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Estratégias mais sustentáveis 

Qual   a   relação

importância 

influência 

.  .  .  

com o projeto arquitetônico e urbanístico?



A relação com o lugar é fundamental para a arquitetura. 

Projetar é estabelecer relações entre partes de um todo; 

isso vale tanto para as relações internas a um projeto 

quanto para as que cada edifício estabelece com seu 

entorno, do qual é uma parte –

Nenhum projeto de qualidade pode ser indiferente ao seu 

entorno “o lugar”!

Reflexões sobre a construção da forma pertinente. MAHFUZ, E.  
Arquitexto 045.02ano 04, fev. 2004



Campus Central da PUCRS

Estrutura da apresentação

 Gestão e ações para a sustentabilidade no Campus Central da PUCRS

 Pesquisa e ações práticas 

 Aplicação de estratégias mais sustentáveis em escala real no Campus Central

 Conclusão



O Comitê tem por objetivo apoiar a Administração Superior

na formulação de políticas e ações voltadas à gestão

ambiental de seus campi e incentivar, aprovar e promover

atividades relacionadas com a conservação do meio

ambiente na Universidade e na comunidade que a envolve,

através de procedimentos administrativos, de ensino,

pesquisa e extensão.

Gestão e ações para a sustentabilidade no Campus Central da PUCRS
Comitê de Gestão Ambiental – CGA



10 eixos e práticas de sustentabilidade

 Eixo Água

 Eixo Energia

 Eixo Materiais

 Eixo Biodiversidade

 Eixo Efluentes, emissões e resíduos

 Eixo Transporte

 Eixo Pesquisa

 Eixo Ensino e extensão

 Eixo Requisitos legais

 Eixo Capacitação de professores e pessoal técnico administrativo

Comitê de Gestão Ambiental – CGA



Projeto USE - Uso Sustentável da Energia

Objetivo: Visa articular ações e pesquisas relacionadas ao uso
eficiente da energia e ao fomento à captação. Três frentes de ações:
técnicas, educacionais e comunicação e de relacionamento
participação efetiva da comunidade acadêmica -. O Projeto norteia
o propósito da PUCRS de atingir o mínimo impacto ao meio
ambiente pelo uso dos recursos naturais.

Laboratório de Eficiência Energética - LABEE

Projeto de Pesquisa HIS – Habitação de Interesse Social

Objetivo: A crescente demanda e execução de unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida levou a
investigação da qualidade das unidades na Região Metropolitana de
Porto Alegre. Ao analisar os aspectos urbanístico e arquitetônico
dessas novas moradias e o impacto delas tanto ao meio ambiente
quanto aos seus consumidores.



Campus Central da PUCRS



 Prédio 1

 Prédio 5 

 Prédio 8  

 Prédio 10

 Prédio 11  

 Prédio  16

 Prédio 18 - Ginásio Colégio Champagnat 

 Prédio 30

 Prédio 40 

 Prédio 99 E – Edifício garagem  

Estudos, propostas e execuções: Campus Central da PUCRS



Campus Central da PUCRS



contexto

Contexto – meio ambiente natural e construído 



Contexto – meio ambiente natural e construído

A busca por soluções mais sustentáveis na produção do 
ambiente construído tornou-se prioridade global. 

Ilhas de calor (Fonte: www.suapesquisa.com) Inundações (Fonte: Istoe ed. 2051 março/2010) Ilhas de Calor - Cidades
(Fonte: http://www.cienciamao.if.usp.br)



Pesquisa e ações práticas 



PESQUISA | TECNOLOGIA - TELHADO VIVO

Uma das alternativas tecnológicas construtivas mais sustentáveis para a produção da
cobertura da edificação e inserção no espaço urbano é o Telhado Vivo. É amplamente
disseminada em países europeus, como na Alemanha.

Telhados Vivos
(Fonte:www.energiaeficiente.com.br/2010/03/)

Telhados Vivos –
(Fonte:www.apartmenttherapy.com/ny/planttherapy/planttherapy-

practical-talk-on-green-roofs-046338)

Telhados Vivos –
(Fonte: www.pushback.org/2008/10/09/green-jobs-make-

roofs-pretty/)



O projeto investigou o desenvolvimento de materiais e elementos construtivos para a 

produção da tecnologia telhado vivo e sua em escala real no Campus Central da PUCRS. 

Foto: elementos prototípicos canteiro expe-

rimental da FAU

Foto: mistura do substrato utilizado na execução do

telhado Vivo do prédio 5 PUCRS
Elementos modulares



Foto: elementos prototípicos can-

teiro experimental da FAU

Foto: Retenção Substrato - Carga.

