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Apresentação

Com toda a sua exuberância, a Cidade do Rio de Janeiro tem o
reconhecimento de boa parte do mundo. E virou um marco devido aos seus
belos cenários naturais, enriquecidos por obras de parte da humanidade que
tem o dom da criação e de esculpir os mais diversos ambientes
encantadores: nossos arquitetos. A Unesco e União Internacional de
Arquitetos (UIA) concederam a esta, que está entre as mais famosas cidades
do planeta, o título de Primeira Capital Mundial da Arquitetura.
Inspirados no cenário carioca, milhares destes profissionais que
tornam o mundo melhor para se viver debaterão no 27º Congresso Mundial
de Arquitetos, o maior encontro sobre arquitetura, urbanismo, patrimônio e
paisagismo. Em um ano abalado pela pandemia do novo coronavírus, o
Congresso foi adiado para julho de 2021. E o titulo Rio Capital Mundial da
Arquitetura Unesco.UIA estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura celebra os 500 anos de
História da Arquitetura de toda a cidade, com milhares de imóveis tombados
e preservados, e paisagem cultural urbana reconhecida como Patrimônio da
Humanidade. É uma oportunidade para discussões sobre o futuro que
queremos para o Rio de Janeiro e metrópoles mundiais.
Apesar das adversidades de 2020, vamos juntos deixar um legado
imaterial para o mundo e para Copenhagen, a próxima Capital Mundial da
Arquitetura, através do debate sobre os temas urbanos, oportunidades de
aprendizado, do turismo cultural e das práticas sustentáveis nas cidades, por
um futuro melhor para todos os povos.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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Introduction
Com toda a sua exuberância, a Cidade do Rio de Janeiro tem o
reconhecimento de boa parte do mundo. E virou um marco devido aos seus
belos cenários naturais, enriquecidos por obras de parte da humanidade que
tem o dom da criação e de esculpir os mais diversos ambientes
encantadores: nossos arquitetos. A Unesco e União Internacional de
Arquitetos (UIA) concederam a esta, que está entre as mais famosas cidades
do planeta, o título de Primeira Capital Mundial da Arquitetura.
Inspirados no cenário carioca, milhares destes profissionais que
tornam o mundo melhor para se viver debaterão no 27º Congresso Mundial
de Arquitetos, o maior encontro sobre arquitetura, urbanismo, patrimônio e
paisagismo. Em um ano abalado pela pandemia do novo coronavírus, o
Congresso foi adiado para julho de 2021. E o titulo Rio Capital Mundial da
Arquitetura Unesco.UIA estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura celebra os 500 anos
de História da Arquitetura de toda a cidade, com milhares de imóveis
tombados e preservados, e paisagem cultural urbana reconhecida como
Patrimônio da Humanidade. É uma oportunidade para discussões sobre o
futuro que queremos para o Rio de Janeiro e metrópoles mundiais.
Apesar das adversidades de 2020, vamos juntos deixar um legado
imaterial para o mundo e para Copenhagen, a próxima Capital Mundial da
Arquitetura, através do debate sobre os temas urbanos, oportunidades de
aprendizado, do turismo cultural e das práticas sustentáveis nas cidades, por
um futuro melhor para todos os povos.
Rio de Janeiro City Hall
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Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
O título de Capital Mundial da Arquitetura, concedido pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e União Internacional dos
Arquitetos (UIA) pela primeira vez à cidade que sediará o 27º Congresso Mundial de
Arquitetos – UIA 2021 Rio – Todos os Mundos, um só Mundo, Arquitetura 21, trouxe ao
Município do Rio e ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), grande honra e
responsabilidade, como entidades corresponsáveis pela execução do programa.
O plano de trabalho elaborado em 2018, em conjunto com o Comitê Executivo do
27º Congresso Mundial de Arquitetos, e o apoio do IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ,
FNA, ABEA, AsBEA, ABAP e ANPARQ, tem como principais objetivos a disseminação da
cultura arquitetônica, a promoção de reflexões sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas e o estímulo ao turismo e ao
desenvolvimento da cidade, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Rio de Janeiro, assim como outras metrópoles mundiais, apresenta inúmeros
desafios de gestão urbana, servindo como referência para o principal legado a ser
alcançado: o da mudança na abordagem das autoridades e da sociedade em relação à
arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo, para a construção de cidades mais
sustentáveis e igualitárias.
Para o desenvolvimento e execução do plano de trabalho foi formada em maio de
2019 uma estrutura de governança, com o comitê conjunto UNESCO.UIA, presidido pelo
arquiteto francês Dominique Perrault. Sob este comitê, está o Conselho Rio 2020,
presidido pelo prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, com a participação de diversos
gestores de órgãos municipais, representantes de entidades de classe - UIA, IAB,
Comitê Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, Federação Nacional de Arquitetos - FNA, além das áreas de cultura do
Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal.
O Conselho Rio 2020, de participação honorífica, tem como atribuições a
aprovação da programação geral e a proposição de atividades para incentivar e dar
visibilidade à programação relativa ao Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA.
A coordenação e operacionalização do programa ficou a cargo do Comitê
Organizador, com uma diretoria executiva e três subcomitês matriciais – de Programação,
de Fomento e Comunicação e de Administração e Logística, formados por representantes
de diversos órgãos municipais, do IAB e do 27º Congresso Mundial de Arquitetos.
As estratégias firmadas em 2019 pelo Comitê Organizador para alcançar os
objetivos propostos no programa foram: o lançamento, em novembro, de um Edital de
Chamamento Público de Projetos Culturais, com apoio institucional para pessoas físicas e
jurídicas, como meio de fomentar a participação da sociedade civil; a formulação e
divulgação de conteúdos através de uma rede de websites e redes sociais próprios e de
entidades parceiras; além da divulgação do título e das propostas em diversos fóruns de
discussões e canais relacionados a urbanismo, patrimônio histórico e turismo.
A celebração da cidade como Capital Mundial da Arquitetura foi oficialmente aberta
no Réveillon 2019 – 2020 na Praia de Copacabana, quando foi feito o anúncio do título
para mais de dois milhões de pessoas ao vivo e outras centenas de milhões através de
transmissões de TV e internet.
No início do ano, antes que o novo coronavírus se alastrasse no Brasil e na Cidade
do Rio de Janeiro, foi possível a realização de importantes eventos – exposições,
lançamentos de livros, seminários – inscritos no Edital de Chamamento Público de
Projetos Culturais. Em fevereiro, durante o Carnaval, três escolas de samba do Grupo
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Especial desfilaram no Sambódromo com temas relacionados à arquitetura, urbanismo e
direito à moradia, alcançando ampla repercussão mundial.
No mesmo mês, foi realizada uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos e das
propostas para todo o ano de celebração do título na sede da UNESCO, para
representantes de seus países membros, com o objetivo de ampliar propostas
internacionais ao longo do ano.
No início de março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS)
classificou o estado de difusão da doença causada pelo novo coronavírus como
pandemia, já havia mais de 300 projetos culturais inscritos no Edital de Chamamento
Público e a repercussão do título vinha se ampliando, assim como as parcerias
institucionais para se formar uma grande rede de divulgação e programação cultural.
Toda essa mobilização precisou ser revista quando, em 13 de março de 2020, foi
reconhecida pelas autoridades a situação de emergência em saúde pública no Estado e
no Município do Rio de Janeiro, levando a população a permanecer em quarentena por
longos meses, o cancelamento de eventos presenciais, voos internacionais e ao
adiamento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos para o ano seguinte, com a previsão
de realização de 18 a 22 de julho de 2021. Todos tiveram que se reinventar, e as
prioridades e a atenção de todos voltaram-se para a luta diária pela cura das inúmeras
pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e pela busca de vacinas para atender à
demanda universal.
O cotidiano da população mundial passou por transformações repentinas e
extremas, repercutindo no debate sobre o futuro das cidades pós-pandemia, evocando
apostas sobre as mudanças na arquitetura, nos espaços públicos, na mobilidade, nas
densidades urbanas, nas relações campo-cidade e na revisão total de necessidades e
prioridades, tanto no espaço material, quanto virtual.
A programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA também se
reinventou. Tendo em vista que a maioria dos eventos chancelados foram adiados ou
cancelados, o foco da mídia voltado exclusivamente à cobertura do novo coronavírus e a
propagação de debates on-line, foram criados estímulos para que o edital de chamamento
público aberto recebesse novas programações, incluindo webinars e lives. Reforçou-se
também a produção de conteúdo jornalístico exclusivo, ligado aos grandes temas de 2020
e à nomeação de Rio Capital Mundial da Arquitetura: arquitetura, pandemia, meio
ambiente e sustentabilidade das cidades, patrimônio histórico e identidade cultural.
Desta forma, através do website bilíngue capitalmundialdaarquitetura.rio, formou-se
uma grande rede de discussão destes temas, com conteúdo novo, atualizado quase que
diariamente, trazendo a colaboração de professores universitários, estudantes,
pesquisadores, profissionais de escritórios e servidores públicos de todo o Brasil em
entrevistas e depoimentos. Entre março e agosto, os grandes temas se revezaram nas
matérias especiais, concomitantemente com a divulgação de eventos do Edital de
Chamamento Público que passaram a ser realizados de forma virtual, e das colunas
especiais do website.
A partir de julho, o conteúdo do website passou a ser divulgado nas redes sociais
próprias – Facebook, Instagram, Twitter, ampliando o alcance de leitores.
Em seguida, em parceria com a Multirio, Empresa Municipal de Multimeios, iniciouse a veiculação nas redes sociais de um jogo de cartões relacionado à divulgação de
conteúdo educativo sobre o patrimônio histórico da cidade, amplamente visualizado por
estudantes da rede pública municipal de ensino.
Tão rica foi a experiência com o website que decidimos transformar em ebooks o
conteúdo principal produzido, que poderá ser baixado separadamente: O Meu Rio,

10

Prospectivas, Ações frente à Pandemia, Práticas Sustentáveis, Olhar sobre o Patrimônio e
Programação Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA.
Estavam previstos novos temas de matérias especiais vinculados aos grupos de
trabalho da União Internacional de Arquitetos a partir de setembro, assim como novas
colunas para o website, envolvendo cidades de todo o mundo que sediaram os
congressos mundiais de arquitetos anteriormente. Devido ao período pré-eleitoral, houve
a interrupção da veiculação do website, redes sociais e divulgação da programação entre
15 de agosto e o fim das eleições municipais.
Junto com o retorno progressivo previsto das atividades presenciais no Rio de
Janeiro, Brasil e no mundo, a partir de dezembro de 2020 se inicia uma nova fase da
programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA até julho de 2021,
quando haverá a passagem do título para Copenhagen, no encerramento do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2021 Rio.
Por meio das iniciativas realizadas e previstas para ocorrerem no primeiro
semestre de 2021, pretendemos deixar um legado imaterial, de uma nova cultura, de
respeito às cidades e aos cidadãos, de menor desigualdade social e de integração. Um
legado construído a partir da soma de experiências e culturas da população. “TODOS OS
MUNDOS, UM SÓ MUNDO. ARQUITETURA 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-presidente do Conselho Rio 2020 e diretora executiva do Comitê Organizador Rio Capital
Mundial da Arquitetura UNESCO UIA
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
The title of World Capital of Architecture, granted by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the International Union of
Architects (UIA) for the first time to the city that will host the 27th World Congress of
Architects UIA 2021 Rio - “All worlds. Just one World, Architecture 21”, brought to the
municipality of Rio and the Institute of Architects of Brazil (IAB) great honor and
responsibility, as entities co-responsible for the execution of the program.
The work plan prepared in 2018, together with the Executive Committee of the 27th
World Congress of Architects, with the support of IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ,
FNA, ABEA, AsBEA, ABAP, and ANPARQ has as main goals the dissemination of
architectural culture, the promotion of reflections on the 17 Sustainable Development
Goals of the United Nations, the encouragement of tourism, the development of the city of
Rio, the State and Brazil.
Rio de Janeiro, as well as other world metropolises, presents several urban
management challenges serving as a reference for the main legacy to be achieved: the
change in the authorities and society approach concerning architecture, urbanism and
landscaping as a tool for the construction of more sustainable and equal cities.
In order to develop and execute the work plan, a governance structure was formed
in May 2019, along with the Joint Committee UNESCO.UIA, chaired by the French
architect Dominique Perrault. Rio 2020 Council, chaired by the Mayor of the City of Rio de
Janeiro, is under this committee, together with the participation of several managers of the
municipal bodies, representatives of class entities - UIA, IAB, Executive Committee of the
27th World Congress of Architects, Council of Architecture and Urbanism - CAU, National
Federation of Architects - FNA, in addition to the cultural departments of the Government
of the State of Rio de Janeiro and the Federal Government.
Of honorary participation, Rio 2020 Council has the task of approving the general
program and proposing activities to encourage and give visibility to the program related to
Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA.
The program was coordinated and operationalized by the Organizing Committee,
along with an executive board and three subcommittees - Programming, Promotion and
Communication, and Administration and Logistics, composed of representatives from
various municipal bodies, the IAB and the 27th World Congress of Architects.
The strategies established by the Organizing Committee in 2019 to achieve the
objectives proposed in the program were: the launching of a Public Call for Proposals for
Cultural Projects in November, carried with institutional support for individuals and legal
entities to promote the participation of civil society in the agenda; the formulation and
dissemination of content through its own network of websites and social media, and
partner entities; in addition to the advertising the title and its proposals in several
discussion forums and channels related to urbanism, historical heritage and tourism.
The celebrations of the city as the World Capital of Architecture were officially
launched on 2019-2020 New Year's Eve, in Copacabana Beach, when the title was
announced in real-time to more than two million people and hundreds of millions more
through TV and internet broadcasts.
At the beginning of the year, before the spread of the new coronavírus in Brazil and
in the city of Rio de Janeiro, important events such as exhibitions, book launches, and
seminars were held - all of those were selected through the Public Call for Cultural
Projects. In February, during Carnival, three samba schools from the Special Group
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paraded in the Sambódromo presenting plots related to architecture, urbanism, and the
right to housing, reaching worldwide repercussions.
In the same month, the work and the agenda developed for the whole year of
celebrations of the title was presented at UNESCO headquarters to the representatives of
its member countries, aiming at expanding the range of international project proposals
throughout the year.
At the beginning of March 2020, when the World Health Organization (WHO)
declared the dissemination of disease caused by the new coronavírus as a pandemic,
there were already more than 300 cultural projects registered through the Public Call and
the repercussion of the title was increasing, as well as institutional partnerships towards a
larger network of promotion and cultural programming.
However, all this mobilization needed to be revised on March 13, 2020, when the
authorities of the State and the Municipality of Rio de Janeiro recognized the public health
emergency situation, the population was advised to adopt social isolation measures for
several months, international flights and live events were cancelled, and the 27th World
Congress of Architects was postponed to the following year, now scheduled to be held
from 18 to 22 July 2021. Everyone had to reinvent themselves, and the priorities and
attention turned to the daily struggle for the cure of countless infected people with the new
coronavírus and the search for a vaccine to respond to an universal demand.
The daily lives of the world population suffered sudden and extreme changes,
reflecting on the debate about the future of post-pandemic cities, evoking debates on
transformations in architecture, public spaces, mobility, urban densities, urban-rural
linkages and total revision of the needs and priorities, both in material and virtual space.
Rio's World Capital of Architecture UNESCO.UIA has also reinvented itself. As the
majority of the endorsed events was postponed or canceled, the media focused
exclusively on the coverage of the new coronavírus and the spread of online debates.
Thus, incentives were created for the Public Call to receive proposals for new programs,
including webinars and social media live broadcast. The production of journalistic content
linked to the main themes of the year 2020 and the World Capital of Architecture
nomination, such as architecture, pandemic, environment and sustainability of cities,
historical heritage and cultural identity, was reinforced.
Thereby, the bilingual capitalmundialdaarquitetura.rio website allowed a large
network of discussions on these topics, daily updated content, with contributions from
university professors, students, researchers, architecture professionals and public
servants from all over the country through interviews and testimonies. Between March and
August, the major themes took turns in the special articles, concomitantly with the
disclosure of events received through the Public Call that started to be held virtually, and
the special columns of the website.
In July, the website's content began to be disseminated on its own social networks Facebook, Instagram, Twitter, expanding the outreach of readers.
Then, in partnership with Multirio, the Multimedia Municipal Company, an education
e card game related to the city's historical heritage, was released on social media. An
initiative that was widely accessed by students from the municipal public schools.
The experience with the website was so positive that it was decided to convert the
main content produced into eBooks, which can be downloaded separately: My Rio,
Foresights, Actions Against Pandemic, Sustainable Practices, Looking at the Heritage and
Programming of Rio UNESCO World Capital of Architecture UNESCO UIA.
New themes of special subjects related to the working groups of the International
Union of Architects, as well as new columns for the website involving cities from around
the world that had hosted the World Congresses of Architects were previously scheduled
13

to be published from September. Due to the municipal pre-election period, the website,
social media and the promotion of the programing had to be interrupted from August 15th
until the end of municipal elections process.
Following the scheduled progressive return of presential activities in Rio de Janeiro,
Brazil and around the world, a new phase of the World Capital of Architecture
UNESCO.UIA will begin from December 2020 and will be carried until July 2021, when the
title will be granted to Copenhagen, at the end of the 27th World Congress of Architects UIA 2021 Rio.
Through the initiatives carried out and planned to take place in the first semester of
2021, it is intended to leave an immaterial legacy, one of a new culture, respect for cities
and citizens, integration and less social inequality. A legacy built by the sum of experiences
and cultures of the population. “ALL WORLDS, JUST ONE WORLD. ARCHITECTURE
21”.
Valeria Magiano Hazan
Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee
Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA. 2021, it is intended to leave an immaterial
legacy, one of a new culture, respect for cities and citizens, integration and less social
inequality. A legacy built by the sum of experiences and cultures of the population. “ALL
WORLDS, JUST ONE WORLD. ARCHITECTURE 21”.
Valeria Magiano Hazan
Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee
Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1 | Chapter 1

EDIFICAÇÕES E
ESPAÇOS PÚBLICOS |
Buildings and public spaces
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Projetos sustentáveis ganham destaque no cenário
mundial de pandemia pós-Covid-19
Publicado no site do RCMA em 05/06/2020

O uso de bicicletas já é incentivado pelo ITDP há anos
Foto: cedida pelo ITDP
Nunca, em tantos anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi mais emblemático do que
hoje, em plena pandemia da Covid-19. Projetos sustentáveis nas áreas de edificações,
produção de energia limpa, transportes e ações individuais estão mais valorizados,
implementados e acelerados. O Rio Capital Mundial da Arquitetura abre nesta sexta-feira
(05/06) uma série de matérias sobre o tema, mostrando propostas e ações envolvendo a
natureza.
Em 35 anos de atuação em cidades do exterior e do Brasil, o Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento (ITDP) promove o transporte ambientalmente sustentável e
equitativo. Trabalha com os governos municipais para implementar projetos de transporte
e desenvolvimento urbano que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e a
poluição. Agora está com foco também na implementação de projetos sustentáveis como
a criação de ciclovias temporárias para o período de retomada de atividades em cidades
que enfrentam a pandemia da Covid-19.
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O incentivo ao uso de bicicletas e caminhadas já é desenvolvido pelo ITDP há muitos
anos, mas neste momento é praticamente uma emergência, devido às recomendações de
distanciamento entre as pessoas para evitar o contágio do vírus.

