de desloca-
mento para todas as pessoas, inclusive
crianças e idosos. Nessas cidades, a
rede cicloviária é constantemente expan-
dida e melhorada sobre o sistema viário
existente, e os novos bairros já são
projetados para o uso da bicicleta.

As cidades brasileiras estão começando
a projetar redes de ciclovias e a implantá-
las, e já existem hoje excelentes exem-
plos de redes implantadas. Como na
maior parte das cidades brasileiras o cli-
ma é propício e as distâncias médias de

31 - Rio de Janeiro - ciclovia na orla de Copacabana

Notas
1 www.itdp.org/index.php/information _center/
document_detail/manual_ascobike_abril_
2009_ in_portuguese _size_785mb/

Referências
Viagens Velib:
http://bike-sharing.blogspot.com/2008/02/
random-velib-data.html
Viagens bicicleta Japão:
Michael Replogle
http://www.colby.edu/personal/t/thtieten/trans-
jap.html
Metas bicicleta Londres:
ht tp: / /www.t f l .gov.uk/roadusers/cycl ing/
11598.aspx
Bicicletário ASCOBIKE
Jonas Hagen e Juliana Campos da Silva, Ma-
nual de Bicicletários (Instituto de Política de
Transporte e Desenvolvimento)
http://www.itdp.org/index.php/information_
center/document_detail/manual_ascobike_
abril_2009_in_portuguese_size_ 785mb/

viagem são relativamente curtas, o po-
tencial da bicicleta como meio de trans-
porte no Brasil é enorme.

Para garantir um bom uso do sistema
cicloviário, é preciso que haja uma sina-
lização adequada e que sejam implanta-
das infraestruturas auxiliares, como
bicicletários e paraciclos. Ao escolher um
modo de transporte que não produz ne-
nhum dano ecológico, os 1.700 usuários
diários da Ascobike contribuem para uma
cidade, um país e um mundo melhores e
mais equilibrados. O modelo de gestão
da Ascobike é 100% brasileiro e comple-
tamente reproduzível. Esperamos que
este artigo contribua para a implantação
de muitos bicicletários no país, e que
esses bicicletários colaborem para a im-
plantação de sistemas cicloviários nas
cidades brasileiras, melhorando a quali-
dade de vida de todos os cidadãos.
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TERMINAL INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS DO
AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS, SC

Mario Biselli
Arquiteto, Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

“As instituições são habitações da inspi-
ração. Escolas, bibliotecas, laboratórios,
ginásios. O arquiteto, antes de aceitar o
conteúdo do espaço procurado, conside-
ra a inspiração. Interroga-se acerca da
natureza desta, do que distingue uma
inspiração da outra.

Quando já percebeu a diferença, então
está em contacto com a forma correspon-
dente. A forma inspira o projeto.

Uma obra de arte é a criação de uma
vida. O arquiteto escolhe e compõe para
traduzir as instituições do homem em
ambientes e relações espaciais. É arte
quando se responde ao desejo e à bele-
za da instituição.”

Louis Kahn
É uma tradição brasileira fazer do proje-
to uma homenagem à engenharia nacio-
nal. Modernistas brasileiros levaram o
concreto para muito além das fronteiras
conhecidas de seu desempenho estru-
tural para dar-lhe uma expressão nova e
extraordinária, o que se converteu no tra-
ço distintivo da arquitetura brasileira no
cenário internacional.

À predileção pelas estruturas de concre-
to vem se agregando a utilização de gran-
des estruturas metálicas, disponibilizadas
em quantidade, qualidade e variedade
pela moderna siderurgia brasileira à in-
dústria da construção civil.

Esse recente evento enseja um esforço
novo da arquitetura brasileira no sentido
de encontrar uma expressão própria a
essa técnica, esforço no qual se insere
este projeto, ao lado de exemplares no-
táveis já construídos.

Nesse projeto, o processo de atribuir for-
ma à função revela seu nexo definitivo
no encontro com o desenho aeronáuti-
co, abrindo-se a um sem número de me-
táforas e analogias, e estabelecendo vín-

culos precisos entre forma e função, for-
ma e construção, tanto no que se refere
à forma propriamente dita quanto na com-
posição das aberturas e elementos es-
truturais de sua superfície.

Implantação

O projeto desenvolve a ocupação do sí-
tio por terminais lineares ao longo do li-
mite interno do novo pátio de aeronaves.
O solo aeroportuário é um recurso es-
casso. No caso de Florianópolis, por tra-
tar-se de uma ilha, essa economia é
impositiva, de forma a perenizar o atual
sítio aeroportuário, convenientemente
próximo do centro de negócios e das atra-
ções turísticas. O terminal projetado é
compacto, visando à economia de cus-
tos e operacionalidade eficiente, razoa-
velmente verticalizado conforme prevê o
Edital do Concurso. Evitou-se grandes
afastamentos do pátio de manobras, de
forma a reservar para o futuro
imponderável o máximo de terreno rema-
nescente da plataforma disponível.