METODOLOGIA

O procedimento metodológico da pesquisa envolve as seguintes fases:

Composição do substrato - retenção - escoamento da água - carga.









Estudo de vegetações aproprias e definição de substratos: resíduos 

Pesquisa e desenvolvimento tecnológico  



EXECUÇÃO DOS TESTES E RESULTADOS

Composição do substrato - materiais eleitos: solo, resíduos da produção agrícola, material orgânico e mineral.

Carga - cinco composições de substratos em fase de teste.

Retenção e escoamento da água - cinco baterias de teste da composição de substratos saturados com água.

O resultados indicam diferentes comportamentos nos respectivos elementos

prototípicos (EP) em fase de teste. Os testes de saturação dos substratos

apresentam variações de cargas segundo a espessura e o tipo de composição.

Essa variação resulta das diferentes composições e quantidades de agregados

contidos nos substratos.

Tabela 1: Teste de carga: espessura, composição, retenção e escoamento do substrato em elementos prototípicos em fase de teste.



15/3/2010

21/1/2010

modulo

Telhado Vivo - Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia



sistema modular a base de brita leve, cimento e cola
Foto: Produção de elemento modular Foto: elemento prototípico

Foto: elemento prototípico

Pesquisa e desenvolvimento tecnológico  



Custo | integração da tecnologia Telhado Vivo - Campus Central da PUCRS

A

B

C
D

convencional

modular

Área a - 160,60 m² - Sistema convencional – R$ 13.207,74
Área B - 153,62 m² - Sistema convencional – R$ 12.633,60
Área C - 326,55 m² - Sistema modular – R$ 44.113,64
Área D - 149,35 m² - Sistema convencional – R$ 12.282,54

Tempo estimado do serviço de impermeabilização : 4 dias
Valor total: R$ 5.500,00
Forma de pagamento: 10 dias após a conclusão
02/2012



Estudos e propostas desenvolvidas



ESTUDOS E PROPOSTAS DESENVOLVIDAS

Imagem Prédio 1
Execução Telhado Vivo

Prédio 18 – Ginásio 
de Esportes do 
Colégio Champagnat

Imagens  Prédio 18

Prédio 1 – Reitoria Prédio 30 – Faculdade 
de Engenharia

Imagem  Prédio 30
Imagem Termográfica

Prédio 5 – Faculdade
de Filosofia e Ciências
Humanas – FFCH

Imagem  Prédio 5
Tecnologia Telhado Vivo



Aplicação de tecnologia em escala real –
Prédio 5 – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH















Projeto Telhado Vivo – Prédio 5



TELHADO VIVO EXECUTADO NO PRÉDIO 5 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DOS ELEMENTOS

CONSTRUTIVOS ESTUDADOS

FONTE: USE



Projeto Telhado Vivo – Prédio 5



Foto termográfica da superfície da laje–
situação anterior ao projeto “Telhado 
Vivo”

Temp.
M1 - 53,6°C 
M2 - 47,8°C
M3 - 40,8°C 
M4 - 41,3°C  
(projeto de pesquisa)

Foto termográfica da superfície doa 
tecnologia Telhado Vivo” - após o 
execução da tecnologia

Temp.
M1 – 16,0°C 
M2 - 14,1°C
M3 – 19,5°C 
M4 – 18,0°C  
(projeto de pesquisa)

imagem termográfica da superfície de uma laje de concreto e da 
superfície da tecnologia Telhado Vivo

desempenho: temperatura da superfície de uma cobertura

Diretrizes – projeto arquitetônico

Fonte: Grupo de Pesquisa: Eficiência Energética na Arquitetura –
cadastrado CNPq – Coordenador – Prof. Dr. Márcio Rosa D´Avila  



RESULTADOS

Com base nos resultados obtidos da pesquisa, foi executado o primeiro projeto com

a tecnologia Telhado Vivo no Campus da PUCRS – prédio 5.

Execução do projeto – prédio 5
(Fonte: USE)

Conclusão do projeto – prédio 5 
(Fonte: USE)

Tabela 2: Composição do substrato utilizado nos módulos Telhado vivo  

- prédio 5 (Fonte: USE)

Foto termográfica da superfície do 

terraço do prédio 5 – situação 

anterior ao projeto “Telhado Vivo”

Temp.

M1 - 53,6°C 

M2 - 47,8°C

M3 - 40,8°C 

M4 - 41,3°C  
(Fonte: USE)

Foto termográfica da superfície do 

terraço do prédio 5 – situação após 

o projeto “Telhado Vivo”

Temp.