O ITDP lembra em seu site que a bicicleta é uma alternativa eficiente para garantir a
circulação, minimizando a exposição e o contato social. Muitas cidades estão
implementando iniciativas para estimular o uso da bicicleta. Bogotá (Colômbia) estendeu
a operação dos 117 quilômetros de ciclovias de lazer realizada aos domingos para todos
os dias da semana. Iniciativas para estimular o uso da bicicleta estão em implantação em
Paris (França), Berlim (Alemanha), Barcelona (Espanha), Londres (Inglaterra) e Lima
(Peru).
As ciclovias temporárias são faixas de carros nas vias separadas por cones ou
segregadores de concreto para traçar rotas que tragam mais segurança à circulação em
bicicletas. E para a gerente de Transportes Ativos da ITDP Brasil, Danielle Hoppe, este é
um bom momento para as cidades implantarem o sistema, podendo se transformar em
medidas permanentes logo depois.
– Como o número de veículos está reduzido nas ruas, é uma boa hora para se iniciar a
ocupação de algumas faixas de carros com bicicletas -, sugere Danielle Hoppe, gerente
de Transportes Ativos do ITDP Brasil.
O sistema de ampliação do uso de bicicletas, implantado em Fortaleza (CE) nos últimos
cinco anos, contribui para reduzir os níveis de poluição, embora a medição dos índices
ainda seja difícil. Mas outros efeitos positivos foram constatados.
-O número de mortes no trânsito foi reduzido em 50% após consolidação de rede de
ciclovias e redução de velocidade de veículos. A cidade se tornou uma das primeiras do
mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir pela
metade esta taxa -, comemora a gerente do ITDP.
A ampliação da malha cicloviária em 319% não foi a única medida adotada na cidade.
Entre as variáveis, um sistema de bicicletas compartilhadas foi criado de forma que os
usuários pudessem levá-las para a casa e devolvê-las no retorno à atividade (trabalho,
escola, etc) no dia seguinte. Além disso, o aluguel da bike pode ser pago com o cartão de
transporte público, o que facilitou a adequação das pessoas à nova rotina.
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Danielle Hoppe.
Foto cedida pela entrevistada
Danielle Hoppe: ‘benefícios em várias áreas’
Segundo Danielle Hoppe, as cidades de Buenos Aires (Argentina), Milão (Itália) e Bogotá
(Colômbia) estão reduzindo a emissão de gases poluentes incentivando as caminhadas e
o uso de bicicletas. E os resultados também estão trazendo benefícios em outras áreas.
Com base nestas experiências, a capital mineira, Belo Horizonte, está trabalhando para
implementar um corredor de 30 quilômetros exclusivo para bicicletas como medida de
retomada pós-covid e já iniciou testes com marcações em pintura nas vias.
No Rio de Janeiro, estão sendo estudadas ciclorrotas experimentais para implementação
na retomada das atividades.
– A ideia é monitorarmos durante um período e caso a avaliação seja positiva, introduzir
essa ciclorrota de forma permanente como um trecho da malha cicloviária existente -,
afirma, Simone Silva, representante da Casa Civil no CIMU (Centro Integrado de

18

Mobilidade Urbana, unidade operacional que opera dentro do Centro de Operações da
Prefeitura do Rio de Janeiro).
Danielle define duas fases importantes este ano para se planejar as mudanças: houve
uma parada total nas atividades que reduziram índices de poluição e acidentes de
trânsito; e agora, na retomada, há a preocupação com a possibilidade de grande
movimentação de carros e motos, se as pessoas ficarem receosas de usar transporte
público.
– A pandemia trouxe a percepção de que os veículos leves, como a bicicleta, são
importantes e nos permitem andar pela cidade com segurança e resiliência -, alerta a
especialista em transportes.
A micromobilidade, de acordo com Danielle, é indicada não apenas para a situação
provocada pela disseminação da Covid-19, mas também para a resiliência geral de uma
cidade. Seja durante uma pandemia global, ou por conta de tempestades severas, em
vista da má qualidade do ar ou devido aos outros efeitos das mudanças climáticas, as
cidades continuarão sendo confrontadas e terão que encarar os desafios com medidas
que promovam adaptação.
– Para manter as cidades em movimento, é preciso oferecer todas as opções disponíveis:
ônibus, metrô, táxis compartilhados, caminhadas e, é claro, a micro mobilidade, que deve
fazer parte do plano de resiliência de todas as cidades -, resume a gerente do ITDP.
Busca de soluções ambientais
Diante das dificuldades provocadas pelo novo coronavírus, cidades buscam soluções
arquitetônicas, de mobilidade urbana, energética para alcançar uma melhor qualidade de
vida para seus moradores. Um dos trabalhos desenvolvidos mesmo antes da pandemia, é
o do C40, um grupo de 96 grandes cidades comprometidas no mundo inteiro com o
combate ao aquecimento global. O diretor regional adjunto da Rede C40 para a América
Latina, Ilan Cuperstein, falou de suas experiências em vários municípios (e não as
posições da rede, como fez questão de destacar).
Na América Latina, 12 cidades fazem parte do compromisso de se criar um planejamento
de ações em favor do clima, inclusive as brasileiras Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR),
Salvador (BA) e São Paulo (SP).
Algumas cidades no mundo já adotam o chamado zoneamento integrado, um instrumento
de organização territorial, com planejamento eficiente do uso do solo e efetiva gestão
ambiental. O instrumento age através da delimitação de zonas e uma correspondente
atribuição de usos e atividades compatíveis de acordo com as características específicas
de cada região, permitindo, restringindo, ou impossibilitando determinados usos e
atividades. A iniciativa tem como destaque, por exemplo, Portland e Chicago (EUA);
Cidade do Cabo (África do Sul); e Buenos Aires (Argentina), que começam a levar em
conta este tipo de planejamento, para que espaços urbanos sejam agregadores,
sustentáveis, com geração de melhor qualidade de vida.
Algumas ações, lembra Ilan, são a longo prazo, mas já começaram a tomar forma. É o
caso do Plano de Ação Climática para zerar, até 2050, a emissão de dióxido de carbono e
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outros gases causadores do efeito estufa e, por consequência, do aquecimento global. A
estimativa é que, em 30 anos, três quartos da população mundial estarão vivendo nas
cidades. Lançado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em dezembro de 2018, o plano,
segundo Ilan, vem sendo “elaborado com sucesso, conforme o planejado”, apesar de ter
sofrido adaptações, em virtude do enfrentamento ao novo coronavírus.
– A Prefeitura do Rio é uma das que se comprometeu com essa importante causa,
liderada pela Secretaria da Casa Civil, com participação de diversas outras secretarias e
autarquias. O cronograma foi adaptado devido à pandemia, mas as equipes técnicas da
prefeitura continuam liderando o processo e avançando para que o plano seja finalizado
assim que possível -, afirma.
Para Ilan, a única opção de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável é a que
leva em conta, de forma integrada, objetivos econômicos e ambientais.- Em termos
nacionais, quem mais perde com a desconstrução de estruturas de políticas ambientais e
com o desmatamento da Amazônia e de outros biomas é o próprio Brasil. Precisamos
resgatar o entendimento em relação a esse caminho de desenvolvimento sustentável. A
dicotomia economia versus meio ambiente já foi superada há mais de 20 anos -, alerta.
Neste cenário, conforme o diretor adjunto do C40, é ainda mais relevante o papel dos
governos subnacionais, que têm constantemente reafirmado seus compromissos com a
agenda climática. Ele destaca que as cidades em geral são responsáveis por cerca de
70% das emissões de gases de efeito estufa do mundo e entre as que integram o C40,
98% já reportam sofrer com os impactos das mudanças do clima.

Ilan Cuperstein: iniciativas para que as cidades já se adaptem aos grandes
impactos climáticos.
Foto: Michel Filho/Prefeitura do Rio
20

– Isso quer dizer que as cidades são atores-chave em qualquer solução para a crise
climática. E de fato, as cidades têm liderado a agenda climática, embora não possam
fazer tudo sozinhas. Os prefeitos e prefeitas de todas as cidades C40 na América Latina
assinaram um compromisso de criar o plano de ação climática, com ações que devem
começar desde já. Isso inclui a transição para o uso de tecnologias mais limpas de
transporte; mais opções de mobilidade limpa; gestão sustentável de resíduos; utilização
de energia de fontes renováveis e soluções por meio de eficiência energética –
exemplifica.
Ações contra impactos climáticos
Ilan Cuperstein chama a atenção para a importância de iniciativas para que as cidades já
se adaptem, de maneira apropriada, para os grandes impactos climáticos previstos pelas
comunidades científica e ambiental. O aumento da ocorrência de ondas e ilhas de calor,
elevação do nível do mar e a maior frequência e intensidade de chuvas e secas, são
alguns dos fenômenos que o planeta vai passar a enfrentar cada vez mais. Nesse
sentido, o Rio de Janeiro, de acordo com ele, vendo sendo exemplo.
– As cidades estão tomando iniciativas e a C40 tem apoiado, visando ações mais
ambiciosas e mais aceleradas nos próximos anos. No Rio, há vários casos de sucesso,
como a expansão da rede de transporte público; o decreto assinado com metas para
ônibus com zero emissão de poluição e um território neutro em carbono; a planta de
biometanização de resíduos orgânicos no bairro Caju; a frota de caminhões elétricos da
empresa de limpeza urbana Comlurb para coleta de resíduos, e o importante Sistema
Alerta Rio – enumerou.
Inclusão social e econômica
Assim como outros especialistas no assunto, Ilan não tem dúvidas de que a única forma
de garantir um futuro próspero e justo para as cidades é enfrentar a crise climática de
forma integrada e garantindo maior inclusão social e econômica de suas populações. Ele
lembra que a meta da Rede C40 é que todas as cidades membros tenham planos de
ações climáticas compatíveis com o Acordo de Paris, até o final deste ano, para evitar
riscos futuros à segurança das pessoas e até mesmo a interrupções de serviços básicos.
O acordo foi aprovado por 195 países, com a meta de fortalecer a resposta global à
ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os
impactos decorrentes dessas mudanças. O compromisso é para manter o aumento da
temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de
não medir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis préindustriais.
– Estamos otimistas quanto ao cumprimento desta meta. Com estes planos, a ideia é
apoiar a implementação das ações climáticas inclusivas, embasadas na ciência, na
equidade social e em frequente consulta junto aos cidadãos comuns e especialistas. O
capital natural da Cidade do Rio de Janeiro é um dos maiores diferenciais que o município
tem. Não à toa a cidade teve e tem um papel crucial nas negociações globais ambientais,
sobretudo por ter sido a cidade sede da Conferência Eco-92.
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Programa Cidade pelo Clima é Destaque
Através do Decreto 46.079, a Prefeitura do Rio criou o Programa Cidade pelo Clima, com
monitoramento das ações climáticas na cidade.
– O decreto de Declaração de Ruas Verdes e Saudáveis da C40 estabelece que qualquer
contrato de concessão de ônibus a partir de 2025, incluirá somente ônibus com zero
emissão, além de estipular a criação de uma área da cidade neutra em emissões até
2030. Este compromisso demonstra a liderança e comprometimento da gestão com o
clima -, elogia.
Ainda que em termos de ações, o Rio também tem avançado em outras frentes. A cidade
hoje tem, por exemplo, a primeira planta de biometanização a partir de resíduos orgânicos
da América Latina e a maior frota de caminhões elétricos de coleta de resíduos fora da
China.
O sistema Alerta Rio, liderado pela Defesa Civil e apoiado pelo Centro de Operações Rio
(COR), é também referência em adaptação a respostas imediatas em catástrofes
naturais, como inundações urbanas. O Rio de Janeiro também está em fase de
elaboração do Projeto Solário Carioca, para produção de energia solar em terrenos e
edifícios municipais espalhados pela cidade.
Além disso, o Instituto Pereira Passos é referência na coleta e reporte de dados
climáticos, importantes para o acompanhamento e entendimento do impacto das ações
municipais sobre emissões. O Rio foi a primeira cidade da região a ter uma série histórica
de inventários de emissões de gases de efeito estufa feita exclusivamente por gestores
municipais.
– Isto significa que a prefeitura tem uma equipe técnica extremamente qualificada, em
diversas secretarias e instituições, para avançar o planejamento e implementação das
ações climáticas necessárias para manter o aquecimento global até 1.5 graus -, diz.
Projeto da Prefeitura do Rio é premiado
O programa Solário Carioca, que prevê a construção de uma ‘fazenda solar’ para geração
de energia limpa no Aterro Sanitário de Gericinó, na Zona Oeste, é uma das principais
ações de sustentabilidade e economia desenvolvidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A
iniciativa da Prefeitura, através do Escritório de Planejamento da Secretaria da Casa Civil,
já conquistou até um prêmio internacional. O Programa Cities Finance Facilities (CFF),
uma cooperação do grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática com a
Agência Alemã de Cooperação Internacional, vai patrocinar a primeira etapa do plano. O
apoio do CFF consiste na contratação de uma consultoria especializada, para fazer o
detalhamento técnico e o estudo econômico-financeiro, além de determinar um modelo de
negócios e captação de recursos para implantação do projeto.
A Fazenda Solar de Gericinó vai ocupar uma área de 80 mil metros quadrados da parte
alta do aterro sanitário e terá capacidade para geração de 5 MWp. O fornecimento de
energia elétrica está estimado em 17.700.000 KWh/ano (o que seria suficiente para
abastecer cerca de nove mil residências).
Após a implantação do projeto-piloto em Gericinó, a Prefeitura planeja aumentar o número
de fazendas solares no município, para utilizar a energia gerada para o abastecimento de
prédios públicos municipais e a frota de veículos elétricos da Comlurb, por exemplo. O
programa traz benefícios ambientais e econômicos para o município.
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Aline Xavier: estudos incluem aspectos legais e institucionais, com roadmaps para
o futuro planejamento de fazendas solares.
Imagem cedida pela entrevistada.
– Atualmente, estão em processo de contratação as consultorias especializadas que irão
realizar os estudos contendo os detalhamentos técnicos e econômicos. Os estudos
incluem aspectos legais e institucionais, com roadmaps para o futuro planejamento de
novas fazendas solares na cidade, além de modelos econômicos que viabilizem sua
implantação. Estes estudos para a implantação não terão custos para a prefeitura -,
afirma Aline Xavier, coordenadora de estratégias de planejamento do Escritório de
Planejamento.
– A medida é um bom passo para nos tornarmos carbono neutros (neutralizar emissões
de gases de efeito estufa). E a Prefeitura economizará no consumo de energia nos
prédios municipais -, acrescenta Pedro Rodrigo Rolim, gerente de sustentabilidade e
resiliência do Escritório de Planejamento da Casa Civil.
O aproveitamento de uma área com solo deteriorado pela atividade de ‘lixão’ e a redução
da emissão de gases de efeito estufa, a partir da mudança da matriz energética das frotas
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municipais, são as estratégias de desenvolvimento sustentável. As vantagens econômicas
também são consideráveis, uma vez que a geração de energia em usinas solares é mais
barata do que a geração em hidrelétricas e térmicas.
O Solário Carioca é um dos projetos que integram o Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) da cidade. O PDS consiste em estabelecer uma visão da cidade para
2050. Entretanto, como planejamento de médio e longo prazo, o Rio também deverá
cumprir objetivos e metas a serem alcançadas até 2030. Com previsão de entrega para
dezembro de 2020, o Plano de Desenvolvimento Sustentável possui ações e metas
alinhadas com a agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, conhecida como
Agenda 2030.
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WORLD ENVIRONMENT DAY
Sustainable projects gain prominence in the postCovid-19 global pandemic scenario
Published on the RCMA website on 06/05/2020