A implantação linear progressiva apre-
sentou-se como mais adequada ao sítio

proposto, pois abre múltiplas possibilida-
des de desenvolvimento da Área Termi-
nal, tanto no âmbito das futuras adequa-
ções operacionais, quanto à arquitetura
dos sucessivos módulos de expansão.
Assegura-se esta vantagem através da
continuidade do meio-fio, sem meandros
ou desnivelamentos, das futuras interli-
gações/acoplamentos do saguão de em-
barque/desembarque e do conector de
embarque, à medida que surgirem os
módulos futuros.

O terminal proposto se implanta na faixa
nordeste do perímetro, voltada para a
pista de pouso principal, permitindo de
imediato a melhor visualização de todo o
complexo e menores percursos de
rolagem para as aeronaves, bem como
o mais direto e curto acesso viário.

A expansão se dará através da constru-
ção de módulos interconectados dentro
do conceito de “Um Só Teto (Under One
Roof)”, permitindo interferências mínimas
quando das ampliações.

A este primeiro terminal será acoplado à
leste, no futuro, um módulo dedicado in-

32 - Aeroporto Internacional – Florianópolis : vista externa
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tegralmente ao tráfego internacional, re-
vertendo nessa ocasião todo o primeiro
terminal para o tráfego doméstico, sem
impactos significativos de custos, e com
nenhum constrangimento na operaciona-
lidade do aeroporto. As demais fases de
implantação seguem o perímetro do pá-
tio de aeronaves a oeste e sul, com dois
edifícios do Centro de Utilidades (CUT)
estrategicamente dispostos, racionalizan-
do custos.

Com isso garante-se que a cada fase de
implantação da Área Terminal, inclusive
de seu pátio de aeronaves, seja assegu-

rada nítida e conveniente separação dos
tráfegos doméstico e internacional, por
conveniência de gestão operacional, de
controle alfandegário, de segurança (“es-
terilização”) e de logística (minimização
de percursos e de tempos de resposta).
Não há construções ou obstáculos entre
o terminal e o pátio de aeronaves, man-
tendo uma visualização limpa e clara
pelos agentes intervenientes na opera-
ção do aeroporto, sem “pontos cegos”,
levando à economia de equipamentos e
de pessoal de vigilância. As viaturas que
não estão engajadas na operação ime-
diata permanecem fora da área de ma-
nobras, em abrigo coberto.

O último módulo de terminal, ao sul, tam-
bém poderá se destinar total ou parcial-
mente ao tráfego internacional. Portan-
to, busca-se conformar todo o trecho cen-

tral da Área Terminal como de aviação
doméstica: nacional e regional, facilitan-
do o controle da esterilização de áreas
sensíveis.

O plano de ocupação reserva o núcleo
da plataforma terminal para estaciona-
mento de veículos, mediante expansões
progressivas, e também para outras ati-
vidades que o futuro ensejar à Infraero e
à comunidade local.

Na área do extremo sul, propõe-se seja
implantado o futuro terminal de cargas e
o setor de apoio.

Partido Arquitetônico

O TPS está concebido em dois níveis
operacionais: térreo e mezanino, como
uma resposta literal e inequívoca ao
edital. O TPS tem o seu nível térreo as-
sentado sobre a cota natural do terreno,
evitando sumariamente qualquer movi-
mento de terra.

A administração da Infraero é instalada
no terceiro piso. Assegura-se a seus ór-
gãos operacionais e de segurança a vi-
são estratégica da área de manobras. A
Gerência Comercial tem visão privilegia-
da da área de embarque e, a poucos
passos, do saguão de embarque. O COA/
COE tem visibilidade integral da área de
rampa e de pistas, já nesta primeira fase.
O isolamento visual e de acesso ao COA/
COE é assegurado. As normas e reco-

mendações de operação desse setor fo-
ram totalmente atendidas.

O TPS estende-se por 250 metros, com
largura de aproximadamente 70 metros.
Seu ordenamento atende aos cânones
operacionais explicitados no edital, com
nítidas faixas de tratamento sequencial
dos passageiros e bagagens. A arquite-
tura como um todo oferece um arranjo
de leitura pronta e clara ao usuário, e de
fácil racionalização pelas equipes de ope-
rações, segurança e manutenção: prima
pela simplicidade e objetividade de en-
caminhamento, como devem ser tais
interfaces de transporte modal.

No nível térreo, destinado à venda de
bilhetes, check-in de embarque, trata-
mento de bagagens, desembarque com
free-shop, sala de autoridades e escritó-
rios das empresas aéreas e de órgãos
públicos, o tratamento operacional se
organiza em faixas de acordo com os flu-
xos de embarque e de desembarque, de
passageiros e de bagagens. O guarda-
volumes foi removido da área enclausu-
rada conforme recomenda a boa técnica
de segurança sem perder sua conveni-
ência de fácil acesso.

No mezanino, sob mesma lógica, orga-
nizam-se os espaços comerciais, salas
de embarque, conector e pontes de em-
barque, tendo em sua extremidade leste
a praça de alimentação e terraço pano-
râmico. No caso de futura expansão do
terminal, a área de terraço panorâmico
poderá ser revertida em conector, certa-
mente recebendo mais uma ponte de
embarque, sem intervenções estruturais,
e com custo reduzido.

Nos espaços comerciais, a preocupação
em motivar o fluxo de pessoas através
das lojas foi preponderante, deixando
para os locais mais afastados aqueles
serviços prestados por apelo específico:
telefones, bancos, correios.