M1 – 16,0°C 

M2 - 14,1°C

M3 – 19,5°C 

M4 – 18,0°C  
(Fonte: USE)



Junho/2010 Julho/2010 Agosto/2010

Projeto Telhado Vivo – Prédio 5 
Acompanhamento: desempenho vegetação e substrato

Setembro/2010





Projeto Telhado Vivo – Prédio 5 –
Acompanhamento: desempenho vegetação e substrato



Aplicação de tecnologia em escala real –
Prédio da Reitoria



















Artrópodes



Artrópodes







Aplicação de tecnologia em escala real –
Prédio 30 – Faculdade de Engenharia







Instalação do aparelho de
medição da temperatura
e umidade do ar

Termovisor

Imagem Termográfica - externa

Imagem Termográfica - interna
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Proposta
Brise Vertical +
Brise Horizontal







Foto: Brise lado externa

Prédio 30 – Labelo 
Desenvolvimento e execução de sistema de sombreamento 

Simulação: Maquete eletrônica (externa)



Prédio 30 – Labelo 
Desenvolvimento e execução de sistema de sombreamento 



Aplicação de tecnologia em escala real –
Prédio Ginásio Champgna









N.°

Temp. 

[°C]

M1 54,1

M2 50,8

M3 42,6

M4 36,9

Temp. ext. 29,7 

N.° Temp. [°C]

M1 54,6

M2 54,3

M3 47,9

M4 44,6

Temp. ext. 29,7 

N.° Temp. [°C]

M1 52,4

M2 51,6

M3 45,3

M4 35,1

Temp. ext. 29,7 Gráfico 1: Temperaturas internas e externas umidade –
Período – 12/01/2010 até 18/01/2010 

9 °C13 °C



24 peças de exaustores eólicos = R$ 7.200,00 - 24/3/2010

3 aberturas laterais  (3,5 m x 0,70 m) = R$ 7.740,00 – em 

29/1/2010

Jardim – R$



Pesquisa e Exposição Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS 

Tecnologia Telhado Vivo - “Visualizar e interagir” 

Exposição interativa









N.° Temp. [°C]

M1 38,7

M2 39,5

M3 39,3

M4 48,6

M5 40,9

M6 38,1

N.°

Temp. [°C]
[°C]

M1 49,4

M2 47,2

M3 48,8

M4 41,8

M5 44,0

M6 44,0

N.°

Temp. [°C]
[°C]

M1 38,3

M2 41,0

M3 41,9

M4 52,4

M5 38,1

M6 39,7

Temperatura da superfície da cobertura - Diferentes tipos de tecnologias

Telhado Vivo

Telha em 

fibrocimento

Telha 

galvanizada
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Elementos prototípicos - 12/01/2010

Temp. Ext.

Telhado Vivo

Fibrocimento

Aluminio
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Elementos prototípicos - 04/02/2010

Temperatura

Telhado Vivo

Fibrocimento

Aluminio

Gráfico com temperaturas dos três 

elementos construtivos

Temperatura da 

superfície do telhado







Re-arquietura paisagística - Tecnologia Telhado Vivo e Exposição  



Re-arquietura paisagística - Tecnologia Telhado Vivo e Exposição  







Atividades de extensão 
canteiro experimental no Campus Central da PUCRS



Atividades teórico-prático

• ações didático-pedagógicas complementares às disciplinas de graduação

• aprendizagem teórica e prática sobre material, produto e tecnologia da arquitetura 

• pesquisa e extensão

• reflexão teórica e conceitual, sobre construção com enfoque na sustentabilidade, através da:

pesquisa, simulação e convivência com a realidade física de materiais, componentes e sistemas 
construtivos; 

• articulação entre o  aprendizado discente e o seu contato com empresas e indústrias da construção civil 

Atividades de extensão 
canteiro experimental no Campus Central da PUCRS



Atividades de extensão 
canteiro experimental no Campus Central da PUCRS



Divulgação das ações – participação em eventos



http://www.pucrs.br/cll/







Grupo de pesquisa



Prêmio Salão Científico PUCRS - 2010 -



Apresentação de trabalhos e participação em eventos -



Imprensa



A integração de ensino, pesquisa e diferentes áreas e departamentos da IES 
apontou para:

 importância do envolvimento de diferentes setores da instituição para 
sensibilização e implementação de estratégias mais sustentáveis

 domínio da tecnologia pelos técnicos da instituição – envolvimento no 
processo -

 formação do estudante, integrando: ensino, pesquisa e ação prática

A reflexão da vivência prática nos ambientes de obras e profissionais no 

ensino da arquitetura e urbanismo reforça a importância da atividade de 

ensino, pesquisa e prática no processo de formação do arquiteto e urbanista 

de foram coletiva e interdisciplinar.

Conclusão
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