The use of bicycles has been encouraged by ITDP for years
Photo: provided by ITDP
World Environment Day has never been more emblematic than now, when the world
suffers from the Covid-19 pandemic. Sustainable projects in the fields of construction,
clean energy production, transport and individual actions are more valued, implemented
and accelerated. On Friday (05/06), Rio World Capital of Architecture opens a series of
articles on the theme, showing proposals and actions involving nature.
For 35 years operating in cities of Brazil and abroad, the Institute of Transport and
Development Policies (ITDP) promotes environmentally sustainable and equitable
transport. It works with municipal governments to implement transport and urban
development projects that reduce greenhouse gas emissions and pollution. Now it is also
focused on the implementation of sustainable projects such as the creation of temporary
cycle paths for the period of resumption of activities in cities that are currently facing the
Covid-19 pandemic.
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The incentive to use bicycles (photo above) and hiking has been supported by ITDP for
many years, but at this moment it is practically an emergency, due to the
recommendations of distance between people to avoid contagion with the virus.
The ITDP reminds on its website that the bicycle is an efficient alternative to guarantee
circulation, minimizing exposure and social contact. Many cities are implementing
initiatives to encourage bicycle use. Bogotá (Colombia) extended the operation of the 117
kilometers of leisure bike lanes, carried out on Sundays, for all days of the week. Initiatives
to stimulate the use of bicycles are being implemented in Paris (France), Berlin
(Germany), Barcelona (Spain), London (England), and Lima (Peru).
Temporary bicycle lanes are car lanes separated on the roads by cones or concrete
segregators to draw routes that bring more safety to circulation on bicycles. According to
the Active Transport manager of ITDP Brasil, Danielle Hoppe, this is a good time for cities
to implement the system, and it can become permanent measures soon after.
- As the number of vehicles is reduced on the streets, it is a good time to start the
occupation of some lanes of cars with bicycles -, suggests Danielle Hoppe, manager of
Active Transport at ITDP Brasil.
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Danielle Hoppe.
Photo courtesy of the interviewee
Danielle Hoppe: ‘benefits in multiple areas’
The system for expanding the use of bicycles was implemented in Fortaleza (CE), in the
past five years. It contributed to reduce the levels of pollution, although the measurement
of the indexes is still difficult. However, other positive effects have been noted.
-The number of traffic deaths has been reduced by 50% after consolidating the cycle path
network and reducing vehicle speed. The city has become one of the first in the world to
achieve the United Nations (UN) goal of halving this rate -, celebrates the ITDP manager.
The expansion of the cycle network by 319% was not the only measure adopted in the city.
Among the variables, a system of shared bicycles was created so that users could take
them home and when one returns from their daily activities (work, school, etc.) the next
day. In addition, the rental of the bike can be paid with the public transport card, which
made it easier for people to adapt to the new routine.
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Ilan Cuperstein: initiatives for cities to adapt to major climate impacts.
Photo: Michel Filho / Rio City Hall
According to Danielle Hoppe, the cities of Buenos Aires (Argentina), Milan (Italy) and
Bogotá (Colombia) are reducing the emission of polluting gases by encouraging walking
and the use of bicycles. The results are also bringing benefits in other areas.
Based on these experiences, the capital of Minas Gerais (a Brazilian Federal State), Belo
Horizonte, is working to implement a 30 km corridor exclusively for bicycles as a postCovid resumption measure and has already started tests with paint markings on the roads.
In Rio de Janeiro, experimental cycle routes are being studied for implementation when
the activities resume.
- The idea is to monitor for a period and if the assessment is positive, to introduce this
cycle route permanently as a stretch of the existing cycle network -, says Simone Silva,
representative of the Civil House at CIMU (Integrated Center for Urban Mobility,
operational unit which operates within the Operations Center and Resilience of the City of
Rio de Janeiro).
Danielle defines two important phases this year in order to plan the changes: there was a
complete halt in activities that reduced pollution and traffic accidents; and now, in the
resumption, there is a concern about the possibility of a large movement of cars and
motorcycles, if people are afraid of using public transport.
- The pandemic brought the perception that light vehicles, such as bicycles, are important
and allow us to walk around the city with safety and resilience -, warns the transport
specialist.
Micromobility, according to Danielle, is indicated not only in the context of the spread of
Covid-19 but also for the general resilience of a city. Whether during a global pandemic, or
due to severe storms, due to poor air quality, or due to the other effects of climate change,
cities will continue to be confronted and will have to face the challenges with measures
that promote adaptation.
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- To keep cities moving, it is necessary to offer all available options: buses, subways,
shared taxis, walks and, of course, micromobility, which should be part of the resilience
plan of all cities -, summarizes the manager of the ITDP.
Search for environmental solutions
Faced with the difficulties caused by the spread of the new coronavírus, cities seek
architectural, urban mobility and energy solutions to achieve a better quality of life for their
residents. One of the works developed even before the pandemic is the one of C40, a
group of 96 large cities committed worldwide to combat global warming. The deputy
regional director of the C40 city network for Latin America, Ilan Cuperstein, spoke of his
experiences in several municipalities. It is important to state that the opinions expressed
by him are the network's positions, as Ilan insisted on highlighting.
In Latin America, 12 cities are part of the commitment to create an action planning in favor
of the climate, including the Brazilians urbes Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador
(BA) and São Paulo (SP).
Some cities in the world already adopt the so-called integrated zoning, an instrument of
territorial organization, with efficient planning of land use and effective environmental
management. The instrument acts through the delimitation of zones and a corresponding
attribution of compatible uses and activities according to the specific characteristics of
each region, allowing, restricting, or preventing certain uses and activities. The initiative is
highlighted, for example, by Portland and Chicago (USA); Cape Town (South Africa); and
Buenos Aires (Argentina), which begin to take this type of planning into account, so that
urban spaces are aggregators, sustainable, and offer a better quality of life.
Some actions, Ilan recalls, are long term ones, but they have already started to take
shape. This is the case of the Climate Action Plan to neutralize emissions of carbon
dioxide and other gases that cause the greenhouse effect by 2050, and, consequently,
global warming. It is estimated that in 30 years, three-quarters of the world population will
be living in cities. Launched by the City of Rio de Janeiro in December 2018, the plan,
according to Ilan, has been “successfully elaborated as planned”, despite having
undergone adaptations, due to the confrontation with the new coronavírus.
- The City Hall of Rio is one of those that has committed itself to this important cause, led
by the Municipal Secretariat of the Executive Office, with the participation of several other
secretariats and municipal bodies. The schedule had to be adapted due to the pandemic,
but the technical teams of the city continue to lead the process and move forward so that
the plan is finalized as soon as possible -, he says.
For Ilan, the only option for a truly sustainable development is the one that considers, in an
integrated way, economic and environmental objectives.- In national terms, whoever loses
the most with the deconstruction of environmental policy structures and with the
deforestation of the Amazon and from other biomes is Brazil itself. We need to recover the
understanding regarding this sustainable development path. The economy versus
environment dichotomy has been overcome for more than 20 years -, he warns.
In this scenario, according to the deputy director of C40, the role of subnational
governments, which have constantly reaffirmed their commitments to the climate agenda,
is even more relevant. He points out that cities in general are responsible for around 70%
of the world's greenhouse gas emissions and among those that compose the C40, 98%
already report suffering from the impacts of climate change.
- This means that cities are key players in any solution to the climate crisis. And indeed,
cities have been at the forefront of the climate agenda, although they cannot do everything
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alone. The mayors of all C40 cities in Latin America signed a commitment to create the
climate action plan, with actions that must start now. This includes the transition to the use
of cleaner transport technologies; more clean mobility options; sustainable waste
management; the use of energy from renewable sources and solutions through energy
efficiency - exemplifies.
Actions against climate impacts
Ilan Cuperstein draws attention to the importance of initiatives so that cities are already
adapting, in an appropriate manner, to the major climate impacts expected by the scientific
and environmental communities. The increase in the occurrence of heat waves and
islands, rising sea levels and the greater frequency and intensity of rains and droughts, are
some of the phenomena that the planet will face more and more. In this sense, Rio de
Janeiro, according to him, is seen as an example.
- Cities are taking initiatives and C40 has been supporting them, aiming at more ambitious
and more accelerated actions in the coming years. In Rio, there are several success
stories, such as the expansion of the public transport network; the decree signed with
targets for buses with zero pollution emissions and a carbon neutral territory; the organic
waste biomethanation plant in the Caju neighborhood; the fleet of electric trucks of the
urban cleaning company Comlurb to collect waste, and the important Sistema Alerta Rio listed.
Social and economic inclusion
Just as other experts on the subject, Ilan has no doubts that the only way to guarantee a
prosperous and fair future for cities is to face the climate crisis in an integrated manner
and ensuring greater social and economic inclusion for their populations. He recalls that
the goal of the C40 Network is for all member cities to have climate action plans
compatible with the Paris Agreement, by the end of this year, aiming at avoiding future
risks to people's safety and even interruptions in basic services.
The Agreement was approved by 195 countries, with the goal of strengthening the global
response to the threat of climate change and strengthening the countries' capacity to deal
with the impacts arising from these changes. The commitment is to keep the global
average temperature rise well below 2 ° C above pre-industrial levels and spare no efforts
to limit the temperature rise to 1.5 ° C above pre-industrial levels.
- We are optimistic about the fulfillment of this goal. With these plans, the idea is to support
the implementation of inclusive climate actions, based on science, social equity and in
frequent consultation with ordinary citizens and specialists. The nature capital of the City of
Rio de Janeiro is one of the biggest advantages that the municipality has. It is not by
chance that the city had and has a crucial role in global environmental negotiations, mainly
because it was the host city of the Eco-92 Conference.
City for Climate Program is Featured
Through Decree 46.079, the City of Rio created the City for the Climate Program, aiming
at the monitoring of climate actions in the city.
- The C40 Green and Healthy Streets Declaration decree states that any bus concession
contract from 2025 will include only zero-emission buses, in addition to stipulating the
creation of an emission-neutral city area by 2030. This commitment demonstrates
management's leadership and commitment to the climate - he praises.
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Although in terms of actions, Rio has also advanced on other fronts. The city today has, for
example, the first biomethanation plant from organic waste in Latin America and the
largest fleet of electric waste collection trucks outside of China.
The Rio Alert system, led by the Civil Defense and supported by the Rio Operations and
Resilience Center (COR), is also a reference in adapting to immediate responses in
natural disasters, such as urban floods. Rio de Janeiro is also in the process of developing
the Solário Carioca Project, for the production of solar energy in properties and buildings
of the municipality spread throughout the city.
In addition, the Pereira Passos Institute is a reference in the collection and reporting of
climate data, which are important for monitoring and understanding the impact of municipal
actions on emissions. Rio was the first city in the region to have a historic series of
greenhouse gas emission inventories done exclusively by municipal managers.
- This means that the city has an extremely qualified technical team, in several
departments and institutions, to advance the planning and implementation of the climate
actions necessary to maintain global warming up to 1.5 degrees -, he says.
Rio City Hall project is awarded
The Solário Carioca program, which consists of the construction of a 'solar farm' for the
generation of clean energy at the Gericinó Landfill, in the West Zone, is one of the main
sustainability and economic actions developed by the City of Rio de Janeiro. The
Municipality's initiative, through the Planning Office of the Municipal Secretariat of the
Executive Office, has already won an international award. The Cities Finance Facilities
(CFF) Program, a cooperation of the C40 Cities Climate Leadership Group with
theGerman Agency for International Cooperation or (GIZ), will sponsor the first stage of the
plan. CFF's support consists of hiring a specialized consultancy to carry out the technical
details and the economic-financial study, in addition to determining a business model and
fundraising for the implementation of the project.
The “Solar de Gericinó” Farm will occupy an area of 80 thousand square meters of the
upper part of the landfill and will have the capacity to generate 5 MWp. The supply of
electricity is estimated at 17,700,000 KWh / year (which would be enough to supply around
nine thousand homes).
After the implementation of the pilot project in Gericinó, there are plans to increase the
number of solar farms in the municipality, to use the energy generated to supply municipal
public buildings and the Comlurb electric vehicle fleet, for example. The program brings
environmental and economic benefits to the municipality.
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Aline Xavier: studies include legal and institutional aspects, with roadmaps for
planning future solar farms.
Image provided by the interviewee.
- Currently, the specialized consultants that will carry out the studies containing the
technical and economic details are in the hiring process. The studies include legal and
institutional aspects, with roadmaps for the future planning of new solar farms in the city, in
addition to economic models that make their implementation feasible. These studies for
the implementation will have no costs for the city -, says Aline Xavier, coordinator of
planning strategies at the Planning Office.
- The measure is a good step towards becoming carbon neutral (neutralizing greenhouse
gas emissions) and the City Hall will save energy consumption in municipal buildings -,
adds Pedro Rodrigo Rolim, manager of sustainability and resilience at the Planning Office
of the Civil House.
The use of an area with the soil deteriorated by the 'dump' activity and the reduction in the
emission of greenhouse gases, based on the change in the energy matrix of municipal
fleets, are the strategies for sustainable development. The economic advantages are also
considerable since the generation of energy in solar plants is cheaper than the generation
in hydroelectric and thermal.
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Solário Carioca is one of the projects included in the Sustainable Development Plan (PDS)
of the city. The PDS consists of establishing a vision of the city for 2050. However, as a
medium and long-term plan, Rio must also meet objectives and goals to be achieved by
2030. Having the delivery scheduled for December 2020, the Sustainable Development
Plan presents actions and goals in line with the UN's Sustainable Development Agenda,
known as the 2030 Agenda.
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Arquitetos renomados falam de seus projetos, com
foco na sustentabilidade de edificações
Publicado no site do RCMA em 12/06/2020

Sérgio Caldas: “Centralidade passa a ser escolha e não necessidade”
Foto: cedida pelo entrevistado
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Eles são referências na busca constante de soluções que conciliam fatores sociais e
econômicos e se destacam pela preocupação em implementar tais práticas em seus
projetos, de olho na preservação da natureza e, ao mesmo tempo, na elevação da
qualidade de vida da população. Dando sequência à série de matérias com foco na
sustentabilidade nas edificações, em homenagem ao mês dedicado ao Meio Ambiente,
publicamos nesta sexta-feira, 12/06, entrevistas com quatro renomados arquitetos.
Ideias sustentáveis para construções, incluindo hospitalares e habitações permanentes
para idosos, produção de energia limpa, transportes e ações individuais, estão cada vez
mais valorizadas e aceleradas. Ruy Rezende, Sérgio Caldas, Sylvia Rola e Aníbal
Sabrosa, foram convidados a falar sobre o assunto ao Rio Capital Mundial da Arquitetura
(RCMA). As fotos foram gentilmente cedidas pelos entrevistados. Confira:

SÉRGIO CALDAS: Morar fora dos grandes centros e
trabalho remoto viram tendências

Um dos imóveis projetados por Sérgio Caldas: conforto, economia e natureza.
Imagem cedida por Sérgio Caldas
Um dos arquitetos e urbanistas mais respeitados do Brasil, Sérgio Conde Caldas - sócio
fundador do escritório SCC Arquitetura e da empresa Opy Soluções Urbanas, e diretor de
planejamento da Concal Construtora - é daqueles profissionais que erguem a cabeça para
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enxergar oportunidades e lições perante a graves crises, como a pandemia da Covid-19.
Em entrevista ao Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA), ele diz que o momento
atual, "de valorização das habitações, mesmo de forma forçada", desperta, na sua visão,
para a importância da percepção e reflexão da arquitetura contemporânea, muito pouco
consumida, na sua opinião, e um urbanismo consciente, ainda menos presente.
- A racionalidade na arquitetura, que faz parte do meu DNA, está também intimamente
ligada à sua qualidade. A construção civil é responsável pelo desenvolvimento formal das
cidades, na evolução e qualificação urbana, no sentido que a sua produção gera impactos
muito mais amplos que seus utilizadores diretos. Dessa forma, a qualidade dos projetos
se reflete na urbe como um todo, em aspectos extremamente profundos - afirma Caldas,
dizendo que o momento atual também é ímpar para que a sociedade repense a qualidade
dos espaços públicos e da mobilidade urbana.
Sérgio Caldas, que lidera uma equipe de quase 100 colaboradores, lembra que ao longo
de sua experiência profissional, acabou desenvolvendo a questão técnica para que
atendesse a cada vez mais demandas de sustentabilidade de objetos arquitetônicos, tanto
do ponto de vista do usuário, quanto do ponto de vista do empreendedor. Princípios de
sustentabilidade, destaca ele, estão nas soluções arquitetônicas ancestrais, simples e de
conforto, como ventilação cruzada, incidência solar controlada, entre outros fatores.
- Nós vivemos durante anos, dois paradigmas que influenciaram e influenciam nossas
cidades: A Revolução Industrial e o Modernismo. Cada um de sua forma e medida tiveram
acertos e erros. Hoje conseguimos ver com muita clareza os erros e tivemos entre eles a
sorte em termos normas urbanísticas e de proteção a paisagem e ao patrimônio,
construído de forma definida, o que fez da cidade, Patrimônio da Humanidade como
Paisagem Cultural Urbana.
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Um dos imóveis projetados por Sérgio Caldas: conforto, qualidade e valorização da
natureza
Imagem cedida por Sérgio Caldas
Para Sérgio Caldas, os governantes têm papel de fomentar a sociedade com a abertura
para diálogo sobre a legislação do setor. Novos desafios, de acordo com o arquiteto,
surgem dentro desse dinamismo.
- A maturidade vem daí, para que possamos tratar de pautas mais importantes, que hoje
esbarram na complexidade. Esse aculturamento gera crítica e percepções significativas,
como é o caso da eficiência nas construções, do uso, por exemplo, racional da água e da
energia, geradas com painéis solares, entre outros. O governo tem a missão de fomentar
essa economia, baseada em estímulos para sua produção -, opina.
O arquiteto ressalta que empreendedores do ramo têm perfeita noção do que devem
desenvolver para atender as leis em vigor, tornando uma necessidade comercial nos
projetos e que passe a ser implementada naturalmente. Imóveis corporativos e hotéis,
buscam mais esses tipos de soluções eficientes, por terem uma operação mais baixa.
- Há uma percepção na ruptura do caminho contemporâneo nos centros urbanos
requalificados. A mobilidade urbana é um dos assuntos. Os automóveis, por exemplo,
estão perdendo o protagonismo que tinham no Modernismo. O compartilhamento está
ligado a vida prática, a facilidade de serviços, a densidade e multiplicidade de usos. A
reconversão de edifícios antigos e a revalorização e ativação das ruas e praças também.
Por outro lado, não há mais caminho possível para a lógica do espraiamento das cidades,
com baixa densidade a custos de mobilidade e infra-estrutura altíssimos, e sem todos
esses valores reconhecidos
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Moradias longe dos centros urbanos elevam a qualidade de vida das pessoas
Imagem cedida por Sérgio Caldas
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Morar fora dos centros urbanos e com qualidade já faze parte da nova realidade
Ainda conforme Sérgio, o fato novo, acelerado pela pandemia, é que as pessoas estão
percebendo que é possível morar fora dos grandes centros, com muito mais qualidade,
integrados a natureza, a preços muito mais baixos que os grandes centros, com a
possibilidade de se trabalhar remotamente. Isso influencia positivamente, em algumas
localidades, até no desafogamento do trânsito.
- Afinal, se é possível trabalhar e estudar remotamente, a centralidade passa a ser uma
escolha, não uma necessidade. Acredito que isso será uma possibilidade de demanda
crescente e gerando uma tendência de reconversão dos espaços corporativos como um
exemplo desse efeito -, acredita.
Mercado imobiliário informal ainda é um desafio
O mercado imobiliário informal, segundo Sérgio Caldas, "é uma realidade crescente,
organizado e preocupante". A escassez de políticas habitacionais e de cidade ao longo de
décadas contribuíram para que milhares de pessoas fossem viver em habitações
informais.
- O direito à moradia e moradia com qualidade é inegável. É um problema complexo e que
não deve ser tratado com tanta simplicidade. Porém, alguns pontos me parecem
determinantes para alavancar uma evolução rápida em relação ao assunto. Solucionar a
questão fundiária e uma inserção gradativa da cidade formal, sem a ruptura de
zoneamento e densidade existentes na nossa cidade, são dois deles. Projetos urbanos e
de infraestrutura de qualidade, que tratem e se aproximem das reais necessidades de
cada comunidade, é outro ponto - observa.
Ainda de acordo com Sérgio, dentro desses pontos, a saúde e educação são assuntos
prioritários, assim como um programa de reocupação de imóveis devolutos do município,
estado e união.
- Via de regra, estes imóveis estão em áreas importantes e centrais da cidade e podem se
tornar opções de moradia dignas e de produção, a custos mais baixos -, destaca.
Novo Código de Obras traz avanços
Mesmo diante de desafios habitacionais históricos, mudanças na legislação carioca de
urbanismo e edificações, têm favorecido e aumentado a sustentabilidade nos
empreendimentos, na concepção de Sérgio Caldas. Para ele, o novo Código de Obras
ajudou muito nesse aspecto, adequando edifícios às necessidades atuais da legislação.
- O anterior tinha uma lógica de estímulo à construção de áreas desnecessárias, não mais
demandadas, e ao uso de carros com necessidades defasadas, gerando áreas
destinadas a estacionamentos. Hoje se constrói menos áreas para o mesmo edifício.
Existiam muitas barreiras volumétricas, como restrições em varandas, brises verticais e
segunda pele. Fatores que, pelo nosso clima, deveriam ser estimulados para conforto
térmico - diz.
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Em 2012, recorda Sérgio Caldas, foi criado um decreto específico, que instituiu o
chamado Selo Qualiverde, que acabou, no seu entender, resultando em pouco efeito
positivo para o setor.
- Tinham os estímulos (para a obtenção do selo), porém não foram na direção correta.
Entendo que não foi previsto no decreto a questão do produtor imobiliário, que poderia ter
descontos de impostos durante a construção, como ISS e IPTU, já que o usuário teria o
benefício do custo mais baixo da operação e dos concessionários, pela eficiência na
construção - explica, defendendo a renovação da lei do uso do solo, assim como a lei de
reconversão e retrofit, importantes importante na manutenção do patrimônio histórico,
previstas no Código de Obras, mas ainda não regulado.
Caldas diz ainda reconhecer que a questão da sustentabilidade é transversal à sociedade
e uma necessidade planetária.
- A realidade das edificações no Rio de Janeiro tem se alterado rapidamente e para
melhor. O impacto real na cidade só se dá em soluções aplicáveis e aplicadas a média e
grande escala. Quanto mais difundida essa cadeia produtiva, mais barata é sua
implementação nos projetos. As soluções aplicadas a renda alta, apesar de importantes
porque incentivam outros, são uma gota no oceano. O uso racional da água, da luz, o
tratamento do esgoto e do lixo, são importantes em todas as classes, sem distinção.
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RUY REZENDE: O gosto de fazer simple o complexo

Ruy Rezende: mago das construções corporativas
Foto: cedida pelo entrevistado

Desde 1999, todos os seus projetos são alinhados com a sustentabilidade. O texto de
abertura da apresentação do arquiteto Ruy Rezende, sócio-fundador da RRA, deixa claro
a essência do trabalho desenvolvido pelo arquiteto e sua equipe que, segundo ele próprio,
gosta de fazer simples o complexo. Boas referências nessa área não lhes faltam, afinal,
grandes empreendimentos corporativos, entre eles o primeiro LEED Core & Shell na
América Latina - o segundo fora dos EUA-, do Edifício Cidade Nova, Universidade
Petrobras e Parque Madureira, que ostenta o primeiro certificado de qualidade ambiental
AQUA atribuído a um espaço público brasileiro, são alguns exemplos. Trabalhos que
exigem sensibilidade, capacidade profissional, comprometimento, dedicação e
responsabilidade, marcam seu escritório, que atua nas áreas da arquitetura, urbanismo e
paisagismo.
Carioca por adoção, como se define, Ruy mora no Rio há 60 anos, desde os nove de
idade, quando chegou de São Paulo, sua terra natal. Ao longo de 43 anos de prática
profissional, o arquiteto calcula ter assinado mais de 2 milhões de metros quadrados em
edificações, que representam investimentos da ordem de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,4 bilhões).
São prédios com a arquitetura voltada para o mercado empresarial, baseados em
funcionalidade e conforto, economicidade na instalação e uso.
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- Calculo ter estudado algo em torno de uns 60 a 70 prédios corporativos nos últimos 12
anos na cidade do Rio de Janeiro. Doze foram construídos e habitados - orgulha-se.
Para explicar o sucesso de suas construções, Ruy diz que o caminho da
sustentabilidade é "a retomada pelo homem da consciência da finitude e de irmandade
com a natureza". Para ele, ações coletivas, a partir desta consciência, vêm mudando a
maneira de encarar o meio em que o homem vive, principalmente no respeito que as
relações antrópicas, sejam de qualquer ordem, interagem com o universo.