A circulação vertical principal se faz atra-
vés de um sistema de escadas rolantes,
escadas fixas e elevadores distribuídos
no saguão de maneira equidistante. Sis-
temas iguais são propostos para salas
de embarque remoto e desembarque tan-
to nacional como internacional.

O mezanino de escritórios da Infraero
conta com elevador e escada exclusivos.

33 - Aeroporto Internacional – Florianópolis : vista interna
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Quem chega à Infraero atravessa uma
passarela envidraçada com visão para os
níveis operacionais inferiores.

A arquitetura proposta torna possível
atender a passageiros em conexão no
conector, sem necessidade de conduzi-
los ao saguão de embarque, um ganho
operacional importante, se assim convi-
er aos órgãos intervenientes. O projeto
também preserva a possibilidade total de,
no futuro, verticalizar o meio-fio, segre-
gando o acesso de embarque e de de-
sembarque em dois níveis.

O compartilhamento de salas e de equi-
pamentos foi totalmente alcançado: sa-
las de embarque e de desembarque, in-
ternacionais e domésticas, salas de em-
barque remoto, sistemas de tratamento
de bagagens, áreas de atracação de ôni-
bus internos. Será o ponto alto da flexibi-
lidade, da operacionalidade e da econo-
mia de recursos deste aeroporto, tanto
materiais e quanto humanos,

Anexo ao CUT, foram posicionadas as
áreas de suprimento de linha, estaciona-
mento de veículos de pátio, oficinas de
manutenção, vestiários e refeitórios.

Posicionamento das
aeronaves

As quatro pontes de embarque foram
posicionadas de forma a proporcionar a

eventual atracação de quatro aeronaves
Boeing 767, permitindo assim priorizar o
atendimento a aeronaves internacionais,
que demandam maiores cuidados de “es-
terilização”, que transportam maior nú-
mero de passageiros, e cujo estaciona-
mento em posições remotas é portanto
indesejável. Como logramos alcançar no
projeto grande adjacência e comparti-
lhamento das salas e equipamentos de
embarque e de desembarque, fica viável
a utilização integral do terminal ora total-
mente internacional, ora doméstico, caso
a demanda assim o exija e permita. Por-
tanto, o desenho oferece grande flexibi-
lidade na gestão operacional, objetivo
maior de todos os planejadores aeropor-
tuários.

Especial atenção foi dada ao equacio-
namento do pátio de aeronaves, elimi-
nando tanto “pontos cegos” quanto a dis-
posição de benfeitorias ou viaturas que
viessem a restringir ou deteriorar a dire-
ta, fácil e objetiva vigilância da “esterili-
dade” do ambiente restrito. Os acessos
foram minimizados, como manda a boa
técnica contra atos ilícitos. Temos um
pátio limpo, de segurança indiscutível, e
com zonas de transição ar/terra de fácil
supervisão, demandando o mínimo de
pessoal e de equipamentos. A forma iné-
dita com que dispusemos o COA/COE,
projetado, permite implantar controle de
pátio, apoiando à Torre de Controle, se
assim desejado.

CONSTRUÇÃO

O terminal de passageiros está projeta-
do em estruturas de concreto para os
pavimentos e em estrutura metálica para
a cobertura, contando também com es-
truturas de aço e alumínio para as
caixilharias.

Estrutura de Concreto

A estrutura de concreto desenvolve-se
através de uma modulação de 12,50m,
determinando um sistema de pilares e
laje nervurada e protendida com 50cm
de espessura, dispensando vigas trans-
versais e longitudinais, o que permite a
passagem das instalações prediais en-
tre forro e laje.

1. Partido estrutural adotado no
pavimento superior

Na concepção da estrutura do pavimen-
to superior foi adotada a utilização de la-
jes nervuradas protendidas (cordoalhas
engraxadas), apoiadas sobre pilares de
concreto, que representa o “estado da
arte” em solução estrutural consideran-
do-se as distâncias entre pilares decor-
rentes do partido arquitetônico adotado.

Em princípio, a laje nervurada será exe-
cutada com a utilização de moldes pa-
dronizados de polipropileno (cubetas),
que permitirá a construção mais racional
da laje nervurada.

O cimbramento deverá ser feito com tor-
res metálicas adequadas, cujo desempe-
nho é bastante satisfatório em termos de
velocidade, desempenho e economia
para este empreendimento.

Será dada especial atenção no projeto
estrutural às questões que envolvem a
desforma e o reescoramento, visando
preservar o bom desempenho da estru-
tura quanto às deformações (flechas).

Entre as normas que serão utilizadas no
desenvolvimento do projeto estrutural,
destacam-se:

NBR-6118/03 - “Projeto de estruturas de
concreto Procedimento”

NBR-6120/80 - “Cargas para o cálculo de
estruturas de edificações Procedimento”34 - Aeroporto Internacional – Florianópolis : vista aérea
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NBR-6122/96 - “Projeto e execução de
fundações Procedimento”

NBR-8681/03 - “Ações e segurança nas
estruturas Procedimento”

2. Cargas adotadas

A análise estrutural do pavimento supe-
rior foi efetuada considerando-se os se-
guintes carregamentos:

♦ Peso próprio do concreto: peso espe-
cífico = 2.500 kgf/m3

♦ Sobrecarga de utilização do pavimen-
to = 500 kgf/m2

♦ Revestimentos = 150 kgf/m2

♦ Instalações e forros = 150 kgf/m2

Estrutura Metálica

Para a cobertura, o projeto desenha uma
estrutura metálica em arcos treliçados
espaçados 25 metros longitudinalmente
e vencendo o maior vão no sentido trans-
versal. A especificidade do desenho si-
tua as treliças-arco principais para fora
da cobertura e, no interior os elementos
secundários da estrutura, tais como tre-
liças secundárias, terças e sub-estrutura
para o forro.