Fachada da sede da Rede Globo, no Jardim Botânico: modelo de interação com
comunidade
Imagem cedida por Ruy Rezende

- Felizmente a sociedade como um todo, com exceção de alguns poucos, adquiriu esta
consciência. Por exemplo, no segmento corporativo, não há corporação ou investidor que
não compactue com esta percepção, colocando-a como ponto prioritário e exigível em
seus projetos. Nossos projetos tem no seu DNA esta cultura, ampliada dia a dia sempre
por uma percepção holística de como estamos vivendo, e a partir disto, nos estudos
decorrentes desta percepção - atesta.
Isolamento social serve para novas percepções da realidade
Ruy Rezende diz acreditar que a obrigatoriedade do isolamento social imposto pela
pandemia da Covid-19, tenha acendido alguns alertas na sociedade, entre eles,
questionamentos como: quem somos, como somos e quais os valores que prezamos.
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- Acostumados aos progressos dos últimos 200 anos, a pandemia nos trouxe a uma outra
realidade. A realidade que já sabíamos, aliás. Do caminho equivocado na forma de viver
e de nos relacionarmos com o nosso ambiente. Desde o tangível fisicamente ao intangível
da internet e sua nuvem, surgem novas oportunidades na maneira de viver, seja em
família, socialmente ou no trabalho -, avalia Ruy.
Para Ruy, o quanto e quando o ser humano irá conseguir absorver e introduzir novas
condutas em comunhão com a natureza em sua vida, ainda é uma incógnita e um desafio.
Mas ele se diz otimista, apostando em grandes avanços futuramente.
"Todos ganham com ações sustentáveis"
Todos ganham com as ações sustentáveis, afirma Ruy, lisonjeado por seus prédios
contribuírem para isso. Ele diz que se sente feliz e que seu empreendimento pode mudar
seu entorno, de forma imediata, contribuindo positivamente com o meio ambiente.
- Porém, somos uma gota no oceano. Precisamos efetivamente de políticas públicas que
visem a grande maioria da população, moradias bem pensadas, saneamento, transporte
público, e, em especial, o cuidado com a saúde e educação - comenta.
Ruy lembra que o uso extrativista de matérias primas na construção civil precisa ter uma
discussão mais ampliada na sociedade. Além do petróleo, lembra ele, onipresente em
todo o nosso entorno e processos.
- Algumas alternativas vêm sendo estudadas, mas nada implementado ainda na escala
industrial da construção civil. Outras maneiras de construir as edificações vêm sendo
pesquisadas e desenvolvidas, porém ainda estão majoritariamente no campo das
pesquisas -, comenta.
Sobre os selos internacionais de sustentabilidade voltados para as edificações e estudos,
como o da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que apontam quesitos para
uma edificação sustentável, Ruy disse que se trata de um tema amplo, complexo e não
genérico.
- Mesmo nos projetos mais comuns como os pontos com reservatório de águas para
reuso, quem determina a sua viabilidade não é a demanda, mas sim a oferta. Por este
exemplo, o que nos parece óbvio, pode não ser e por isto falo da amplitude da questão. O
conhecimento, a pesquisa, a maturação sobre os pontos que modelam e interagem com a
intenção do projeto, é o que indico como ponto de partida. O mercado, se não tiver a
solução ou produto que atenda estas demandas, dependendo, pode ir buscá-las -,
pondera.
Parque Madureira: "O sentimento de pertencimento por parte da comunidade me
emociona"
O Parque Madureira, que leva a assinatura de Ruy, é uma das construções mais
elogiadas no mundo inteiro nos últimos anos. O arquiteto ressalta que o sentimento de
pertencimento da população, despertado pelo projeto, é o que mais o emociona.
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Parque Madureira: projeto premiado e elogiado mundialmente leva assinatura de
Ruy
Alexandre Macieira/Riotur
- A recuperação da cidade por esta área, mostra que sempre que o poder público desejar,
é possível concretizar esta intenção. As ações do projeto foram muito amplas, visando
sempre as pessoas, o bem estar dos moradores. E que acabam envolvendo também
diversos outros aspectos como educação, saúde, conscientização do meio ambiente,
prazer no lazer contemplativo, no interativo, no social, e no esportivo, enfim, uma
contribuição que melhora as condições de viver para os cidadãos -, exalta.
Hoje, 20 colaboradores, segundo ele, pensam 24 horas por dia sobre como fazer
arquitetura para o bem estar das comunidades.
- Sempre persegui o momento em que se vive, ou seja, pretensamente ser
contemporâneo. Penso que ser contemporâneo é ser atemporal, pode ser identificado em
alguma época de algum calendário, mas sem modismo ou rotulações.
Trechos degradados ganham vida nova no Rio de Janeiro
As marcas de Ruy Rezende estão por toda parte da cidade, mais especialmente entre a
Cidade Nova e a Zona Portuária. Localidades antes degradadas, se transformaram com
suas edificações. Só na região do Porto Maravilha, foram estudadas inúmeras
intervenções. E implementadas pelo menos seis delas. Entre os maiores destaques está a
nova sede da L'Oréal, na Avenida Barão de Tefé.
A região da Cidade Nova, em especial nas áreas remanescentes à chegada do Metrô,
Sambódromo, entre outras, pela mudança de uso ou atividade, é citada como exemplo
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desse tipo de exercício de busca de soluções, pois possibilitou um terreno fértil a novos
usos e incorporações.
- Tivemos o privilégio de começar esta nova era, com um modelo de projeto que perpassa
aos limites dos terrenos e edificações, para olhar seu entorno imediato. Por este olhar,
conseguimos uma reurbanização, feita integralmente pela iniciativa privada, para o lado
Norte da Cidade Nova. Temos concluídos nesta parcela da cidade, os seguintes projetos:
Petrobras, com a sua Universidade corporativa, Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), BR Distribuidora, Cedae, Eco Sapucaí e Infoglobo - enumera.
Previsto para ser concluído em setembro deste ano, um projeto de requalificação urbana,
com a construção de dezenas de unidades em dois prédios populares, para o
reassentamento de famílias vulneráveis daquela região. Vão dar nova paisagem ao lado
Sul da Cidade Nova.

E a máquina de produzir projetos sustentáveis, tocada atualmente por 20 colaboradores,
não para na RRA.
- Temos em cima da mesa neste momento, seis grandes projetos, entre edifícios
corporativos, residenciais e urbanos, que serão erguidos entre o Rio de Janeiro, São
Paulo e Mato Grosso - adianta Ruy.
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ANÍBAL SABROSA: "Agenda verde se constrói com
fatores ecológicos, sociais e econômicos"

Aníbal Sabrosa se destaca por soluções premiadas em diversas áreas, entre elas, a
hospitalar
Foto: cedida pelo entrevistado
Uma agenda verde é feita entre profissionais e a sociedade, onde fatores ecológicos se
entrelaçam com fatores sociais e econômicos, buscando um equilíbrio que permita
desenvolver uma arquitetura e urbanismo competentes e perenes. O conceito é
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perseguido pelo arquiteto urbanista Aníbal Sabrosa, sócio e fundador, em 1989, da RAF
Arquitetura, uma das mais influentes do VP da Associação Brasileira dos Escritórios de
Arquitetura (AsBea-RJ) e conselheiro da mesma entidade paulista. Ele destaca que a
premissa é ampla e percorre vários caminhos, mas objetiva manter a comunidade atual e
preservar o futuro.
- Tive a oportunidade, quando era presidente da Asbea-RJ, de participar da criação do
GBC Brasil (Green Building Council). Nos diversos fóruns foi possível verificar que o que
se pretendia era criar uma cartilha, uma forma de se aferir, e assim buscar otimizar e
melhorar performances e processos das construções. Uma boa arquitetura sempre busca
um conforto ambiental, o correto uso de materiais e energia, um custo adequado, bom
uso da água, entre outros fatores -, afirma Aníbal, especialista, junto com uma equipe de
mais de 100 colaboradores, em projetos de interior, corporativo, saúde, infraestrutura,
urbanismo, comercial, residencial e restauro.

AQWA Corporate, na Região Portuária do Rio, chama a atenção pela imponência
Imagem cedida por Aníbal Sabrosa

Podemos então considerar que uma boa arquitetura nos trará um edifício sustentável?
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Aníbal ressalta que a sustentabilidade está na integração dessas construções com a
cidade, com a mobilidade, com a infraestrutura.
- Nem em todos projetos conseguimos aplicar todos os itens, mas perseguimos aplicar
todos os itens em todos projetos -, resume o arquiteto, formado na Universidade Santa
Úrsula em 1988.
Aníbal destaca que seu escritório busca desenvolver várias tipologias de projetos, o que
permitiu a aquisição de experiência em campos específicos, e aplicação de diversas
formas, passando por edifícios comerciais de alta performance, reabilitação de edifícios
históricos (retrofits), edifícios residências, industriais e na área de saúde.
Os edifícios comerciais corporativos foram os primeiros a terem seus estudos
relacionados a uma certificação, de acordo com o arquiteto. Por motivos óbvios, conforme
ele, difere e exclui a possibilidade de um “design passivo”.
- Nessa perspectiva, a tecnologia entra como componente fundamental. A arquitetura
sempre evolui através do avanço da indústria, e é o que vem a colaborar para projetarmos
um edifício mais eficiente, como é o caso do AQWA Corporate (concebido pelo escritório
Foster & Partners, desenvolvido em parceria com a RAF, para a Tishman Speyer, na
região portuária do Rio). Quanto mais se investe em itens ligados a eficiência de
abastecimento de água, energia, climatização e manutenção, mais se economiza na sua
vida útil - exalta.
Outro exemplo recente de edifício corporativo, lembrado por Aníbal, é o da sede da Rede
Globo, na Rua Jardim Botânico, no Rio. Nele, buscou-se a transparência entre interior e
exterior, onde as pessoas que circulam na rua pudessem “participar” do que acontece
dentro do edifício. A escolha do vidro e sua caixilharia foi fundamental para garantir
conforto ambiental interno, otimização de energia, e qualidade da paisagem, contribuindo
com a beleza do ambiente urbano. Para ambos projetos foram priorizadas a eficiência e
economia, com praticamente 100% de uso de materiais nacionais.
Em relação a retrofit, o edifício do Morro da Viúva, encomendado pela Construtora Cyrela,
foi um desafio que trouxe satisfação ao grupo de Aníbal.
- Podemos entender que, pelo fato de se manter sua supraestrutura, já é um relevante
parâmetro de sustentabilidade, mas pensando sobre a contribuição do edifício para a
cidade, reabilitar o edifício, na bela paisagem do Aterro do Flamengo e seu exuberante
verde, contribui enormemente para a qualidade ambiental, paisagem e imagem da região.
O nosso colega Marcelo Parreira (gerente-geral de incorporação da Cyrela), mais que um
cliente, foi um parceiro - detalha o arquiteto, explicando que internamente, foram feitas
amplas adequações no prédio, onde se buscou melhorar a qualidade dos ambientes, e de
suas instalações, adaptando-as ao modo atual de morar.
Habitações sociais para idosos: mix de residência e hotel
Na questão dos projetos para longa permanência de idosos, Aníbal Sabrosa diz entendêlos como um mix de edifício residencial e hotel. Para tal concepção, de acordo com o
arquiteto, é fundamental a busca por um design passivo: uma boa implementação da
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ideia, trabalhar com amplas áreas abertas, iluminação natural e relação com a natureza
através de rico paisagismo.

- Questões sociais e ecológicas devem estar relacionadas, sempre, auxiliando, assim,na
qualidade de vida dos usuários - comenta.

Modelo de habitação para longa permanência de idosos: residência e hotel
Imagem cedida por Aníbal Sabrosa
Nova arquitetura hospitalar é referência no setor
Na rede hospitalar, a RAF Arquitetura também virou referência. A empresa trabalhou para
a Rede D'or São Luiz desde seu primeiro hospital e para o Barra D´or. Atuou também em
projeto para a Unimed, instituindo varandas nos quartos dos pacientes.

- Tem uma revista na RAF que a capa é o Barra D´or, com o título: "A nova arquitetura
hospitalar. Um hospital tem que visar a saúde -, justifica Aníbal.
- Trata-se de um ambiente de saúde e não de doença. Nesse sentido, novamente a
indústria vem ao encontro da arquitetura. O constante avanço de equipamentos e
procedimentos, nos faz projetar espaços flexíveis, em que o uso de materiais “secos”, de
fácil remoção ou montagem, se faz presente. Áreas ventiladas naturalmente são
frequentes, assim como áreas com severo controle ambiental -, frisa.
Ainda de acordo com Aníbal, nos projetos voltados para as áreas de saúde e tecnologia, é
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notória a caça por soluções sustentáveis, com o objetivo de dar vida longa a esses tipos
de edifícios, para se evitar que qualquer intervenção cause transtornos no cotidiano.
- Quanto mais se investir numa boa arquitetura, menos desperdício no futuro -, finaliza o
sócio da RAF, que surgiu da união dele e dos colegas de faculdade, Rodrigo São Paulo
Sambaquy e Flávio Kelner, arquitetos fundadores que emprestam suas iniciais ao nome
do grupo. Posteriormente, entraram na sociedade Guilherme Carvalho, Henri Medala e
Cynthia Kalichsztein. A RAF tem escritórios no Rio e São Paulo.
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SYLVIA ROLA: Tecnologia experimental que ensina
como poupar energia e incentiva o uso de fontes rveis
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Sylvia Rola integrou equipe vencedora para a construção da Nova Casa NZEB
Foto: cedida pela entrevistada
Ela e sua equipe conquistaram recentemente o primeiro lugar, em concurso nacional, na
chamada pública Procel Edifica NZEB (Nearly Zero Energy Building) Brasil. Sylvia
Meimaridou Rola, professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), instituição que, em parceria com o
Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL), coordenou o desenvolvimento do
projeto arquitetônico e complementares da edificação denominada “Nova Casa NZEB ”.
O momento é especial para ela e seu grupo vencedor - que tem 17 pessoas -, já que o
projeto premiado servirá de modelo de referência ecoeficiente para o setor da construção
civil. A finalidade é demonstrar ações de tecnologias e disseminação de conceitos na área
de fontes renováveis, eficiência energética, papéis do novo consumidor de energia
elétrica, arquitetura bioclimática, conforto ambiental e sustentabilidade.
- Diante da flexibilização da legislação brasileira de geração distribuída de energia
elétrica, este projeto da Nova Casa Cepel NZEB, surge como uma oportunidade de
demonstrar que um aspecto intrinsecamente tecnológico, a geração de energia por placas
solares fotovoltaicas, pode estar harmonicamente integrado à arquitetura e promovendo
uma resposta estética à sua inserção nos centros urbanos - detalha Sylvia, adiantando
que a nova casa, será aberta a visitações e abrigará atividades de capacitação e
reuniões posteriormente.
De acordo com a arquiteta, o projeto congrega as seguintes características de
sustentabilidade: aquecimento solar térmico de água, aproveitamento de água de chuva,
aplicação do sistema de naturação em cobertura e fachada (telhado e parede verde),
racionalização construtiva, instalações prediais aparentes, economizadores de vazão,
iluminação eficiente em LED, iluminação e paisagística em LED, brises de atenuação
térmica, painéis termo-acústicos, painéis solares fotovoltaicos, entre outros.
- Portanto, a principal vantagem é que todas estas características de sustentabilidade
resultam na economia da energia operativa da edificação. Pensar que o custo de uma
edificação está nos materiais que compõem a sua construção é um erro. Ou seja, não são
os materiais de construção de baixo custo que vão garantir a economia da edificação,
mas sim a quantidade de energia consumida ao longo de sua vida útil. Neste sentido, a
inserção de técnicas e tecnologias de economia e de geração de energia, corroboram
para o uso e operação eficiente da edificação -, diz.
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Imagem do projeto vencedor desenvolvido pela equipe de Sylvia Rola
Imagem cedida por Sylvia Rola
Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura
(PROARQ/FAU/UFRJ), e coordenadora da linha de pesquisa “Energia, Espaço e
Sociedade”, Sylvia diz, de maneira simplificada, que a sustentabilidade é a melhor
alocação dos recursos, como água e energia. E o caminho para a sustentabilidade se dá
através da incorporação dos conceitos de conforto ambiental e eficiência energética.
- O primeiro passo é trazer para a discussão a importância da arquitetura bioclimática na
elaboração de espaços que visem o abrigo das mais variadas atividades do humano, de
forma adequada, confortável e eficiente -, comenta.
Sylvia diz que há uma nova consciência em torno do assunto entre os profissionais do
mundo da arquitetura, empresários do setor da construção e população em geral. De
acordo com ela, é possível observar a sensibilização crescente entre os profissionais de
arquitetura e que, cada vez mais, os cursos de Arquitetura e Urbanismo do país vêm
formando esta consciência entre seus alunos, frente às questões de sustentabilidade.
- Por sua vez, atenta às mudanças, a indústria responde às demandas através da
inovação. Já no caso da população, ainda se observa um certo desconhecimento a estas
questões, no entanto se reconhece também uma abertura para novos conhecimentos. Na
verdade, o papel do Arquiteto é também ser um disseminador de todo este conhecimento
técnico de forma a traduzir os anseios dos clientes em arte e técnica -, opina.
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Isolamento social remete ao primeiro abrigo: a moradia
Sylvia destaca que o isolamento social atual, em consequência da pandemia da Covid-19,
remete diretamente ao primeiro abrigo: a moradia. Neste sentido, os alertas vêm dos tipos
de moradias existentes na atualidade, onde de um lado as construções da cidade formal
ainda seguem o código de obras, o qual delimita os espaços mínimos para ambientes e
aberturas de janelas e, de outro, a informalidade crescente das favelas, derivada da
inassertividade histórica do poder público, resultando em construções inviáveis e
insalubres ao humano.
- A pandemia não só exacerba uma realidade já conhecida e muito difícil para uma grande
massa da população que vive em ambientes exíguos, inadequados e insalubres, mas
que, somada ao isolamento social, também condena a população de baixa renda a uma
realidade de confinamento com baixíssimas chances de sobrevivência - adverte.
Mas, segundo a arquiteta, é importante destacar que os profissionais de arquitetura e
urbanismo, os empresários da construção civil e o poder público devem atuar com
empatia social, pois só assim, será possível evitar as distorções evidenciadas em
construções, principalmente as voltadas para a habitação de interesse social. Ela deixa
claro que a população, sobretudo das metrópoles, como o Rio de Janeiro, tem tudo a
ganhar com a sustentabilidade.
- Habitar em uma construção sustentável, é como vestir uma roupa de algodão, pois esta
será confortável e durável. Segundo o arquiteto austríaco Hundertwasser, temos cinco
peles: a nossa epiderme natural, o nosso vestuário, a nossa casa, o meio ambiente onde
vivemos e, a última, a pele planetária ou crosta terrestre onde todos vivemos. Desta
forma, entender que esta sustentabilidade tem que ser abrangente e integrada é defender
que todos tenhamos acesso aos recursos mais importantes à nossa existência: água e
energia - exalta.
Assim, ainda conforme Sylvia, a metrópole do Rio de Janeiro precisa ser sustentável, não
só para os seus moradores mas para os seus visitantes, pois torna-se commodity de
grande importância nacional e mundial para os mais variados negócios.
Sobre a estrutura de edificações, qualquer material de construção voltado para a
sustentabilidade deve ser, antes de mais nada, não energo-intensivo. Ou seja,
considerando que toda transformação de matéria demanda energia e que muitos destes
processos também necessitam de água, quanto menor for o consumo de água e energia
na produção dos materiais de construção, melhor.
- Dentre estes materiais, temos os não-convencionais, oriundos de matérias vegetais ou
de resíduos da construção civil. No entanto, a dificuldade de sua produção em larga
escala, resulta na sua exclusão da vasta lista de materiais de construção fartamente
comercializados. O bambu, o adobe (barro não cozido), o BTC (bloco de terra
comprimido), as folhas de palmeiras, são materiais típicos de construções vernaculares
que, pela escala de construção dos grandes centros urbanos, perdem protagonismo
diante da industrialização - detalha.
No entanto, é cada vez mais abrangente a vertente ecológica no mundo e o setor da
construção civil não tem ficado imune, tratando de reutilizar os resíduos de sua indústria.
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Como exemplo tem-se: concreto com adição de pet, pneus descartáveis ou resíduo da
indústria cerâmica, tijolos de entulhos, aço, o próprio concreto triturado como brita, gesso,
EPS, entre outros.
A professora pondera, entretanto, que a reintrodução de materiais descartados no próprio
ciclo de produção reduz o consumo de matéria-prima e diminui o volume de resíduos e ,
consequentemente, mitiga a emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Dentre
estes materiais estão principalmente duas classes: a primeira refere-se à maior parte dos
entulhos, como concretos, cerâmicas, pedras e argamassas, e a segunda, que trata de
madeiras, metais, vidros, plásticos, gesso, etc.