As salas de embarque e o conector têm
sua superfície externa curvilínea delinea-
da por uma estrutura suplementar de
perfis tipo “I “ compostos em aço curva-
do, caixilhos de alumínio e brises de
sombreamento.

Demais Aspectos

Uma linha contínua une a cobertura e as
fachadas norte e sul do edifício, expri-
mindo uma estreita relação entre forma
e função: a norte, salas de embarque e
conector, e a sul, um grande beiral dan-

do abrigo ao meio fio. A linha contínua
de cobertura e fachada, enquanto forma,
se converte numa quinta fachada de
grande expressividade. Ao longo desse
perfil, estão localizadas de maneira
equidistante uma série de calhas para
águas pluviais. Também o interior do edi-
fício desfruta da continuidade visual
oriunda dessa linha estrutural contínua,
e a expansão do aeroporto se desenvol-
ve como uma extrusão desse perfil.

O projeto sugere um elenco de materiais
de acabamento visando durabilidade,
funcionalidade e beleza, desde pisos
graníticos até caixilhos e fechamentos
metálicos que garantam conforto termo
acústico.

A iluminação natural ingressa através de
aberturas ao longo de todo o perímetro
do edifício, sempre protegidas por bei-
rais generosos e brises. Para as áreas
centrais, o projeto destina uma abertura
zenital igualmente protegida.

INSTALAÇÕES

As instalações prediais foram dispostas
de forma a serem sempre facilmente
acessadas e mantidas, sem levar trans-
tornos às áreas de tratamento de passa-
geiros e de público. Partindo do CUT, se-
guem em galeria própria sob a cobertura
do edifício, subindo e descendo por
shafts. Não há instalações subterrâneas,
já que o lençol freático local, regulado
pelas marés, não sugere essa solução.
No CUT, se localizam a entrada e trans-
formação de energia comercial, e gera-
ção de energia de emergência, além da
central de água gelada para ar-condicio-
nado. Foi projetado de acordo com os pa-
drões adotados pela Infraero e, portan-
to, refletem sua experiência.

Hidráulica

As instalações hidráulicas definem-se
através dos seguintes itens:

1. Água fria

Sistema - alimentação da água fria foi
dimensionada prevendo-se a construção
de dois reservatórios a partir dos quais a
água será distribuída para consumo.
Cada um dos reservatórios deve ser do-
tado de duas células de maneira que a
manutenção possa estar garantida.

Reservação - Para água fria devem ser
previstos dois reservatórios com capaci-
dade de 400.000 litros cada, de maneira
a garantir o abastecimento de dois dias
do terminal.

2. Incêndio

A reserva do sistema de proteção e com-
bate deve ser dimensionada para aten-
der a rede de hidrantes e sprinklers.

Reservação - atendendo à legislação atu-
al vigente, é necessário que os dois re-
servatórios propostos para o sistema de
água fria sejam executados de maneira
a armazenar também 120.000 litros nos
sprinklers e 80.000 hidrante

3. Águas pluviais

Sistema - Está previsto um sistema no
qual toda a água proveniente do telhado
será direcionada para a rede externa.
Todo este sistema funcionará por gravi-
dade.

Critério de Dimensionamento - Para o
dimensionamento das tubulações deve-
se adotar as especificações da ABNT
NBR 10844. Considerar uma chuva críti-
ca de 0.033 l/s m².

4. Esgoto

Sistema - Deve ser projetado no qual to-
dos os efluentes serão direcionados para
caixas externas por gravidade.

Critério de Dimensionamento - Para o
cálculo do sistema, deve-se observar o
descrito da norma ABNT NBR-8160

35 - Aeroporto Internacional – Florianópolis : corte



Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética22

Energia

A concepção do sistema energético con-
siste dos seguintes parâmetros:

♦ 1 Subestação principal na central de
utilidades que recebe alimentação em
média tensão através de dois circuitos
primários seletivos com a seguinte com-
posição:

♦ Painel de média tensão blindado, com
isolação em SF6, do tipo modular con-
tendo disjuntores de média tensão com
isolação em SF6 ou vácuo, medição em
média tensão e chave de transferência
em média tensão para geração de emer-
gência.

♦ Transformadores a seco, com rela-
ção 13,8 KV/0,38-0,0.22KV para alimen-
tação em baixa tensão

♦ Transformadores a seco , com rela-
ção 0,48KV/13,8KV para elevação de
tensão da central de geração

♦ Painéis de baixa tensão

♦ Banco de capacitadores

♦ Sistema de energia em corrente con-
tínua para comando e proteção

♦ 1 Central de energia de emergência
composta por geradores a diesel em sis-
tema de paralelismo e de rejeição de
carga. A tensão de geração será de 480V,
a qual será elevada para 13,8KV para
possibilitar a transferência na média ten-
são

♦ 2 Subestações transformadoras loca-
lizadas ao longo do edifício do TPS,
ambas alimentadas pela subestação prin-
cipal em sistema anel de forma a agre-
gar maior confiabilidade ao sistema. Es-
tas subestações possuirão as mesmas
características da subestação principal.