A previsão é de que a Nova Casa Cepel NZEB seja construída até o primeiro
semestre de 2022
Imagem cedida por Sylvia Rola
Modelo econômico inadequado e limitação de recursos naturais precisam ser mais
discutidos
O grande empecilho para a sustentabilidade, no entendimento de Sylvia, é o modelo
econômico vigente, o qual, frisa ela, visa o lucro em detrimento das pessoas. A limitação
dos recursos naturais, por sua vez, remete a uma reavaliação da relação da humanidade
com o meio ambiente. Essa reavaliação conduz, no setor da construção civil, à busca de
um conjunto de soluções e ações concretas que venham minimizar, reduzir o impacto
ambiental.
- A prova são as certificações ambientais que se mostram como instrumentos
norteadores da sustentabilidade ambiental na construção civil, pois classificam o nível de
desempenho ambiental de edificações construídas ou ainda em processo de construção exemplifica.
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Sylvia cita ainda como exemplo o Selo Procel, que foi o que norteou as decisões de
projeto de sua equipe, resultando no prêmio de primeiro lugar e com o Selo A.
- A oportunidade de construir esta obra e de torná-la um centro de visitação, resultará em
uma tremenda ferramenta de difusão de conhecimento e principalmente de
desmistificação de que, sim, uma edificação pode incorporar em sua estética a geração
de sua própria energia e todos as demais características de sustentabilidade - finaliza.
Um pouco mais sobre o projeto vencedor
A Casa também será mais um espaço do Cepel, como braço técnico da Eletrobras, no
apoio às atividades do Procel. Instituído pelo governo federal em 1985, o programa é
executado pela Eletrobras e visa promover o uso eficiente da energia elétrica, combater o
seu desperdício e reduzir custos setoriais. Atualmente, o Cepel já apoia as inúmeras
iniciativas do Procel em seus laboratórios de iluminação, refrigeração e motores.
A previsão é de que a Nova Casa Cepel NZEB seja construída até o primeiro semestre de
2022 na Unidade Fundão do Centro. O orçamento estimado para o projeto é de R$ 2,2
milhões, sendo R$1 milhão de recursos do Procel. O Cepel vem se empenhando para
obter o restante, R$ 1,2 milhão, junto a parceiros. Mais detalhes podem ser obtidos
através do site www.cepel.br
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Renowned architects talk about their projects, focusing
on the sustainability of buildings
Published on the RCMA website on 12/06/2020

They are references in the constant search for solutions that reconcile social and
economic factors and stand out for their concern with implementing such practices in their
projects, with an eye on the preservation of nature and, at the same time, on raising the
population's quality of life. Continuing the series of articles focused on sustainability in
buildings, in honor of the month dedicated to the Environment, this Friday, 06/12, we
published interviews with four renowned architects.
Sustainable building ideas, including hospitals and permanent homes for the elderly, clean
energy production, transportation, and individual actions, are increasingly valued and
accelerated. Ruy Rezende, Sérgio Caldas, Sylvia Rola, and Aníbal Sabrosa, were invited
to speak on the subject to the Rio World Capital of Architecture (RCMA). The photos were
kindly provided by the interviewees. Check out the interviews:
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SÉRGIO CALDAS:Living outside big cities and remote
woerk become trends

Sérgio Caldas: “Centrality becomes a choice and not a necessity”
Photo: given by the interviewee
One of the most respected architects and urban planners in Brazil, Sérgio Conde Caldas founding partner of “SCC Arquitetura” and “Opy Soluções Urbanas”, and planning director
at “Concal Construtora” - is one of those professionals who look up to see opportunities
and lessons in the face of serious crises situations, such as the Covid-19 pandemic. In an
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interview with Rio World Capital of Architecture (RCMA), he says that the current moment,
"of appreciation of housing, even if forced", awakens, in his view, to the importance of the
perception and reflection of contemporary architecture, very little consumed, in his opinion,
and a conscious urbanism, even less present.
- The rationality in architecture, which is part of my DNA, is also closely linked to its quality.
Civil construction is responsible for the formal development of cities, in urban development
and qualification, in the sense that their production generates much wider impacts than
their direct users. Thus, the quality of the projects is reflected in the city as a whole, in
extremely profound aspects - says Caldas, saying that the current moment is also unique
for society to rethink the quality of public spaces and urban mobility.
Sérgio Caldas, who leads a team of almost 100 employees, recalls that, throughout his
professional experience, he ended up developing the technical issue in order to meet more
and more demands for the sustainability of architectural objects, both from the user's point
of view, as well as the entrepreneur's point of view. Principles of sustainability, he points
out, are in ancestral, simple, and comfortable architectural solutions, such as crossventilation, controlled solar incidence, among other factors.
- We have lived for years, two paradigms that have influenced and influence our cities: the
Industrial Revolution and Modernism. Each of its shape and measure had successes and
errors. Today we were able to see the errors very clearly and we were fortunate among
them in terms of urbanistic norms and protection of the landscape and heritage, built in a
definite way, which made the city a World Heritage Site, as an Urban Cultural Landscape.
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One of the properties designed by Sérgio Caldas: comfort, quality, and appreciation
of nature
Photo: given by the interviewee
According to Sérgio Caldas, government officials have a role in fostering society by
opening up dialogue about the sector's legislation. New challenges, he says, arise within
this dynamism.
- Maturity comes from there so that we can deal with more important agendas, which today
come up against complexity. This acculturation generates criticism and significant
perceptions, such as the efficiency of buildings, the use, for example, of rational water and
energy, generated with solar panels, among others. The government has the mission of
promoting this economy, based on stimuli for its production, in his opinion.
The architect emphasizes that entrepreneurs in the field have a perfect notion of what they
should develop in order to comply with the laws in force, making them a commercial
necessity in the projects, and which are gradually and naturally starting to be implemented.
Corporate properties and hotels are looking for these types of efficient solutions more, as
they have a lower operation.
- There is a perception of the rupture in the contemporary path in requalified urban
centers. Urban mobility is one of the issues. Cars, for example, are losing the prominence
they used to have in modernism. Sharing is linked to practical life, ease of service, density,
and multiplicity of uses. The conversion of old buildings and the upgrading and activation
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of streets and squares as well. On the other hand, there is no longer a possible path to the
spreading logic of cities, with low density at very high mobility and infrastructure costs, and
without all these recognized values.
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Homes far from urban centers raise people's quality of life.
Photo: given by the interviewee
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Living outside urban centers and quality of life are already part of the new reality
Also according to Sérgio, the new fact, accelerated by the pandemic, is that people are
realizing that it is possible to live outside the big cities, seizing a life with more quality,
integrated with nature, at much lower prices than the urban centers, with the possibility of
working remotely. This positively influences, in some locations, even the release of traffic.
- After all, if it is possible to work and study remotely, centrality becomes a choice and not
a necessity. I believe that this will be a possibility of increasing demand and generating a
trend towards the conversion of corporate spaces as an example of this effect - he
believes.
The informal real estate market is still a challenge
The informal real estate market, according to Sérgio Caldas, "is a growing, organized and
worrying reality". The scarcity of housing and public policies over decades has contributed
to thousands of people living in informal housing.
- The right to housing and quality housing is undeniable. It is a complex problem and one
that should not be dealt with so much simplicity. However, some points seem to me as
decisive to leverage a rapid evolution in relation to the subject: solving the land issue and
a gradual insertion of the formal city, without the rupture of zoning and density existing in
our city, are two of them. Urban projects and quality infrastructure, which address and
approach the real needs of each community, is another point - he observes.
Also according to Sérgio, within these points, health and education are priority issues, as
well as a program to reoccupy vacant properties in the municipality, state, and union.
- As a rule, these properties are in important and central areas of the city and can become
decent and produce housing options, at lower costs - he highlights.

New Construction Code brings advances

Even in the face of historic housing challenges, changes in Rio de Janeiro's urban
planning and building legislation have favored and increased sustainability in enterprises,
according to Sérgio Caldas. For him, the new Construction Code helped a lot in this
aspect, adapting buildings to the current needs of the legislation.
- The previous one had the logic of stimulating the construction of unnecessary areas, no
longer in demand, and the use of cars with outdated needs, generating areas for parking.
Today fewer areas are being constructed for the same building. There were many
volumetric barriers, such as restrictions on balconies, vertical windshields, and second
skin. Factors that, due to our climate, should be stimulated for thermal comfort - he says.
In 2012, recalls Sérgio Caldas, a specific decree was created, which instituted the socalled “Qualiverde” Seal, which ended up, in his opinion, resulting in little positive effect for
the sector.

63

- They had the stimuli (to obtain the seal), but they did not go in the right direction. I
understand that the issue of the real estate producer, which could have tax discounts
during construction, such as ISS (Tax on Services of Any Nature) and IPTU (Building
Property and Urban Territorial Tax), was not foreseen in the decree, since the user would
benefit from the lower cost of the operation and the concessionaires, due to the efficiency
in construction - he explains, defending the renewal of the land use law, as well as the
retrofit and retrofit law, which are important for the maintenance of historical heritage, as
provided for in the Construction Code, but not yet regulated.
Caldas also says that he recognizes that the issue of sustainability is transversal to society
and to the Earth’s needs.
- The reality of buildings in Rio de Janeiro has been changing rapidly and for the better.
The real impact on the city only occurs in solutions that are applicable and applied at
medium and large scale. The more widespread this production chain, the cheaper it is to
be implemented in projects. Solutions for the high-income class, while important because
they encourage others, are a drop in the ocean. The rational use of water, light, sewage,
and garbage treatment are important in all classes, without distinction.

RUY REZENDE: The taste of markin the complex simple

Ruy Rezende: the wizard of corporate buildings.
Photo: given by the interviewee
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Since 1999, all of its projects are aligned with sustainability. The opening text of the
presentation by architect Ruy Rezende, founding partner of RRA (Ruy Rezende
Arquitetura), makes clear the essence of the work developed by the architect and his
team, which, as he likes to say, likes to make the complex simple. They don´t lack good
references in this area d after all, large corporate ventures, among them the first LEED
Core & Shell in Latin America - the second outside the USA -, the Cidade Nova Building,
Petrobras University and Madureira Park, which bears the first certification of AQUA
environmental quality attributed to a Brazilian public space, are some examples. Jobs that
require sensitivity, professional capacity, commitment, dedication, and responsibility are
marks of his office, which works in the fields of architecture, urbanism, and landscaping.
Carioca (someone who is born in Rio) by choice, as he defines himself, Ruy has lived in
Rio for 60 years, since he was nine years old, when he arrived from São Paulo, his
homeland. Over 43 years of professional practice, the architect estimates that he has
signed more than 2 million square meters in buildings, which represent investments in the
order of US$ 1.5 billion (R$ 7.4 billion). These are buildings with architecture aimed at the
business market, based on functionality and comfort, economical installation and use.
- I estimate that I have studied around 60 to 70 corporate buildings in the last 12 years in
the city of Rio de Janeiro. Twelve were built and inhabited - he proudly declares.
To explain the success of his constructions, Ruy says that the path of sustainability is "the
resumption by man of the awareness of finitude and brotherhood with nature". For him,
collective actions, based on this awareness, have been changing the way of facing the
environment in which man lives, especially in the respect that human relations, of any
order, interact with the universe.
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Facade of Rede Globo's headquarters in Jardim Botânico: a model of interaction
with the community.
Photo: given by the interviewee

- Fortunately, society as a whole, with few exceptions, has acquired this awareness. For
example, in the corporate segment, there is no corporation or investor that does not agree
with this perception, placing it as a priority and demandable point in its projects. Our
projects have this culture in their DNA, expanded day by day, always by a holistic
perception of how we are living, and based on this, in the studies resulting from this
perception - he attests.

Social isolation serves for new perceptions of reality
Ruy Rezende says to believe that the mandatory social isolation imposed by the Covid-19
pandemic, has triggered some warnings in society, among them, questions such as: who
we are, how we are, and what values we cherish.
- Used to the progress of the past 200 years, the pandemic has brought us to another
reality. The reality we already knew, by the way, that was the wrong way of living and
relating to our environment. From what is physically tangible to the intangible of the
internet and its cloud, new opportunities arise on the way of life, whether in family, socially,
or at work - says Ruy.
According to Ruy, how much and when the human being will be able to absorb and
introduce new behaviors in communion with nature in one’s life, is still unknown and a
challenge. But he says to be optimistic, betting on great advances in the future.
"Everyone benefits from sustainable actions"
Everyone benefits from sustainable actions, says Ruy, flattered that his buildings
contribute to this goal. He declares to be happy and believes that his business can change
his surroundings, immediately, contributing positively to the environment.
- However, we are a drop in the ocean. We really need public policies that target the vast
majority of the population, well thought out housing, sanitation, public transport, and, in
particular, health care and education - he comments.
Ruy recalls that the extractive use of raw materials in civil construction needs to be
broader discussed by society. In addition to oil, he recalls, ubiquitous throughout our
surroundings and processes.
- Some alternatives are being studied, but nothing has yet been implemented on the
industrial scale of civil construction. Other ways of building have been researched and
developed, but they are still mostly in the field of research - he comments.
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Regarding international sustainability labels aimed at buildings and studies, such as the
Brazilian Chamber of the Civil Construction Industry, which point out questions for
sustainable building, Ruy said that this is a broad, complex, and non-generic theme.
- Even in the most common projects, issues such as the reservoir of water for reuse, what
determines its viability is not the demand, but the supply. By this example, what seems
obvious to us, may not be and for this reason, I talk about the breadth of the topic. The
knowledge, the research, the maturation of issues that model and interact with the
intention of the project, is what I indicate as the starting point. If we don´t have the solution
or product that meets these demands, depending on it, the market can go and get them he ponders.

Madureira Park: "The feeling of belonging expressed by
part of the community moves me"
Parque Madureira, which bears Ruy's signature, is one of the most praised buildings
worldwide in recent years. The architect emphasizes that the feeling of belonging of the
population, triggered by the project, is what touches him the most.

Parque Madureira: project awarded and praised worldwide bears Ruy's signature
Alexandre Macieira / Riotur
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- The recovery of the city around this area shows that whenever the government wishes, it
is possible to realize this intention. The project's actions were very broad, always aiming at
the people, the well-being of the residents. And that also ended up involving several other
aspects such as education, health, environmental awareness, pleasure in contemplative,
interactive, social, and sports leisure, in short, a contribution that improves living conditions
for citizens - he exalts.
Nowadays, 20 employees, according to him, think 24/7 about how to make architecture for
the well-being of communities.
- I have always pursued the moment in which I live, that is, supposedly to be
contemporary. I think that to be contemporary is to be timeless, it can be identified at some
time in some calendar, but without fads or labels.
Degraded stretches take on new life in Rio de Janeiro
Ruy Rezende's impressions are everywhere in the city, most especially between Cidade
Nova and the Port Zone. Previously degraded locations have been transformed with
buildings designed by him. In the Porto Maravilha region alone, numerous interventions
were studied. At least six of them are implemented. Among the biggest highlights is
L'Oréal's new headquarters, on Barão de Tefé Avenue.
The Cidade Nova region, especially in the areas that were preserved after the construction
of the subway, such as the surroundings of Sambódramo among others, is cited as an
example, due to the change in use or activity, of this type of exercise in the search for
solutions, as it made possible a fertile ground for new uses and incorporations.
- We were privileged to start this new era, with a project model that goes beyond the limits
of land and buildings, to look at its immediate surroundings. From this perspective, we
achieved a re-urbanization, carried out entirely by the private sector, to the Northside of
Cidade Nova. We have concluded in this part of the city, the following projects: Petrobras,
with its Corporate University, National Electric System Operator (ONS), BR Distribuidora,
Cedae, Eco Sapucaí and Infoglobo -, he lists.
Scheduled to be completed in September of this year, an urban requalification project, that
includes the construction of dozens of apartment units in two popular buildings, for the
resettlement of vulnerable families of that region, will give a new landscape to the south
side of Cidade Nova.
The machine that produces sustainable projects, currently run by 20 employees, does not
stop at RRA.
- We have six large projects on the table at the moment, including corporate, residential
and urban buildings, which will be built in Rio de Janeiro, São Paulo, and Mato Grosso Ruy says.
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ANÍBAL SABROSA: "A green agenda is built with
ecological, social ande economic factors"

Aníbal Sabrosa stands out for award-winning solutions in several areas, including
hospital
Photo: given by the interviewee
A green agenda is made along with professionals and society, in which ecological factors
are intertwined with social and economic factors, seeking for a balance that allows the
development of competent and lasting architecture and urbanism. The concept is pursued
by the urbanist architect, Aníbal Sabrosa, partner and founder, in 1989, of RAF Arquitetura,
one of the most influential of the vice-presidency of the Brazilian Association of
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Architecture Offices (AsBea-RJ) and advisor to the same entity of São Paulo. He points
out that the premise is broad and covers several paths, but aims to maintain the current
community and preserve the future.
- I had the opportunity, when I was president of Asbea-RJ, to participate in the creation of
GBC Brasil (Green Building Council). In a number of forums, it was possible to verify that
what was intended was to create a booklet, a way of measuring, and thus pursue to
optimize and improve the performance and construction processes. A good architecture
always search for environmental comfort, the correct use of materials and energy, an
adequate cost, good use of water, among other factors - says Aníbal specialist, together
with a team of more than 100 employees, in projects of interior design, corporate, health,
infrastructure, urbanism, commercial, residential and restoration.

AQWA Corporate, in the Port Region of Rio, draws attention for its grandeur
Photo: given by the interviewee
Can we consider that good architecture will bring us a sustainable building? Aníbal points
out that sustainability is in the integration of these constructions with the city, with mobility,
with the infrastructure.
- It is not possible to apply all the items in all projects, but we try to apply all the items in all
projects - summarizes the architect, who graduated from Santa Úrsula University, in 1988.
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Aníbal points out that his office seeks to develop several types of projects, which allowed
the acquisition of experience in specific fields, and application in different ways, including
high-performance commercial buildings, rehabilitation of historic buildings (retrofits),
residential, industrial, and projects in the health area.
Corporate buildings were the first to have their studies related to a certification, according
to the architect. For obvious reasons, according to him, it differs and excludes the
possibility of a “passive design”.
- In this perspective, technology enters as a fundamental component. Architecture always
evolves through the advancement of the industry, and it is what comes to collaborate to
design a more efficient building, as is the case of AQWA Corporate (designed by Foster &
Partners, developed in partnership with RAF, for Tishman Speyer, in the Port Region of
Rio). The more you invest in items related to the efficiency of water supply, energy, air
conditioning, and maintenance, the more you save on its entire life cycle.- exalts.
Another recent example of a corporate building, remembered by Aníbal, is the one that
holds Rede Globo headquarters, at Jardim Botânico Street, in Rio. In it, the architecture
office sought to create transparency between the interior and exterior environment, so that
people who circulate on the street could “interact” with what happens inside the building.
The choice of the glass and its frames was essential to ensure internal environmental
comfort, energy optimization, and landscape quality, contributing to the beauty of the urban
environment. For both projects, efficiency and economy were prioritized, with practically
100% use of national materials.
With regard to retrofit, the Morro da Viúva building, commissioned by Cyrela construction
company, was a challenge that brought satisfaction to Aníbal's team.
- We can understand that maintaining its suprastructure is already a relevant parameter of
sustainability, but thinking about the building's contribution to the city, rehabilitating the
building, in the beautiful landscape of Flamengo Park and its lush green, contributes
enormously to the environmental quality, landscape and image of the region. Our
colleague Marcelo Parreira (General Manager of incorporation at Cyrela), more than a
client, was a partner - details the architect, explaining that extensive adaptations were
made in the internal environment of the building, where they sought to improve the quality
of the environments and its facilities, adapting them to the current way of living.
Social housing for the elderly: mix of residence and hotel
On the issue of projects for the long stay of the elderly people, Aníbal Sabrosa claims to
understand them as a mix of residential buildings and hotels. For this conception,
according to the architect, the search for a passive design is fundamental: a good
implementation of the idea, working with wide-open areas, natural lighting, and a relation
with nature through rich landscaping.

- Social and ecological issues must always be related, thus helping the quality of life of
users -, he comments.
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Housing model for long stay for the elderly: a mix of residence and hotel
Image: courtesy of the interviewee
New hospital architecture is a reference in the sector
In the hospital network, RAF Arquitetura also became a reference. The company has
worked for Rede D'or São Luiz since its first hospital and for Barra D´Or hospital in the
Barra da Tijuca neighborhood. The architecture office also worked on a project for Unimed
(medical group), establishing balconies in patients' rooms.
- There is a magazine in RAF, the cover of which displays the Barra D´or, with the title:
"The new hospital architecture" -, he brags.
A hospital has to focus on health, says Aníbal
- It is a healthy environment and not a disease one. In this sense, the industry meets
architecture again. The constant advance of equipment and procedures, makes us design
flexible spaces, where the use of “dry” materials, easy to remove or assemble, is present.
Naturally ventilated areas are frequent, as well as areas with severe environmental control
- he stresses.
Also according to Aníbal, in the projects aimed at the areas of health and technology, the
search for sustainable solutions is notorious, aiming at a long life cycle to these types of
buildings, in order to prevent any intervention causing inconvenience in daily life.
- The more you invest in good architecture, the less waste in the future - concludes the
RAF partner, a company that emerged from the union of Aníbal with his college
colleagues, Rodrigo São Paulo Sambaquy and Flávio Kelner, founding architects who lend
their initials to the group's name. Subsequently, Guilherme Carvalho, Henri Medala, and
Cynthia Kalichsztein joined the company. RAF has offices in Rio and São Paulo.
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SYLVIA ROLA: Experimental techhonolgy tahte teaches
how to save energy and encourage the use of
renewable soucers