Na subestação principal e central de ge-
ração, estão previstos espaços para fu-
turos equipamentos destinados a alimen-
tação das novas etapas de ampliação do
aeroporto.

As instalações de distribuição caminha-
rão pelos pipe-racks e áreas técnicas lo-
calizadas no alto e ao longo da edificação
sendo encaminhada para o nível térreo
através de shafts.

Ar-condicionado

O sistema de ar-condicionado proporci-
ona condições de conforto térmico para
todos os ambientes do TPS bem como
condições especiais nas salas técnicas:
telemática, telecomunicações e COA/
COE.

A central de termo-acumulação será com-
posta de:

♦ Três resfriadores de água centrífugos
com condensação de água, com capaci-
dade de 400 TR cada.

♦ Quatro bombas de água de
condensação, três operantes e uma re-
serva.

♦ Três torres de resfriamento d’água,
com arcabouço plástico e tanque em con-
creto.

♦ Quatro bombas de circulação de água
gelada, circuito primário, três operantes
e uma reserva.

♦ Duas bombas de circulação de água
gelada para circuito secundário dos am-
bientes da Infraero sendo uma operante
e uma reserva.

♦ Duas bombas de circulação de água
gelada para circuito secundário dos am-
bientes da concessionárias, sendo uma
operante e uma reserva.

♦ Quadros elétricos.

Todas as bombas secundárias serão ins-
taladas na CUT, as quais terão vazão
variável controlada por conversores de
frequência.

Sistemas de condicionamento:

♦ saguões

♦ áreas de embarque

♦ áreas de desembarque

♦ áreas das polícias federal, civil e mili-
tar.

♦ áreas de recebimento de bagagens

♦ áreas das companhias aéreas aber-
tas para o saguão.

♦ praça de alimentação.

Estes ambientes serão atendidos por oito
condicionadores centrais denominados
AHU situados na cobertura.

As áreas comerciais a serem locadas por
concessionários terão condicionamento
de ar através de condicionadores própri-
os, recebendo água gelada proveniente
da central e ar externo filtrado suprido
por sistemas de ventilação.

Dadas as condições climáticas favoráveis
de Florianópolis, o projeto do sistema de
ar-condicionado será projetado com sis-
tema economizador, uma vez que qual-
quer sistema de ventilação natural com-
promete decisivamente a qualidade acús-
tica do TPS.

CONFORTO AMBIENTAL

Clima de Florianópolis

Temperado subsequente, superúmido,
apresentando verão quente e inverno
ameno, sub-seco (NIMER, 1979).

A proximidade do mar, pela sua grande
capacidade térmica, grande transparên-
cia à radiação solar e pela transferência
de calor gerada pelo processo de eva-
poração e condensação amenizam tam-
bém essas diferenças

Aproveitamento de energia

Energia solicitada da forma mais racio-
nal e menos dispendiosa.

O aquecimento solar passivo como es-
tratégia é importante para obtenção do
conforto térmico na estação fria dessa
região.

A utilização de sistema mecânico de con-
dicionamento de ar apresentará grande
economia de energia na sua operacio-
nalidade com a adoção de um projeto
bioclimático para a edificação principal.

SOLUÇÕES ADOTADAS

Desempenho térmico

Nas coberturas, serão utilizados materi-
ais isolantes (telhas termo-isolantes, do
tipo “sanduíche”) e materiais reflectivos
entre as telhas e o forro, tais como folha
metálica polida, instaladas de modo a
evitar a deposição de poeira. Será cria-
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do sistema com a utilização de forro ime-
diatamente sob a telha e outro
posicionado no banzo inferior da estru-
tura. Este último receberá revestimento
de material termo-isolante (lã mineral ou
de vidro) de forma a contribuir com o iso-
lamento térmico devido à incidência da
radiação solar sobre as telhas e, por ou-
tro lado, evitará as perdas de calor do
ar-condicionado do ambiente interno.

O sombreamento é utilizado na fachada
oeste/ sudoeste da edificação, para blo-
quear o ganho de calor solar, mas de for-
ma que permita a insolação na estação
fria.

Nas fachadas voltadas para o noroeste/
oeste, a utilização de proteções é eficaz,
apresentando projeções que permitem a
penetração do sol de inverno.

A orientação mais adequada das cober-
turas quanto à essa estratégia biocli-
mática é a de voltar seu eixo longitudinal
para o sentido leste oeste, o que justifica
a orientação do projeto.

A orientação norte para as áreas de per-
manência prolongada (áreas de embar-
que), posicionadas de modo que rece-
bam o sol de inverno. Assim justifica-se
nessa face a utilização de amplas aber-
turas com vidro.

Os vidros utilizados nessa face e dos
vãos da cobertura deverão combinar bai-
xa refletividade (de forma a evitar even-
tuais ofuscamento dos pilotos), com alta
transmitância de luz diurna, baixa absor-
ção térmica e controle adequado de UV.