Sylvia Rola was part of the winning team for the construction of the New NZEB
House.
Photo: given by the interviewee
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She and her team recently won first place, in a national contest, in the public call Procel
Edifica NZEB (Nearly Zero Energy Building) Brazil. Sylvia Meimaridou Rola, associate
professor at the Architecture and Urbanism School at the Federal University of Rio de
Janeiro (FAU / UFRJ), an institution that, in partnership with the Electric Energy Research
Center (CEPEL), coordinated the development of the architectural and complementary
projects of the building called “New NZEB House”.
It is a special moment for her and her winning team - which has 17 people -, since the
awarded project will serve as an eco-efficient reference model for the civil construction
sector. The purpose is to demonstrate technology actions and disseminate concepts of the
field of renewable sources, energy efficiency, roles of the new customer of electricity,
bioclimatic architecture, environmental comfort, and sustainability.
- Faced with the flexibilization of Brazilian legislation on distributed electricity generation,
this New Cepel NZEB House project appears as an opportunity to demonstrate that an
intrinsically technological aspect, the generation of energy by photovoltaic solar panels,
can be harmoniously integrated with the architecture and promoting an aesthetic response
to their insertion in urban centers - details Sylvia, adding that the new house will be open
to visitors and will hold training activities and meetings in the future.
According to the architect, the project brings together the following sustainability
characteristics: solar thermal water heating, use of rainwater, application of a natural
system on the roof and facade (green roof and wall), constructive rationalization, apparent
building installations, flow savers, efficient LED lighting, LED lighting and landscaping,
thermal attenuation louvers, thermo-acoustic panels, photovoltaic solar panels, among
others.
- Therefore, the main advantage is that all these sustainability characteristics result in
saving the building's operating energy. It is a mistake to think that the cost of a building is
in the materials that compose the construction. In other words, it is not the low-cost
construction materials that will grant the economy of the building, but the amount of energy
consumed over its lifetime. In this sense, the insertion of economy, energy techniques and
technologies corroborate for the efficient use and operation of the building -, she says.
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Image of the winning project developed by Sylvia Rola's team.
Image: courtesy of the interviewee
Collaborating professor of the Graduate Program in Architecture (PROARQ / FAU / UFRJ),
and coordinator of the research line “Energy, Space and Society”, Sylvia says that, in a
simplified way, sustainability is the best allocation of resources such as water and energy.
The path to sustainability takes place through the incorporation of the concepts of
environmental comfort and energy efficiency.
- The first step is to bring to the discussion the importance of bioclimatic architecture in the
creation of spaces that aim to shelter the most varied human activities, in an appropriate,
comfortable and efficient way - he comments.
Sylvia says that there is a new awareness around the subject among professionals of the
world of architecture, entrepreneurs in the construction sector, and the population in
general. According to her, it is possible to observe the growing sensitization among
architecture professionals and that, more and more, the schools of Architecture and
Urbanism in the country have been developing this awareness among their students,
regarding sustainability issues.
- In turn, attentive to changes, the industry responds to demands through innovation. In the
case of the population, there is still a certain lack of knowledge about these issues,
although it is possible to recognize an opening for new knowledge. In fact, the role of the
Architect is also to be a disseminator of all this technical knowledge in order to translate
the customers' wishes into art and technique - she opines.
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Social isolation refers to the first shelter: housing
Sylvia points out that the current social isolation, as a result of the Covid-19 pandemic,
refers directly to the first shelter: housing. In this sense, the warnings come from the types
of the existing houses, where on the one hand the buildings of the formal city still follow
the construction code, which delimits the minimum spaces for environments and window
openings and, on the other, the increasing number of informal settlements, derived from
the historical unassertiveness of the public policies, results in constructions that are
unfeasible and unhealthy to humans.
- The pandemic not only exacerbates an already known and very difficult reality for a large
mass of the population that lives in small, inadequate, and unhealthy environments, but
which, in addition to social isolation, also condemns the low-income population to a reality
of confinement with very low chances of survival -, she warns.
However, according to the architect, it is important to highlight that architecture and
urbanism professionals, civil construction entrepreneurs and the public authorities must act
with social empathy because only then will it be possible to avoid the distortions evidenced
in buildings, especially in those aimed at social interest housing. She makes it clear that
the population, especially in cities such as Rio de Janeiro, has a lot to gain from
sustainability.
- To live in a sustainable construction is like wearing cotton clothing, as it will feel
comfortable and durable. According to the Austrian architect Hundertwasser, we have five
skins: our natural skin, our clothing, our home, the environment where we live, and, the
last, the planetary skin or earth's crust where we all live. Thus, to understand that this
sustainability has to be comprehensive and integrated is to defend that we all have access
to the most important resources to our existence: water and energy -,she exalts.
Thus, even according to Sylvia, the metropolis of Rio de Janeiro needs to be sustainable,
not only for its residents but also for its visitors, as it becomes a commodity of great
national and global importance for the most varied businesses.
Regarding the structure of buildings, any building material aimed at sustainability must be,
first of all, non-energy-intensive. That is, considering that any transformation of matter
requires energy and that many of these processes also require water, the lower the
consumption of water and energy in the production of construction materials, the better.
- Among these materials, we have non-conventional ones, coming from vegetable
materials or construction waste. However, the difficulty of its large-scale production results
in their exclusion from the vast list of construction materials widely commercialized.
Bamboo, adobe (uncooked clay), BTC (compressed earth block), palm leaves, are typical
materials of vernacular constructions that, due to the scale of construction of large urban
centers, lost prominence due to industrialization - she details.
However, the ecological aspect in the world is more and more comprehensive and the civil
construction sector has not been immune, trying to reuse the residues of its industry. As an
example we have: concrete with the addition of polyethylene terephthalate, disposable
tires or waste from the ceramic industry, rubble bricks, steel, the concrete itself crushed in
gravel, plaster, polystyrene, among others.
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The Professor considers, however, that the reintroduction of discarded materials in the
production cycle itself reduces the consumption of raw materials and reduces the volume
of waste, and, consequently, mitigates the emission of gases that intensify the greenhouse
effect. Among these materials are mainly two classes: the first one refers to most of the
rubble, such as concrete, ceramics, stones, and mortars, and the second one deals with
wood, metals, glass, plastics, plaster, etc.

The New Cepel NZEB House is expected to be built by the first half of 2022. Image:
courtesy of the interviewee

Inadequate economic model and limited natural resources need to be further
discussed
The great obstacle to sustainability, in Sylvia's understanding, is the current economic
model, which, she stresses, aims at profit to the detriment of people. In turn, the limitation
of natural resources leads to a reassessment of human connection with the environment.
This reassessment leads, in the civil construction sector, to the search for a set of
solutions and concrete actions that will minimize, reduce the environmental impact.
- The proof is the environmental certifications that turn up as guiding instruments for
environmental sustainability in civil construction, as they classify the level of environmental
performance of the constructed buildings or the ones that are still under construction -, she
exemplifies.
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Sylvia also cites the Procel Seal as an example, which guided her team's design
decisions, resulting in the first place prize with an A Seal.
- The opportunity to build this work and turn it into a visitation center will result in a
tremendous tool for knowledge dissemination and mainly for demystifying that, yes, a
building can incorporate the generation of its own energy and all the other sustainability
characteristics in its aesthetics -, she concludes.
More about the winning project
The House will also be another location for Cepel, as Eletrobras' technical arm, in the
support of Procel's activities. Established by the federal government in 1985, the program
is carried out by Eletrobras and aims to promote the efficient use of electricity, combat
waste and reduce sector costs. Currently, Cepel already supports a number of Procel's
initiatives in its lighting, refrigeration, and engine laboratories.
The New Cepel NZEB House is expected to be built by the first half of 2022 at the Fundão
Unit of the Center. The estimated budget for the project is R$ 2.2 million, of which R$ 1
million comes from Procel. Cepel has been striving to obtain the remainder value, R$ 1.2
million, from partners. More details can be obtained through the website www.cepel.br
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A importância das áreas verdes públicas e privadas
para o ‘novo normal’
Publicado no site do RCMA em 19/06/2020

Praça General Osório, em Ipanema: exemplo de área verde em grandes centros
urbanos.
Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio
Os espaços públicos e o fundamental papel que exercem para a sustentabilidade nos
grandes centros urbanos é o tema da terceira parte da série do Rio Capital Mundial da
Arquitetura pela passagem do mês do meio ambiente, celebrado mundialmente. São
debates com foco na sustentabilidade na arquitetura e urbanismo. Para falar de como
profissionais da área, o poder público e a sociedade em geral vão encarar a vida depois
da pandemia do novo coronavírus, especialistas expõem seus pontos de vista.
Como criar mais áreas verdes para o chamado novo normal? Tanto públicas, como praças
e jardins, quanto privadas, como em condomínios e clubes? Que estratégias podem ser
usadas para que a população possa encarar a vida novamente, com segurança e saúde,
pós-Covid-19? Qual a importância do paisagismo urbano diante dessa nova realidade?
Chegou a hora do design biofílico se expandir? Confira esses e outros questionamentos.
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EDUARDO BARRA, arquiteto e paisagista: “Espaços
públicos têm que ser repensados, priorizando pessoas
e não carros”

Eduardo Barra: “grandes cidades bloquearam ruas para ampliar a oferta de áreas
livres
Foto: cedida pelo entrevistado
O experiente arquiteto e paisagista Eduardo Barra, não tem dúvida: a primeira discussão
a ser levantada daqui em diante, é em relação à urgente oferta de espaços livres e com
infraestrutura verde para uso da população. Citando um exemplo hipotético, se hoje
existem 10 m² de área comum para cada habitante de uma cidade, haverá a necessidade
de um espaço até quatro vezes maior, ou seja, de até 40 m², que vão garantir o
distanciamento necessário recomendado pela comunidade médico-científica e usufruí-los
sem riscos para a saúde da comunidade.
– Grandes cidades, como Barcelona e Nova Iorque, por exemplo, bloquearam ruas ao
trânsito de automóveis para ampliar a oferta de áreas livres para os moradores fazerem
caminhadas, ginástica, andar de bicicleta, praticarem exercícios e pegarem sol. Vem
dando certo. As autoridades em Barcelona já até comunicaram que as vias fechadas, não
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serão mais reabertas para carros, quer dizer, os espaços conquistados vão ficar à
disposição das pessoas e não de veículos -, ressalta.
Essas duas metrópoles, de acordo com Eduardo Barra, servem como exemplo de como
cada realidade local, através de seus governantes e moradores, deve reavaliar, repensar
suas necessidades locais para uma melhor convivência. E a mobilidade urbana, na sua
opinião, é um dos principais pontos-chave para avanços no futuro, mesmo com tantas
incertezas.
– O momento está nos mostrando que o sistema de transporte público tem que ser
rediscutido. Não adiantarão absolutamente nada os esforços para aumentar a oferta de
áreas livres, parques, praças, ao mesmo tempo que as pessoas estejam sendo obrigadas
a se aglomerar em ônibus superlotados. Será um tremendo contrassenso. A oferta, a
eficiência dos meios de transportes em geral, têm que ser redefinidas -, adverte.
Outra questão primordial é quanto à adoção definitiva do home office, para quem pode
continuar livrando as vias públicas de congestionamentos, que aumentam a poluição e,
consequentemente, reduzem a qualidade de vida das pessoas.
– Eu acho que a gente deve aproveitar o rico aprendizado do trabalho em casa, para
quem pode, evidentemente, para dar continuidade a essa modalidade daqui para frente.
Se não puderem manter o home office todos os dias, a partir do término da pandemia,
pelo menos duas ou três vezes por semana. Isso já daria uma folga ao sistema viário e à
natureza.
O arquiteto lembra, porém, que soluções como essas, a seu ver, prioritariamente, passam
pela questão do transporte, e não ocorrerão de forma isolada. Implicam, em primeiro
lugar, na vontade e determinação política dos governantes em geral, e em investimentos
que possam garantir as mudanças necessárias.
“Equilíbrio verde é fundamental”

O equilíbrio na localização de áreas verdes públicas das cidades precisa também passar
por novas avaliações. Eduardo Barra destaca que no Rio de Janeiro, por exemplo, há
oferta razoável de áreas livres, ao contrário de outros pontos da cidade, como na Região
da Leopoldina e Zona Oeste, que ainda carecem desses tipos de espaços.
Tal equilíbrio é fundamental para ser instituído, de Norte a Sul das grandes cidades.
Atitudes igualitárias nesse sentido têm que ser buscadas, sempre, para que toda a
população e não só uma parcela, possa praticar esportes, proporcionar encontros,
competições saudáveis, como disputas ciclísticas, entre outras atividades.
Ainda conforme Eduardo Barra, é preciso que tais espaços se conectem. A conexão
desses espaços naturais pode ser feita de diversas formas, como a criação de eixos
arborizados, às margens de ruas, rios, linhas férreas, ou algum outro tipo de canal, que
faça essa comunicação direta ou indiretamente entre as áreas livres. No Brasil são
chamados de corredores verdes. Nos EUA, de colar de esmeraldas, uma referência à
interligação entre praças e parques por meio de qualquer linha verde de comunicação
entre todos os espaços.
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Corredores verdes, como no Fundão, podem interligar áreas verdes.
Foto: Hudson Ponte / Prefeitura do Rio
– Planejar tais conexões é pensar em um macro planejamento da cidade, pois são
intervenções onerosas. No caso do Rio de Janeiro, na Zona Sul, de certa forma já há uma
linha de parques e áreas de uso livre que se estende desde o Leblon ao Aeroporto Santos
Dumont. Na Zona Norte e em outros pontos do município, longe dos grandes centros, tais
corredores poderiam ser construídos através de espaços próximos às redes de
distribuição de energia, conhecidas como Via Light, desde que não atrapalhem suas
operações. Outra saída, mas aí bem mais cara, seria a construção de lajes sobre trechos
de linhas férreas, para a construção de jardins suspensos.
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PETRINA GODINHO, arquiteta especializada em
urbanismo em centros
urbanos: “Oásis verdes geram segurança e saúde física
e mental”

Petrina: “A realidade atual nos leva à obrigatoriedade de novas ideias, novas
criações, novas soluções”
Foto: cedida pela entrevistada
Os grandes centros urbanos vêm sofrendo mudanças radicais ao longo das décadas, por
causa do crescimento da população. Para a arquiteta Petrina Godinho, a verticalização
acentuada mexe profundamente com o setor imobiliário e gera especulações em relação
a imóveis por parte de construtoras e incorporadoras. Construções ilegais, além de invadir
áreas de preservação natural, tomam conta de terrenos destinados ao fluxo viário,
causando prejuízos aos cofres públicos, colocando a vida das pessoas em risco e
influindo negativamente na qualidade de vida dos moradores.
Diante desse cenário enfrentado por boa parte das metrópoles brasileiras, Petrina adverte
que é preciso criar cada vez mais “oásis verdes” em meio às chamadas selvas de pedras.
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– Essas espécies de oásis no meio de locais densamente povoados, são primordiais para
a reconexão do indivíduo com a natureza. A arborização e outros elementos naturais que
compõem esses tipos de espaços públicos geram aos habitantes uma necessária
sensação de pertencimento, de presença do poder público, além de proporcionar
segurança e saúde física e mental -, afirma Petrina, destacando outros benefícios, como a
melhora do aspecto visual e a consolidação de um microclima mais agradável.
A arquiteta explica que esses pequenos recortes no tecido urbano nas cidades, como
bulevares, alamedas, parques e praças, se comportam como formas de descompressão
do cotidiano, e influem positivamente nos aspectos visual e emocional gerados pelo uso.
Esses ambientes naturais, observa ela, devem se multiplicar em áreas privadas,
destinadas ao convívio social, como em clubes e condomínios.
– Porém, a realidade atual nos leva à obrigatoriedade de novas ideias, criações, soluções,
em termos de equipamentos, tanto para os espaços públicos quanto privados. Academias
ao ar livre, quadras poliesportivas, mesas de jogos, entre outras ferramentas voltadas
para o lazer e saúde, terão que ter uso mais eficientes, no sentido de minimizar riscos de
contaminação por Covid-19 e outras doenças. O arquiteto deverá ter coerência para a
criação ou adaptação desses novos equipamentos, com o objetivo de oferecer segurança
e estimular convívio social consciente -, comenta.
Petrina diz que a pandemia, apesar de ter restringido o uso dos espaços públicos, tem
estimulado alternativas e soluções que já vinham sendo empregadas, potencializando o
uso de materiais naturais, que geram sensações de bem-estar, especialmente nos
espaços plurais em condomínios. São opções que visam recuperar tudo que é saudável
para a vivência do dia a dia, seja para o trabalho, lazer ou descanso. O uso mais
recorrente de gramados e pisos drenantes, ao invés de cimento e asfalto, por exemplo, é
indicado para as áreas livres.
– A hora é de erguer a cabeça, não se abater e abusar da criatividade. Temos que dar
asas a projetos que consigam minimizar as consequências e sensações desagradáveis
provocadas pela diminuição do contato social. A busca dessa cidade do novo normal,
desacelerada e adaptada, tem que ter meios que contribuam verdadeiramente para gerar
proveitos, entre eles, um trânsito mais civilizado e menos poluidor.
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Petrina diz que áreas públicas e privadas começam a buscar soluções de adaptação às
oscilações climáticas
Foto: cedida por Petrina Godinho

Para devolver aos cidadãos a sensação de bem-estar, de segurança e natureza, Petrina
frisa que essa busca de reconciliação saudável com a natureza tem sido fortemente
explorada pelo design biofílico, estilo muito utilizado em países europeus e que aos
poucos tem ganhado espaço no cenário brasileiro. A prática baseia-se na introdução de
elementos naturais em ambientes projetados por arquitetos. Não somente envolvendo a
vegetação, mas incorporando outros elementos e materiais naturais, como a própria luz
natural e seus efeitos, a água, a pedra, a palha, a madeira, aromas e sons.
– A biofilia pode ser definida como uma forma de amor à vida. Reintegrar o ser humano
em contato com a natureza é um desafio imediato. A urbanização distanciou o homem da
natureza. A biofilia é uma forma de aplicar soluções que resgatem ambientes naturais,
agregando benefícios que contribuam para a saúde, gerando, ao mesmo tempo,
contemplação e interação de forma amigável das pessoas com o ecossistema. Tais
alternativas têm sido propostas até mesmo para ambientes corporativos e domésticos -,
detalha Petrina, lembrando que a maior feira de revestimento da América Latina (Expo
Revestir), realizada em março, em São Paulo, deu grande destaque ao design biofílico
aplicado à arquitetura.
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MARCOS SÁ, arquiteto e paisagista: Os espaços
públicos e a sustentabilidade nas grandes cidades

Marcos Sá: “começa a ganhar força, cada vez mais, o que tem sido chamado de
paisagismo urbanístico”
Foto: cedida pelo entrevistado.

Para o arquiteto e paisagista Marcos Moraes de Sá, falar de espaços públicos é falar
essencialmente de arquitetura paisagística e de paisagismo. A paisagem precisa ser
entendida, na sua visão, de uma forma ampla, como um projeto em construção, um
processo que pode enriquecer o cenário cultural e ambiental, permitindo a melhoria e a
adequação do espaço da cidade em contraposição ao papel secundário e cenográfico que
normalmente lhe é atribuída.
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– São muitas as tipologias de espaços públicos abertos nas cidades. As praças e os
parques são os primeiros que nos vêm à mente, mas largos, passeios, escadarias,
calçadões, becos e mesmo ruas e avenidas fazem parte destes espaços fundamentais
para o funcionamento e a fruição da cidade, e também essenciais para a sua vitalidade e
para o convívio humano. Eles são relevantes para a configuração da paisagem e
essenciais para a qualidade de vida das pessoas. Não há como dissociá-los da questão
da sustentabilidade entendida num sentido amplo, não só do ponto de vista ambiental,
mas ampliando este sentido para a ecologia urbana e humana –, garante.
Criar ou reforçar o sentido de sustentabilidade ambiental dos espaços públicos, conforme
Marcos Sá, é essencial para qualificá-los e para potencializar a sua capacidade de afetar
positivamente a vida nas cidades. Eles podem atuar no controle da poluição sonora, do ar
e das águas, da redução da temperatura e consequente melhoria do conforto térmico, na
redução de enchentes e para o equilíbrio da vida animal, fechando um ciclo ecológico
necessário para a sua preservação e também das áreas verdes naturais próximas ou
inseridas na cidade.
– Ganha força, cada vez mais, o que tem sido chamado de paisagismo urbanístico. Entre
outros aspectos de desenho e planejamento essa disciplina começa a inserir nas áreas
das vias (ruas e avenidas) sistemas que permitem criar áreas de permeabilidade e de
infiltração de parte das águas das chuvas, reabastecendo os lençóis freáticos naturais,
mas também evitando que essa primeira água de chuva, que faz a lavagem das
superfícies conduza os elementos poluentes para os cursos de água. Essa água, ao
infiltrar no solo, é naturalmente filtrada, antes de chegar aos mananciais subterrâneos -,
destaca.
Os chamados jardins de chuva e jardins de infiltração minimizam a gigantesca
impermeabilização que as vias produzem no solo das cidades, explica. Já existe também
a tecnologia do asfalto permeável com uma grande capacidade de absorção das águas
pluviais. Ele ainda tem restrições com relação à carga dos veículos, mas pode ser
utilizado em grandes áreas pavimentadas como os estacionamentos de shoppings
centers, supermercados e em vias de caráter secundário.
A arborização urbana, outro importante aspecto ambiental
Marcos Sá atenta que é interessante observar que o termo “arborização urbana” é
definido em outras línguas como “florestação urbana” – urban forestry em inglês. Trata-se
de um nome muito mais adequado, em sua concepção, pois traz um sentido ecológico,
entendendo o valor do conjunto dos indivíduos arbóreos da cidade e não apenas das
árvores isoladas, plantadas alinhadas, em contraposição a um sentido mais voltado para
o caráter estético da arborização. O conjunto das árvores plantadas nas vias de uma
cidade formam uma verdadeira floresta, podendo cumprir diversas funções ecológicas
que vão muito além das já divulgadas e essenciais ações de conforto térmico, de melhoria
da qualidade do ar e redução da velocidade da água das chuvas, entre outras.
Existem estudos que comprovam que as árvores aumentam consideravelmente a vida útil
das pavimentações viárias. Há, portanto, também um valor econômico na arborização.
Esses estudos ambientais procuram medir os impactos econômicos para orientar as
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políticas públicas permitindo, por exemplo, a correta avaliação dos benefícios, do correto
investimento em arborização.