Desempenho acústico

Face norte (voltada para a pista) rece-
berá tratamento adequado enquanto iso-
lamento e condicionamento acústico in-
terno das áreas mais exigentes (embar-
que, check-in, etc). O fechamento envi-
draçado deverá ser dotado de vidros
laminados isolantes acústicos que deve-
rão atuar com Classe de Transmissão do
Som Aéreo (CTSA) 50.

O sistema da cobertura deverá também
atender essa exigência de desempenho
(CTSA 50) e deverá ser constituída da
solução descrita no item anterior (forro
duplo isolante).

Os ambientes internos que assim o exi-
girem serão condicionados acustica-
mente a partir do revestimento das su-
perfícies com sistemas e materiais fono-
absorventes, de forma a reduzir a rever-
beração sonora interna prejudicial a
inteligibilidade. Assim, áreas onde se fa-
çam necessárias a utilização de sistema
eletro-acústico de busca-e-chamada,
sonorização, avisos, etc. terão suas su-
perfícies adequadamente revestidas
(área de embarque, estar/ espera, etc).

Áreas específicas (auditório, salas de
reuniões e outras que assim o exigirem)
receberão tratamento acústico adequa-
do à sua finalidade

Desempenho luminoso

Será evitada a entrada de sol nos ambi-
entes onde não for necessário, mas

Primeiro Prêmio em Concurso Nacional
Arquiteto Mario Figueroa
O Aeroporto de Florianópolis se consolidou como um dos principais destinos brasileiros de turismo doméstico e internacional. Com capacida-
de para 1,2 milhão de usuários por ano, recebeu, em 2003, 1,28 milhão de passageiros. O novo terminal atenderá 2,7 milhões de passageiros
por ano, atendendo à demanda futura prevista.
O partido adotado privilegia o melhor desempenho operacional, considerando, a partir de uma implantação compacta e linear, a possibilidade
futura de ampliação a leste de um módulo destinado somente ao tráfego internacional. O edifício organiza-se em dois níveis operacionais –
térreo e mezanino -, e em um terceiro piso destinado à administração da Infraero. O térreo comporta 36 balcões de check-in, tratamento de
bagagens, desembarque com free-shop, além das distintas salas administrativas de apoio. No mezanino, estão localizados os espaços
comerciais e as salas de embarque, que contam com quatro pontes, tendo em sua extremidade leste a praça de alimentação e um terraço
panorâmico. O volume destinado ao Centro de Operações Aeronáuticas se estende a partir do mezanino e se projeta sobre o pátio de
aeronaves.
A concepção formal é extremamente simples e se explicita no corte. Uma linha contínua que nasce como cobertura metálica muda de direção,
criando uma fachada de vidro e finalmente se transformando no piso de concreto do mezanino. O resultado, além de remeter a formas
aerodinâmicas, oferece uma espacialidade generosa ao interior do edifício. Devido às grandes dimensões da cobertura – 250m x 70m -, uma
abertura zenital protegida, localizada ao centro e por toda extensão longitudinal, permite a entrada de luz nas áreas internas. O novo terminal
terá área construída de 27.400m², estacionamento com 1.820 vagas e pátio de aeronaves com 63.700m².

permitir a entrada de luz da abóbada
celeste;

Dimensionamento e posicionamento ade-
quado das aberturas, de forma a permi-
tir por mais tempo a utilização da ilumi-
nação natural;

Foram utilizadas proteções solares cla-
ras de forma a poder aumentar a quanti-
dade de energia luminosa que penetra
nos ambientes (uso de “bandejas de luz”,
quebra-sois em cores claras);

Serão evitados contrastes acentuados
entre as superfícies iluminantes e os pla-
nos de informações (painéis informativos,
etc);

FICHA TÉCNICA
AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS
- TERMINAL INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
Internacional Passenger Terminal -
Florianópolis Airport
Arquitetos: Mario Biselli, Guilherme
Motta, Artur Forte Katchborian,
Cristiana Rodrigues, Daniel Corsi, Tais
Cristina da Silva, André Biselli Sauaia,
Vitor Paixão, Laura Pardo, Sérgio
Matera e Ana Carolina Pudenzi
Consultor: Arq. Orlando Pudenzi
Data: 2004
Área: 27.000 m2
Local: Florianópolis - SC
Novo terminal Iinternacional de pas-
sageiros do existente aeroporto, pro-
jeto vencedor do concurso público
nacional organizado pela Infraero e
IAB.
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Boas Práticas

37 - Aeroporto Internacional de Toronto 38 - O telhado verde

Um olhar para o futuro, buscando uma
maior sustentabilidade, onde sua frota
municipal compreende agora híbridos,
biodiesel e veículos a gás natural compri-
mido. Trilhos de bicicleta foram adicio-
nados, escolas e outros edifícios da cida-
de tornaram-se mais eficientes em ener-
gia, e uma gama de conservação de
água, florestas e outros esforços de pla-
nejamento foram implementados. Em
Charlottesville, os ônibus são equipados
com racks de bicicletas.

O novo centro de trânsito permitirá refor-
çar o compromisso da cidade com a
sustentabilidade, tornando-se o primeiro
LEED Gold edifício municipal certificados
na Virgínia.

O edifício buscou o equilíbrio com a esté-
tica do ambiente, assim os arquitetos qui-
seram torná-lo acolhedor, transparente e
o mais aberto quanto possível. Para ma-
ximizar a eficiência energética, a pene-
tração da luz solar teve de ser diminuí-

FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO: Charlottesville, VA (Rivanna bacia do rio); ÁREA: 11.200m2;
CUSTO: 6,1 milhões dólares; CONCLUÍDO: março de 2007; COMPROU A
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ANUAL (BASEADO NA SIMULAÇÃO): 73kBtu/
m2 (827MJ/m2), 44% de redução; PEGADA ECOLÓGICA ANUAL DE CAR-
BONO (PREVISTO): 20lbs.CO2/m2 (98kgCO2/m2)

EQUIPE TÉCNICA
PROPRIETÁRIO: Cidade de Charlottesville, Virgínia; ARQUITETO & ARQUI-
TETO PAISAGISTA: Wallace Rodrigues & Todd; ENGENHEIROS: David Chou
& Associates (estrutural), Bruce E. Brooks & Associates (MEP), Kimley-Horn
and Associates (civil); ENERGIA: Bruce E. Brooks & Associates; ILUMINA-
ÇÃO: Grenald Waldron Associates; AGENTE DE SERVIÇO: Advanced
Building Performance; CONTRATADO GERAL: Daniel & Company

36 - Downtown Transit Station

Downtown Transit Station - Charlottesville, Virgínia
Wallace Rodrigues & Todd Arquitetos (WRT)

da.De frente para
o anfiteatro da ci-
dade, a parede de
tijolos, com cavi-
dades perfuradas,
funciona como
uma barreira do
som durante os
shows. A fachada
norte é uma mem-
brana quase per-
feita de vidro du-
pla com revesti-
mento estrutural,
enquanto a eleva-
ção sul, ensolara-
do, é coberto por
uma proteção e blindado no nível da rua
por um dossel feito de pinho amarelo.

Facilitar a transferência de calor entre o
ar de entrada e saída, uma roda de recu-
peração de energia foi instalada, assim
como a automatização da temperatura,

da ventilação, da iluminação e dos con-
troles. No teto, uma membrana reflexiva
atenua o calor, refletindo os raios sola-
res.

Disponível em: greensource.construc-
tion.com/projects/0811_TransitStation.asp

A estrutura fornece um lugar saudável
para viver e trabalhar, reduz os resíduos
enviados para aterros, economiza ener-
gia e água e diminui as emissões noci-
vas de gases do efeito estufa. O projeto
inclui uma escola, escritórios de adminis-
tração, aparelhos e baías veículo, bem

Green-Roofed Airport Training Center Achieves - LEED Prata
Kleinfeldt Mychajlowycz Architects

como três estruturas de formação – to-
dos localizados na propriedade do Toron-
to Pearson International Airport. O com-
plexo foi projetado para tirar o máximo
partido do site em termos de pontos de
vista, luz natural e ventilação. Um telha-
do verde, que se estende desde a pas-

sarela superior do refeitório até o chão,
integra o edifício com a paisagem natu-
ral do local.

Disponível em: www.inhabitat.com/2009/
07/09/green-roofed-training-center-
achieves-leed-silver/
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39 - Aeroporto de Madri – vista interna 40 - Aeroporto de Madri – vista externa

O terminal atualizado, com área de 1,2
milhões de metros quadrados, é capaz
de processar até 75 milhões de visitan-
tes anualmente. Os arquitetos tiveram o
cuidado de fazer o novo aeroporto de

O traçado da nova linha Mediterrâneo do
TGV exigiu a construção de três novas
estações: Valence, Avignon e Aix-en-
Provence, e a reforma total das seis exis-
tentes.

Para conseguir a homogeneidade das
novas estações, os projetos foram desen-
volvidos simultaneamente, todos explo-
rando o tema da estação-jardim, que re-
sultou na ocupação de apenas 10% da
área de cada uma delas. O restante do
espaço, utilizado na organização dos
acessos, foi inteiramente ajardinado.

Os arquitetos trabalharam junto com o
paisagista Michel Desvigne desde os pri-
meiros croquis. Para evitar rupturas vio-

passageiros e os terminais de bagagem
o mais eficiente ambientalmente possí-
vel, orientando-os em uma direçãonorte-
sul e utilizando recursos de design pas-
sivo no sentido de se reduzir a necessi-

dade de energia para aquecimento inten-
so e resfriamento, tanto quanto possível.

Disponivel em: greenarki.blogspot.com/
2009/01/madrid-barajas-airport.html

Madrid Barajas Airport
Richard Rogers Partnership e Estudio Lamela

Jean-Marie Duthilleul
Linha ferroviária do TGV, França

41 - Estação Valence

lentas no tecido
urbano das cida-
des, as estações
foram implanta-
das na periferia,
em terrenos ainda
desocupados. A
intenção de re-
configurar o terri-
tório é explícita e
ultrapassa os limi-
tes das áreas da
SNCF.

Em Avignon, a malha estabelecida pelo
projeto paisagístico serve de base à tra-
ma de um futuro bairro entre a estação e
a cidade.