Praça Saens Peña, na Tijuca. Área verde traz mais equilíbrio ao clima local
Foto: Hudson Pontes / Prefeitura do Rio
Outro aspecto em relação à vegetação urbana que vem despontando é a relevância
ecológica do que se convencionou chamar de miniflorestas, elementos que têm sido
avaliados muito positivamente na restauração da biodiversidade e na luta contra a crise
climática mundial. Elas podem ser implantadas em áreas impróprias para a construção e
nos entroncamentos viários, nas margens de rodovias ou vias expressas, por exemplo.
–Por que utilizar apenas grama nestes locais, que exigem manutenção constante ao invés
de plantar pequenas florestas com vegetação nativa? São áreas residuais do processo de
urbanização das cidades, sem qualquer tipo de aproveitamento e que podem em muito
contribuir para a melhoria ambiental. Uma rede de miniflorestas espalhadas pela malha
urbana e interligadas pela arborização viária, com parques e áreas verdes
remanescentes, podem formar um conjunto de grande interesse ambiental e ecológico e
com uma resposta muito mais efetiva: formam um sistema de áreas verdes.
O arquiteto diz ainda que estudos identificaram que estas miniflorestas podem crescer
muito mais rápido, se tornar muito mais densas e de maior biodiversidade do que aquelas
resultantes de sistemas convencionais de reflorestamento.
Rio tem potencial para ser uma cidade-parque
O especialista lembra que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme para ampliar
rapidamente a sua arborização, especialmente nas Zonas Norte e Oeste, ainda muito
carentes deste benefício. A criação e a complementação da arborização viária da cidade
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equivaleriam a uma floresta de proporções e impacto consideráveis. Se associarmos essa
arborização com a criação de miniflorestas em áreas residuais e o reflorestamento de
áreas de encostas, como já foi feito em diversas situações pela Secretaria Municipal de
Meio-Ambiente, teremos uma cidade muito mais amena, mais saudável e integrada aos
esforços mundiais de combate às mudanças climáticas.
Outra questão que urge no Rio, como em todas as grandes cidades brasileiras, destaca
Marcos, é a redução das desigualdades sociais.
-A busca pela redução de diferenças ambientais por meio da arborização e da criação de
áreas verdes deve ser constante pelas prefeituras em geral. Esse campo de atuação tem
a seu favor características relevantes: o baixo custo de implantação em relação à redução
de outras deficiências, à relativa facilidade de captação de doações privadas para o seu
financiamento e, ainda, à possibilidade efetiva da participação comunitária na sua
execução. Iniciativas isoladas e embrionárias já existem em diversas cidades, como
também algumas institucionais -, conclui o arquiteto.

89

The importance of public and private green areas for
the “new normal”
Published on the RCMA website at 19/06/2020

ENVIRONMENT

Praça General Osório, in Ipanema: an example of a green area in large urban
centers
Hudson Pontes/ Rio City Hall
Public spaces and their fundamental role for sustainability in large urban centers is the
theme of the third part of the Rio World Capital of Architecture series for the month of the
environment, celebrated worldwide. There are debates focused on sustainability in
architecture and urbanism. Experts present their points of view about how professionals of
these fields, public authorities, and society in general will face life after the pandemic of the
new coronavírus.
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How to create more green areas for the so-called new normal? Not only in public areas,
such as squares and gardens, but also in private ones, such as condominiums and clubs?
What strategies can be used so that the population can go back to their routine, safe and
healthy, post-Covid-19? How important is the urban landscaping to this new reality? Is it
time for the biophilic design to expand? Check these and other questions.his new reality?
Is it time for the biophilic design to expand? Check these and other questions.

Eduardo Barra, architect and landscape designer:
"Public spaces have to be rethought, prioritizing people
instead ofcars".

Eduardo Barra: "large cities have blocked streets to expand the offer of free áreas.
Provided by the interviewee
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The experienced landscape architect Eduardo Barra has no doubt: the first discussion to
be raised from now on is regarding the urgent provision of free spaces and green
infrastructure for the use of the population. Considering a hypothetical example, if today
there are 10 m² of common area for each inhabitant of a city, there will be the need for a
space up to four times larger, that is to say, up to 40 m², to guarantee the necessary
distance recommended by the medical-scientific community in order to enjoy them without
risking people’s health of the community.
- Large cities such as Barcelona and New York, for example, have blocked streets from car
traffic to expand the offer of free areas for residents to walk, exercise, cycle and sunbathe.
It has been working. The authorities in Barcelona have even announced that the closed
roads will no longer be reopened for cars, in other words, the conquered spaces will be
available to people and not vehicles," he said.
These two metropolises, according to Eduardo Barra, serve as an example of how each
local reality, through its rulers and residents, should re-evaluate, rethink its local needs for
a better coexistence. Urban mobility, in his opinion, is one of the main key points for
progress in the future, even with so many uncertainties.
- The moment is showing us that the public transportation system has to be rediscussed.
Efforts to increase the offer of free areas, parks, squares, while people are being forced to
crowd into buses, will do absolutely nothing. It will be a tremendous contradiction. The
offer and the efficiency of the means of transport in general have to be redefined -, he
warns.
For Eduardo, urban spaces have to be prioritized for nature instead of cars
Another key issue is the definitive adoption of the home office for those who can in order to
reduce the traffic jams in public roads, which increase pollution and consequently reduce
people's quality of life.
- I think that we should take advantage of the rich experience obtained from working at
home, for those who can of course, to keep this modality existing from now on. If they can't
keep the home office every day after the pandemic, at least two or three times a week.
That would already give the road system and nature a break.
The architect reminds us, however, that solutions like these, in his opinion, are primarily
about transportation, and will not be implemented in an isolated way. They involve, in the
first place, the will and political determination of the rulers in general, and investments that
can guarantee the necessary changes.
"Green balance is fundamental"
The balance in the location of public green areas in cities also needs to be further
evaluated. Eduardo Barra highlights that in Rio de Janeiro, for example, there is a
reasonable offer of free areas, unlike other parts of the city, such as the Leopoldina Region
and the West Zone, which still lack these types of spaces.
It is fundamental that this balance be established, from North to South of the big cities.
Egalitarian attitudes in this sense must always be sought so that the entire population, and
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not just a part of it, can practice sports, promote meetings and participate in competitions,
such as cycling competitions, among other activities.
Still according to Eduardo Barra, it is necessary that such spaces are connected. The
connection of these natural spaces can be made in several ways, such as the creation of
wooded axles, on the margins of streets, rivers, railway lines, or some other type of
channel, which makes this communication directly or indirectly between the free areas. In
Brazil they are called green corridors. In the USA, Emerald Necklace, a reference to the
interconnection between squares and parks by means of any green communication line
between all spaces.

Green corridors, as in Fundão, can interconnect green areas
Hudson Ponte / Rio City Hall
- To plan such connections is to think of a macro planning of the city, because they are
expensive interventions. In the case of Rio de Janeiro, in the South Zone, there is already
a line of parks and areas for free use that goes from Leblon to Santos Dumont Airport. In
the North Zone and in other parts of the city, far from the big centers, such corridors could
be built through spaces close to the energy distribution networks, known as Via Light, as
long as they do not hinder their operations. Another way out, but much more expensive,
would be the construction of slabs over stretches of railway lines in order to create hanging
gardens.
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PETRINA GODINHO, architect specialized in urbanism
in urban centers : "Green oasis provide safety and
physical and mental health"

Petrina: "the current reality leads us to the obligation of new ideas, new creations,
new solutions"
Photo: Provided by the interviewee
Large urban centres have been undergoing radical changes over the decades because of
population growth. For the architect Petrina Godinho, the accentuated verticalization
profoundly affects the real estate sector and generates speculation for builders and
developers. Illegal constructions, in addition to invading natural preservation areas,also
take over land destined for road traffic, causing damage to public purse putting people's
lives at risk and negatively influencing residents’ quality of life.
Considering the scenario faced by a large part of the Brazilian metropolises, Petrina warns
that it is necessary to create more and more "green oasis" in the middle of the so-called
concrete jungles.
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- These oases in the middle of densely populated places are primordial to reconnect the
individual with nature. The afforestation and other natural elements, which make up these
types of public spaces, generate a sense of belonging, of the presence of public
authorities, in addition to providing safety and physical and mental health - says Petrina,
highlighting other benefits, such as improved visual appearance and the consolidation of a
more pleasant microclimate.
The architect explains that these small cutouts in the urban fabric in cities, such as
boulevards, parks and squares, are ways of decompression of everyday life, and positively
influence the visual and emotional aspects. These natural environments, she observes,
must be multiplied in private areas destined to social conviviality, as in clubs and
condominiums.
- However, the current reality leads us to the obligation of new ideas, creations, solutions,
in terms of equipment, both for public and private spaces. Outdoor gyms, multi-sports
courts, games tables, among other tools for leisure and health, will have to have a more
efficient use in order to minimize risks of contamination by Covid-19 and other diseases.
The architect should have coherence for the creation or adaptation of these new
equipments, with the objective to offer safety and stimulate conscious social conviviality -,
he comments.
Petrina says that the pandemic, despite having restricted the use of public spaces, has
stimulated alternatives and solutions that were already being applied, potentiating the use
of natural materials, which generate feelings of well-being, especially in open l spaces in
condominiums. These are options that aim at recovering everything that is healthy for our
routine, whether for work, leisure or rest. The most recurrent use of lawns and draining
floors, instead of cement and asphalt, for example, is indicated for free areas.
- The time is to lift your head up, not to get down, and use the most of your creativity. We
have to promote projects that can minimize the consequences and unpleasant sensations
caused by the reduction of social contact. The search for a city based on the new normal
perspective, which has a lower pace and is adapted, must have the means to truly
contribute to generate benefits such as a more civilized and less polluting traffic.
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Petrina says that public and private areas are starting to seek solutions for adaptation to
climate fluctuations
Provided by the interviewee

In order to restore a sense of well-being, safety and connection with nature within the
citizens, Petrina stresses that this search for a healthy reconciliation with the nature, has
been strongly exploited by the biophilic design, a style widely used in European countries
that has gradually gained space in the Brazilian scene. The practice is based on the
introduction of natural elements in environments designed by architects. Not only involving
vegetation, but incorporating other natural elements and materials, such as natural light
itself and its effects, water, stone, straw, wood, aromas and sounds.
- Biofilia can be defined as a way of love for life. Getting the human being in contact with
nature is an immediate challenge. Urbanization has distanced man from nature. The
biofilia is a way to apply solutions that rescue natural environments, adding benefits that
contribute to health, generating, at the same time, contemplation and interaction in a
friendly way of people with the ecosystem. Such alternatives have been proposed even for
corporate and domestic environments -, details Petrina, recalling that the largest fair of
coating in Latin America (Expo Revestir), held in March in São Paulo, gave great
prominence to the biofilic design applied to architecture.
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MARCOS SÁ, architect and landscape designer: Public
spaces and sustainability in big cities

Marcos de Sá: "what has been called urban landscaping is increasingly gaining
strength"
Provided by the interviewee

For the landscape architect Marcos Moraes de Sá, to talk about public spaces is to talk
essentially about landscape architecture. The landscape needs to be understood,
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according to his vision, in a broad way, as a project under construction and a process that
can enrich the cultural and environmental scenery, allowing the improvement and
adaptation of the city's space in opposition to the secondary and scenographic role that is
normally attributed to it.
- There are many types of open public spaces in cities. Squares and parks are the first that
come to mind, but sidewalks, stairways, alleys and even streets and avenues are part of
these spaces and are not only fundamental to the functioning and enjoyment of the city,
but also essential to its vitality and human coexistence. They are relevant for the
configuration of the landscape and essential for people's quality of life. There is no way to
dissociate them from sustainability understood in a broad sense, not only from the
environmental point of view, but also in the perspective of urban and human ecology guarantees.
Creating or strengthening the sense of environmental sustainability of public spaces,
according to Marcos Sá, is essential to qualify them and to enhance their capacity to
positively affect life in cities. They can act in the control of noise, air and water pollution, in
the reduction of temperature and consequent improvement of thermal comfort, in the
decrease of floods and for the balance of animal life, closing an ecological cycle needed
for the preservation of these public spaces and of the natural green areas nearby or in the
city.
- Increasingly, what has been called urban landscaping gains strength. Among other
aspects of design and planning, this discipline begins to insert in the roads’ zone (streets
and avenues) systems that allow to create areas of permeability and infiltration of part of
the rainwater that replenish the natural groundwater and avoid that this first rainwater,
which makes the washing of the surfaces, lead the polluting elements to the waterways.
This water, when infiltrating the soil, is naturally filtered, before reaching the underground
springs -, he highlights.
The so-called rain gardens and infiltration gardens minimize the gigantic waterproofing
effects that the roads produce in the cities’ ground, he explains. There is also the
technology of permeable asphalt with a great capacity to absorb rainwater. It still has
restrictions regarding vehicle loading, but it can be used in large paved areas such as
parking lots in shopping malls, supermarkets and on secondary roads.
Urban afforestation, another important environmental aspect
Marcos Sá notes that the english term "urban afforestation" is very appropriate, in his
conception, because it brings an ecological sense and an understanding of the value of all
the arboreal individuals of the city and not only the isolated trees, planted in alignment, in
opposition to a perception more focused on the aesthetic of the afforestation. The set of
trees planted on the roads of a city form a true forest, which is able to fulfill several
ecological functions that go far beyond those already disclosed and is essential to achieve
thermal comfort, improving air quality and reducing the speed of rain water among others.
There are studies that prove that trees considerably increase the useful life of road
pavements. There is, therefore, also an economic value in afforestation. These
environmental studies seek to measure the economic impacts to guide public policies and
to allow, for example, the correct evaluation of the benefits and investment in afforestation.
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Saens Peña Square, in Tijuca. Green area brings more balance to the local climate
Hudson Pontes / Rio City Hall

Another aspect related to urban vegetation that has been highlighted is the ecological
relevance of miniforests, that have been evaluated very positively in the restoration of
biodiversity and in the fight against the global climate crisis. They can be put in unsuitable
areas for construction and at road junctions and on the margins of roads or highways, for
example.
- Why to use only grass in these places, which require constant maintenance, instead of
planting small forests with native vegetation? These are residual areas of the urbanization
process of cities, without any kind of use and that can greatly contribute to the
environmental improvement. A network of miniforests scattered throughout the urban fabric
and interconnected by afforestation areas of parks and remaining green areas can form a
set of great environmental and ecological interest and with a much more effective
response: they form a system of green areas.
The architect also says that studies have identified that these miniforests can grow much
faster, become much denser and have greater biodiversity than those resulting from
conventional reforestation systems.
Rio has the potential to be a park-town
The specialist recalls that Rio de Janeiro has enormous potential to rapidly expand its
afforestation, especially in the North and West Zones, which still lack this benefit. The
creation and completion of the city's afforestation would be equivalent to a forest of
considerable proportions and impact. If we associate this afforestation with the creation of
miniforests in residual areas and the reforestation of hillside areas, as has already been
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done in several occasions by the Municipal Secretary of Environment, we will have a city
much milder, healthier and integrated with the global efforts to combat climate change.
Another urgent issue in Rio, as in all major Brazilian cities, Marcos highlights, is the
reduction of social inequalities.
-The search for the reduction of environmental differences through afforestation and
creation of green areas should be constant for the cities in general. This kind of action has
a low implementation cost in relation to the cost to reduce other deficiencies, the relatively
ease of attracting private donations for its financing and, also, the effective possibility of
community participation in its implementation. Isolated and embryonic initiatives already
exist in several cities, as well as some institutional ones -, concludes the architect.
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Jardim de chuva une o útil ao agradável em
Copacabana
Publicada no site do RCMA em 20/07/2020

Jardim de chuva evita alagamentos na Rua Almirante Gonçalves
Foto: cedida por Claudia Grangeiro
Alagamentos, barulho e desarmonia não fazem mais parte do cotidiano de moradores da
Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Uma parceria entre o
poder público e os cidadãos resolveu a questão que tanto irritava e causou discórdia entre
vizinhos da pracinha da rua sem saída. Acabar com a praça e abrir a rua à passagem de
veículos, o que parecia antipático para alguns, foi aprovado por todos no final. Um lindo e
útil jardim de chuva foi criado no local, um projeto piloto que rendeu sustentabilidade e
satisfação e deve ser padronizado e replicado. Sustentabilidade é um dos assuntos
principais do Rio Capital Mundial da Arquitetura.

A via residencial e comercial do Posto 6, que liga as avenidas Atlântica (litorânea) e Nossa
Senhora de Copacabana (eixo comercial), foi fechada aos veículos pelo Projeto Rio
Cidade Copacabana, em 1997, tornando-se uma pequena praça. Valorizada naquela
década, era tormento ultimamente para alguns moradores, que pediam a reabertura à
passagem de veículos, pois a praça estava sendo ocupada por usuários de drogas e
carros estacionados, alagava quando chovia muito e não comportava a entrada de
ambulâncias, carros de polícia, bombeiros e caminhões de lixo. Fora o barulho intenso
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das aglomerações e a grande quantidade de furtos e assaltos na área, que eram
constantes queixas.

O pedido de reabertura da via foi negado diversas vezes por técnicos, que avaliavam os
impactos do ponto de vista urbanístico. Mas, diante da insistência e abaixo-assinados à
Superintendência da Zona Sul e a duras penas a permissão foi concedida e um conflito
instalado. Alguns comerciantes estavam revoltados com a abertura. O ponto de
conciliação partiu da experiência de mais de 25 anos da Coordenadoria de Projetos da
Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo,
acompanhando os avanços para construção de cidades mais humanas e resilientes.
Nada mirabolante. Apenas foram levados em consideração princípios básicos de
mobilidade, mantendo o pedestre como prioridade, propiciando a fluidez do acesso aos
serviços e de infraestrutura verde, com a intensificação e cuidados com a arborização e
com os canteiros, trabalho com pisos drenantes e com biovaletas para captação de água
de chuva. Somadas a outras importantes iniciativas, estas ajudam a rede pluvial a
absorver mais lentamente o volume de água na hora da chuva forte, como uma esponja
que retém e limpa a água antes de devolver ao sistema pluvial.

O canteiro drenante, como também é chamado o jardim de chuva, da Rua Almirante
Gonçalves tem 6 m de comprimento por 3 m de largura, com 1 m de profundidade,
ficando as plantas no nível da rua. Foram colocadas três camadas filtrantes de terra, brita
e pedras de mão, entremeadas de filtro de sombrite 50%. Há entradas de água laterais
para captar a água que escorre na rua. Testado e aprovado, o projeto é uma forma de
aumentar a qualidade dos espaços urbanos e de mitigar os efeitos das chuvas torrenciais,
retardando parte do envio de águas para o sistema pluvial.
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Claudia Grangeiro, arquiteta responsável pelo projeto de Copacabana.
Foto: Renato Sette
– Surgiu uma oportunidade naquela rua, de experimentar a construção de um jardim de
chuva. O canteiro é conectado à via, por canaletas extravasadoras que servem para
absorver água empoçada pela chuva na rua ou como ladrão, caso o jardim exceda a sua
capacidade de acumular água na hora da tempestade. O conceito é um dos recursos para
mitigar os efeitos das enchentes usando soluções baseadas na natureza, para captar
filtrar e devolver mais lentamente ao solo ou à rede pluvial, dependendo do subsolo
encontrado -, lembra a arquiteta responsável, Claudia Grangeiro da Silva Castro,
assessora de projetos da SMU/Coordenadoria de Projetos.
Moradores de um prédio em frente à praça gostaram da ideia de construir o canteiro
drenante, com espécies nativas que eles pudessem acompanhar e adotar. Conscientes
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de que teriam que investir parte dos custos da obra e assumir a manutenção, um
condomínio arcou com o encargo e foi parceiro em todas as etapas da construção.
Com o jardim pronto e as espécies plantadas, a fase seguinte foi a adoção oficial do
jardim pelos moradores. Assim, eles investem em manutenção. A meta é reforçar o
paisagismo com mais plantas nativas que tenham flores como as pitangueiras e a eugenia
copacabananensis, típicas desta praia e aumentar o volume plantado. Instalar uma placa
com as informações básicas quanto a função e o funcionamento do jardim filtrante,
informando também quais as espécies nativas ali plantadas.
– A ideia trazida pela Claudia tornou a rua mais bonita, acabou com as enchentes que
atingiam as garagens dos prédios. Agora queremos contratar um jardineiro para
harmonizar e florir mais a via. Até os comerciantes que eram contra estão adorando o
resultado -, resume Flávia Homsy, moradora do condomínio Muiracoatiara, que adotou o
canteiro.