Na área próxima à estação de Valence,
serão construídos, em breve, um parque
temático e uma zona de atividades
terciárias.
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Apesar da homogeneidade dos projetos,
cada uma das estações tomou diferen-
tes caminhos, de acordo com os locais e
seus programas.

Texto resumido a partir de reportagem de
Maria Beatriz de Castro. Publicada origi-
nalmente em PROJETODESIGN Edição
260 Outubro de 2001, retirado de: www.

Estação Cidade Nova
O Metrô cria traçado para aumentar a capacidade
Longe do burburinho que cerca a aber-
tura, em dezembro, da Estação General
Osório, a primeira do sistema em Ipa-
nema, o Metrô Rio já iniciou as obras para
inaugurar, em março de 2010, a Estação
Cidade Nova, localizada em frente à sede
da prefeitura. A 36ª parada é um ponto
estratégico para o transporte subterrâneo
na cidade. Ela marca a entrada em fun-
cionamento da Linha 1A, um trecho de
2.800 metros que liga os dois trajetos
existentes e elimina a necessidade de
baldeação na plataforma do Estácio para
quem transita entre a Zona Sul e os bair-
ros do subúrbio. De acordo com a con-
cessionária, o novo traçado, resultado de
um investimento de 250 milhões de re-
ais, deve reduzir o intervalo dos trens de
quatro para dois minutos. A previsão é
que, com esse espaçamento menor, as
composições consigam transportar até
800.000 pessoas diariamente, diminuin-
do assim o desconforto, que é a princi-
pal reclamação dos usuários. Atualmen-
te, 550.000 passageiros utilizam o trans-
porte a cada dia.

Sua eficácia, no
entanto, causou
polêmica e foi até
tema de audiência
pública na Assem-
bleia Legislativa
do Rio de Janeiro.
Ex-diretor de pla-
nejamento e pro-
jetos do Metrô du-
rante sua fase de
implantação, o en-
genheiro de trans-
portes Fernando
Mac Dowell ques-
tiona o trajeto que interliga as estações
de São Cristóvão e Central. “Se um úni-
co trem parar por um problema qualquer,
a rede inteira não andará”, afirma o es-
pecialista. “As duas linhas têm sistemas
de sinalização e velocidades distintas. É
matematicamente impossível que os
trens passem a operar com intervalos de
dois minutos.” Ele enfatiza que o novo
percurso é em curva e ainda tem um a-

clive, o que invia-
bilizaria a manu-
tenção da veloci-
dade no trecho.
No entanto,  o pre-
sidente da con-
cessionária, José
Gustavo de Sou-
za Costa, susten-
ta a eficiência do
projeto. “O cliente
ganhará treze mi-
nutos na viagem

entre Pavuna e Botafogo, sem a neces-
sidade de saltar do trem”, prevê.
Em construção desde dezembro passa-
do,  a Estação Cidade Nova já está com
as fundações prontas e começa a pôr as
vigas em pé. Será erguida na superfície
e as plataformas, com 7 metros de lar-
gura, terão ventilação e luz naturais,
como as paradas da Linha 2 (Estácio-Pa-
vuna). O projeto do escritório JBMC Ar-
quitetura prevê uma passarela de 200
metros de extensão e 7,5 de largura so-
bre a Avenida Presidente Vargas, a 6
metros de altura para não prejudicar a
passagem dos carros alegóricos no Car-
naval. “Queremos que a passarela faça
parte da paisagem da Avenida Presiden-
te Vargas”, afirma o arquiteto responsá-
vel pelo projeto, João Batista Martinez
Corrêa. “Teremos a Candelária em uma
extremidade e a estação na outra.”
Retirado de: vejabrasil.abril.com.br/rio-
de-janeiro/editorial/m1180/proxima-
estacao-cidade-nova45 - Na superfície: a estação terá ventilação e luz naturais

arcoweb.com.br/arquitetura/jean-marie-
duthilleul-linha-ferroviaria-01-11-2001.
html

44 - A plataformas terão 7 metros de largura para escoar os
passageiros: acesso por meio de escadas e elevadores

43 - Estação Aix-en-Provence42 - Estação Avignon
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ELETROBRÁS

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Av. Presidente Vargas, 409 – 13°andar
Centro – Rio de Janeiro
CEP 20071-003
Caixa Postal 1639
Tel.: (21) 2514.5151
www.eletrobras.com
eletrobras@eletrobras.com

ELETROBRÁS PROCEL

Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica

Av. Rio Branco, 53 – 14°andar
Centro – Rio de Janeiro
CEP 20090-004
Ligação gratuita: 0800.560.506
www.eletrobras.com/procel
procel@eletrobras.com

ELETROBRÁS PROCEL EDIFICA

Eficiência Energética em Edificações

Av. Rio Branco, 53 – 15°andar
Centro – Rio de Janeiro
CEP 20090-004
Fax: (21)2514.5767
Ligação gratuita: 0800.560.506

IAB RJ

Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento Rio de Janeiro

Rua do Pinheiro, 10
Flamengo - Rio de Janeiro
CEP 22220-050
Tel.: (21) 2557.4192 / (21) 2557.4480
www.iabrj.org.br
iabrj@iabrj.org.br
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