Gola de árvore foi ampliada, evitando que as raízes quebrassem a calçada, como
acontecia
Foto: Claudia Grangeiro
Além do jardim, foi feita a ampliação da gola de uma árvore para evitar que continuasse
quebrando a calçada, e uma estação de aluguel de bicicletas, Bike Rio, foi instalada em
outro trecho, sem comprometer a circulação de pedestres. Isso aumentou o fluxo de
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pessoas que passam pelo local, favorecendo o comércio, sem prejudicar a qualidade de
vida dos moradores.
– A importância de compartilhar experiências de micro intervenção na cidade está em
incentivar a reflexão e gerar insumos para serem replicadas em outras situações. No
momento atual, em que o poder público não tem recursos para executar grandes obras e
a saúde está na ordem do dia, impondo restrições, precisamos criar soluções acessíveis e
autossustentáveis. Iniciativas que partem da população, devem ser ouvidas e
consideradas, porque promovem responsabilidade, sensação de pertencimento e o
cuidado na construção e na manutenção do lugar, reativando espaços públicos -, explica
Claudia.
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O colo da árvore foi alargado, evitando que as raízes quebrassem a calçada como
acontecia antes da construção do jardim de chuva
Foto cedida por Claudia Grangeiro
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Após a experiência, Flávia Homsy concorda: – Foi muito boa a parceria com o poder
público. Também é nosso dever observar o que é melhor para o lugar e ajudar na
realização e manutenção de melhorias. Atualmente, até o porteiro tem um sentimento de
pertencimento, varre áreas e rega as plantas, como se o jardim fizesse parte da nossa
casa.
Moradora do mesmo prédio, Sandra Curty Faria enfrentou muitos problemas antes da
mudança urbanística na via.
– Sofremos porque meu marido ficou doente e a ambulância não chegava até nós para
pegá-lo. Quando chovia muito, entrava água na garagem e tínhamos que retirar os carros
-, comenta, agora, satisfeita.

Sandra ressalta que o novo visual da rua incentivou comerciantes e outros moradores a
fazerem melhorias em suas calçadas. Cafeteria, salão de cabeleireiro e outros prédios
colocaram vasos nas calçadas, tornando a rua mais bonita.

Viabilização após oficina

A mentora do projeto, Claudia Grangeiro, havia participado de um módulo da oficina
promovida na Fundição Progresso para concepção e desenvolvimento do primeiro jardim
de chuva do Rio. Segundo ela, foi um processo empolgante com a participação de uma
grande equipe de profissionais e estudantes. O resultado é um jardim pungente no meio
da Lapa. Veja a reportagem https://capitalmundialdaarquitetura.rio/rio-capital-mundial-daarquitetura/organicidade-o-poder-de-transformar-terrenos-baldios-em-hortas-urbanas/.
– A nossa iniciativa seria mais arriscada, visto que trabalhar com espaço público envolve
ainda mais variantes incertas, como o vandalismo, os animais, a população de rua etc.
Mas foi um processo muito interessante, com a colaboração de técnicos envolvidos na
construção do jardim de chuva da Fundição Progresso, como a arquiteta Fabiana
Carvalho e a arquiteta recém-formada no curso de ecologia urbana da PUC, Hanna
Casarin. O engenheiro florestal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Celso Júnior,
apoiou e fez a proposta do paisagismo. Otto Ruback, arquiteto ambientalista e
especialista em drenagem urbana, avaliou o local e propôs solução para, caso houvesse
um excedente de água não absorvida pelo solo, que fosse direcionada à rede pluvial -,
conta Claudia.

Os engenheiros da Subsecretaria de Conservação da SMIHC, responsáveis pela obra de
reabertura da via, fizeram a escavação, recolheram o material e ainda se encarregaram
por alguns dos acabamentos importantes do piso. Como arquiteta responsável, Claudia
coordenou as etapas do projeto e os contatos com moradores e com todos os envolvidos
nas discussões das soluções.
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O resultado da drenagem tem que ser acompanhado e avaliado sempre. De acordo com a
especialista, o solo encontrado em Copacabana era arenoso, o que facilita a drenagem
rápida, absorvida diretamente. Em outras áreas da cidade, deverá ser verificada a
qualidade do solo através de uma sondagem inicial, para encontrar a solução mais
adequada.
– As moradoras engajadas em manter o espaço adequado providenciaram mais
iluminação e mais áreas de canteiros sob a marquise do prédio para aumentar a
cobertura verde. O uso da estação Bike Rio é intenso mesmo durante a noite, o que traz
vida a este ponto. A gola de árvore que estava quebrada e apertada foi ampliada
tornando-a mais um canteiro ajardinado, liberando as raízes com mais espaço -, mostra
os resultados Claudia Grangeiro.

Ela acrescenta ainda que, atualmente, alguns dos mais diversos e antagônicos moradores
e comerciantes parecem ter ficado satisfeitos com os resultados. Com a pandemia, as
aglomerações se tornaram um risco. A fluidez da mobilidade, a pé, de bicicleta ou de um
veículo de serviço, convive com um espaço mais verde. Urbanizar e qualificar a
intervenção mantendo a prioridade do pedestre e trazendo vitalidade foi o objetivo ao
propor a instalação dos novos elementos urbanos nas áreas remanescentes.

Fabiana Ferreira de Carvalho, arquiteta e urbanista que trabalha com projetos voltados
para sustentabilidade, acompanhou o processo e acrescenta que o jardim de chuva
funciona como um vaso de plantas, com as camadas divididas em três terços da
profundidade, aumentando o espaço de ar entre os componentes.
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Arquiteta Fabiana Ferreira de Carvalho participou dos projetos da Lapa e de
Copacabana.
Foto: cedida pela entrevistada
Ela participou do trabalho semelhante feito na Fundição Progresso, casa de eventos na
Lapa, área Central do Rio de Janeiro.
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– Neste caso, o jardim de chuva foi feito na lateral voltada para os Arcos da Lapa, uma
área de baixa (abaixo do nível da rua). A rua de cima formava uma ladeira, a água
escorria para lá e acumulava, impedindo eventos. É encantador. O problema foi resolvido
com o sistema de biorretenção. E o custo é baixo, inferior aos prejuízos causados por
enchentes -, diz Fabiana.
Calçadas Cariocas

A Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou o estudo de um grupo técnico multidisciplinar,
com procedimentos para intervenção e ordenação dos espaços públicos, com o objetivo
de melhorar a acessibilidade e o conforto de pedestres, moradores e visitantes da cidade.
Medidas das faixas das calçadas, modelos de rampas e faixas para travessia de
pedestres, implantação do mobiliário urbano e arborização, entre outros elementos, estão
na publicação que também informa quais são as leis pertinentes aos temas, disponível
para consultas online no site da SMU ‘Caderno Calçadas Cariocas’. Veja:
http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?id=9599571
O estudo foi revisto e ampliado em maio de 2019, com os conceitos, normas e parâmetros
definidos atualizados. Disponível também em forma de ‘Livreto Calçadas Cariocas’
atualizado constantemente, a síntese ilustrada dos parâmetros, contém ainda alguns links
pertinentes. Pode ser impresso em PDF formato A5, disponível também no site da SMU.
Acesse
aqui:. http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9599540/4272308/LIVRETO_A5.pdf
Veja
o
projeto
piloto
do
jardim
chuva:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10004661/4289112/JardimChuva.ruaAlmteGoncalve
s.pdf
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Rain garden joins the useful with the pleasant in
Copacabana
Published on the RCMA website on 07/20/2020

Rain garden prevents floods on Almirante Gonçalves Street
Photo: courtesy of Claudia Grangeiro
Floods, noise, and disharmony are no longer part of the daily lives of residents of
Almirante Gonçalves Street, in Copacabana, a neighborhood in the south zone of Rio de
Janeiro. A partnership between the public authorities and the citizens solved an issue that
annoyed and caused disagreement among the small square neighbors of a dead end
street. The decision to demolish the square and open a street for vehicles to circulate,
which seemed unpleasant to some, was in the end approved by all. A beautiful and useful
rain garden was built at the site, a pilot project that yielded sustainability and satisfaction
and should be standardized and replicated. Sustainability is one of the main subjects of
Rio World Capital of Architecture.
The residential and commercial way of Posto 6, which links the Atlântica (coastal) and
Nossa Senhora de Copacabana (commercial axis) Avenues, was closed for vehicles by
the Rio Cidade Copacabana Project in 1997, becoming a small square. What was back
then a valued architectural solution, later became a torment for some residents that asked
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for the reopening of the passage for vehicles, as the square was being occupied by drug
users, used as a parking spot for cars, suffered from floods when it rained, and restricted
the entrance for ambulances, police cars, firefighters and garbage trucks. Besides, the
intense noise of the agglomerations and a large number of thefts and burglaries in the
area, were also constant complaints of the residents.
The request to reopen the road was denied several times by technicians, who evaluated
the impacts from an urban perspective. However, at the insistence of neighbors and
petitions handed to the South-Zone Area Regional Supervision Department, after tough
battles, the permission to open the road was granted and as a consequence, a conflict
among the neighbors started. Some local business owners were outraged by the opening.
The point of reconciliation came from the more than 25 years of experience of the Project
Coordination of the General Coordination of Urban Planning of the Municipal Secretariat of
Urbanism, following the advances for the construction of more human and resilient cities.
Nothing fancy. Only basic mobility principles were taken into account, keeping pedestrians
as a priority, providing easy access to services and green infrastructure, with intensification
and care for afforestation and side gardens, working with draining floors, and with
biovalettes to capture rainwater. In addition to other important initiatives, it helps the
drainage network to slowly absorb the volume of water during heavy rains, serving as a
sponge retaining and cleaning the water before returning it to the rain system.

The draining seedbed, as the rain garden is also called, on Almirante Gonçalves Street
measures 6 meters long by 3 meters wide, 1 meter deep, and the plants are at street level.
Three earth filtering layers were placed along with gravel and cobble, interspersed with a
50% shade filter. There are side water inlets to capture the water that runs down the street.
Tested and approved, the project is a way to increase the quality of urban spaces and to
mitigate the effects of torrential rains, delaying part of the water supply to the rain system.
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Claudia Grangeiro, the architect responsible for the Copacabana project.
Photo: Renato Sette
- An opportunity to try to construct a rain garden arose on that street. The draining
seedbed is connected to the road through overflow pipes that serve to absorb water
puddled by rain on the street or as a keeper if the garden exceeds its capacity to
accumulate water at the time of a storm. The concept is one of the resources to mitigate
the effects of floods using nature-based solutions, to capture, filter and slowly return to the
soil or the drainage network, depending on the found -, recalls Claudia Grangeiro da Silva
Castro, the architect responsible for the project and and adviser from the Municipal
Secretariat of Urbanism Projects / Project Coordination.
Residents of a building in front of the square appreciated the idea of building a draining
seedbed by using native species that could monitor and adopt as theirs. Aware that they
would have to invest money to cover part of the costs and be responsible for the
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maintenance, the apartment building paid the cost of the project and was a partner in all
the construction stages.

Residents helped to plant the garden and became responsible for the maintenance
of the rain garden, also called a draining seedbed. Now they will hire gardeners.
Photo: Claudia Grangeiro
After the garden was ready and the species planted, the next phase was the official
adoption of the garden by the residents, in order for them to be officially in charge of the
draining bed maintenance. The goal is to reinforce the landscaping with more native plants
that bloom, such as pitangueiras and eugenia copacabanensis, a typical species of the
local beach, to increase the planted volume. The residents are also planning to install a
sign with basic information regarding the feature and functioning of the filtering garden,
also informing which native species are planted there.
- The idea brought by Claudia made the street more beautiful, putting an end to the floods
that invaded the garages of the buildings. Now we want to hire a gardener to harmonize
and put more flowers in the street. Even the business owners who were against it are now
loving the result -, says Flávia Homsy, a resident of the Muiracoatiara residential building
that adopted the rain garden.
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The tree collar was enlarged, preventing the roots from breaking the sidewalk as it
happened before the rain garden construction
In addition to the garden, a tree collar was enlarged to prevent it from continuing to break
the sidewalk, and a bicycle rental station, Bike Rio, was installed on another part, without
compromising pedestrian circulation. These renovations increased the flow of people
passing by, favoring local businesses without affecting the residents’ quality of life.
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- The importance of sharing micro intervention experiences in the city is to encourage
reflection and generate inputs to be replicated in other situations. Currently, when the
government does not have the resources to carry out major works and health is in the
order of the day, imposing restrictions, we need to create accessible and self-sustainable
solutions. Initiatives that come from the population must be heard and considered because
they promote responsibility, a sense of belonging and care in the construction and
maintenance of the place, reactivating public spaces -, explains Claudia.
After the experience, Flávia Homsy agrees:
- The partnership with the government was very good. It is also our duty to observe what
is best for the place and help the execution and maintenance of improvements. Today,
even the doorman has a feeling of belonging, sweeping the areas and watering the plants,
as if the garden were part of our house.
A resident of the same building, Sandra Curty Faria, faced many problems before the
urban change in the road.
- We suffered because my husband became ill and the ambulance did not reach us to pick
him up. When it rained a lot, water would enter the garage and we had to remove the cars
-, she says, now satisfied.
Sandra points out that the new look of the street has encouraged local businesses and
other residents to improve the sidewalks. Cafes, hair salons, and other buildings have put
vases on the sidewalks, making the street more beautiful.
Feasibility after workshop
The project's mentor, Claudia Grangeiro, participated in a workshop module promoted at
Fundição Progresso to design and develop the first rain garden in Rio. According to her, it
was an exciting process with the participation of a large team of professionals and
students. The result is a poignant garden in the middle of the Lapa neighborhood. Check
the article at the following link: https://capitalmundialdaarquitectura.rio/rio-capitalmundial-da-arquitectura/organicidade-o-poder-de-transformar-terínios-baldios-emhortas-urbanas/.
- Our initiative would be riskier since working with public space involves even more
uncertain variants, such as vandalism, animals, homeless population, etc. But it was a
very interesting process with the collaboration of technicians involved in the construction of
the rain garden at Fundição Progresso, such as the architect Fabiana Carvalho and the
recently graduated architect in the urban ecology program at PUC, Hanna Casarin. The
forestry engineer, from the Municipal Environment Department, Celso Júnior, supported
and designed the landscaping. Otto Ruback, an environmentalist architect and an expert in
urban drainage, evaluated the site and proposed a solution for it, in case there was an
excess of water not absorbed by the soil that would be directed to the drainage network -,
says Claudia.
The engineers of the Municipal Secretariat for Conservation, responsible for the reopening
of the road, excavated, collected the material, and took care of some of the important floor
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finishes. As a responsible architect, Claudia coordinated the phases of the project and
contacted residents and everyone else involved in the discussions on solutions.
The result of the drainage must always be monitored and evaluated. According to the
expert, in Copacabana, the soil they found was sandy which facilitates rapid drainage,
absorbed directly. In other areas of the city, soil quality should be checked through an
initial survey to find the most suitable solution.
- Residents engaged in maintaining adequate space provided more lighting and more
flowerbed areas under the building's sunroom to increase green coverage. The use of the
Bike Rio station is intense even at night, which brings life to this local. The tree collar that
was broken and tightened was enlarged making it more of a garden bed, freeing up the
roots with more space -, Claudia Grangeiro shows the results.
She adds that, currently, even some of the most diverse and antagonistic residents and
local business owners seem to have been satisfied with the results. Due to the Covid-19
pandemic, the agglomeration of people became a risk. The fluidity of mobility, on foot, by
bicycle, or by a service vehicle, coexists with a greener space. Urbanizing and qualifying
the intervention, keeping the pedestrian as a priority and bringing vitality, was the objective
when the installation of new urban elements in the remaining areas was proposed.
Fabiana Ferreira de Carvalho, an architect and urban planner who works with projects
focused on sustainability, followed the process and adds that the rain garden works as a
plant pot, with the layers divided into three-third of the depth, increasing the air space
between the components.
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Architect Fabiana Ferreira de Carvalho was part of the Lapa and Copacabana
projects.
Photo: courtesy of the interviewee
She participated in the similar work done at Fundição Progresso, an event venue in Lapa
Arches, in the central area of Rio de Janeiro.
- In this case, the rain garden was built on the side facing Lapa Arches, a downtown area
(below street level). The street above formed a slope, the water flowed there and
accumulated, preventing events from happening. It is enchanting. The problem was solved
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by the bioretention system. And the cost is low, lower than the damage caused by floods -,
says Fabiana.
Cariocas Sidewalk
The City of Rio de Janeiro provided the study of a multidisciplinary technical group with
procedures for intervention and order of public spaces aiming at improving accessibility
and comfort for pedestrians, residents, and visitors of the city.
Measurements of sidewalk lanes, models of ramps and pedestrian crossings,
implementation of urban furniture, and afforestation, among other initiatives, are part of the
publication that also informs the relevant laws and is available for online consultation on
the Municipal Secretariat of Urbanism website Calçada Cariocas Booklet. Check it at:
http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?id=9599571
The study was revised and expanded in May 2019, with the updated concepts, rules and
defined parameters. It is also available in the form of a constantly updated booklet
‘Calçada Cariocas’, an illustrated synthesis of the parameters, also containing some
relevant links. It can be printed in A5 PDF format, also available at the Municipal
Secretariat
of
Urbanism
website.
Click
here
to
access:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9599540/4272308/LIVRETO_A5.pdf See the pilot
project
for
the
rain
garden:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/10004661/4289112/JardimChuva.ruaAlmteGoncalve
s.pdf
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Iluminação sustentável beneficia a natureza e protege a
saúde das pessoas
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Publicado no site do RCMA em 26/06/2020

Combinação de quantidade de luz e cor: equilíbrio visual às edificações.
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano
No quinto capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura, urbanismo
e paisagismo, no mês dedicado mundialmente ao meio ambiente, o Rio Capital Mundial
da Arquitetura aborda, nesta sexta-feira, 26/06, a importância da correta iluminação
natural e artificial, em termos econômicos, sociais e ecológicos, seja no campo privado ou
público. Diante do cenário atual de pandemia da Covid-19 e na expectativa de como
serão as perspectivas para o futuro da arquitetura e urbanismo, as questões relacionadas
à saúde do homem passaram a ter maior importância nesses novos tempos.
Elemento básico de uma residência, a iluminação, mais que prover a visibilidade em
ambientes escuros, valoriza imóveis históricos, como igrejas, museus e bibliotecas, e
enfatiza a beleza de prédios modernos. Nos últimos anos, devido às crises de
abastecimento energético, e no cenário atual, investir em projetos sustentáveis vem
ganhando amplo apoio mundial de autoridades, arquitetos, projetistas luminotécnicos,
urbanistas e construtoras.
Como o tema é amplo, convidamos três especialistas para falar sobre o assunto.
Dividiremos suas participações em três publicações. Hoje, Patrizia Di Trapano, mestre e
doutora em arquitetura na área de Conforto Ambiental, do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro PROARQ/FAU/UFRJ),
professora da Escola de Belas Artes (EBA/UFRJ) e consultora do escritório Loggia
Arquitetura – Iluminação e Sustentabilidade expõe suas considerações.
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Neste sábado, 27/06, será a vez de Mônica Luz Lobo, diretora criativa e fundadora do
escritório LD Studio. Também é fundadora da Associação Brasileira dos Arquitetos de
Iluminação (AsBAI), é lighting designer autodidata, e membro da International Association
of Lighting Designers (IALD), com Certified Lighting Designer (CLD) desde 2017 – o
primeiro na América Latina. O Comitê Internacional do Encuentro Iberoamericano de
Lighting Designers (EILD) a tem como uma das representantes.
No domingo, o engenheiro e servidor público Luiz Carlos dos Santos, o PC, presidente da
Rioluz, vai destacar como o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação
Pública, assinada em 28 de maio deste ano, com investimentos de R$ 1,4 bilhão,
possibilitará a modernização inédita da iluminação pública no município para os próximos
20 anos. A PPP também será responsável por uma conectividade digital mais rápida,
segura e ampla na cidade.
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PATRIZIA DI TRAPANO, arquiteta com mestrado e
doutorado na área de Conforto Ambiental no
PROARQ/FAU/UFRJ – Professora e Pesquisadora na
EBA/UFRJ e Consultora na Loggia Arquitetura –
Iluminação e Sustentabilidade
Novas tecnologias auxiliam na redução do consumo de
energia e na otimização da luz
natural

Patrizia Di Trapano: “atenção à qualidade do produto é primordial”.
Foto: cedida pela entrevistada
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A utilização acertada da iluminação natural e artificial e o significado da luz na qualidade
de vida das pessoas, com o intuito de promover saúde e bem-estar, tornaram-se fatores
ainda mais relevantes e imprescindíveis para qualquer projeto arquitetônico nesses novos
tempos pós-covid, pois agrega valores fundamentais a partir de agora, segundo Patrizia
Di Trapano. Ela reforça que um projeto de iluminação com qualidade deverá atender as
necessidades humanas de visibilidade, desempenho de tarefas, promoção de saúde,
bem-estar e segurança, trazendo conforto visual.
– Além disso, deverá atender aos requisitos emocionais de quem irá vivenciar o espaço,
ressaltando a forma e a composição arquitetônica, agregando também as questões
econômicas e ambientais -, destaca.
Patrizia ressalta que devido ao grande aumento do custo da energia no Brasil, a utilização
de novas tecnologias de iluminação artificial, com ênfase no LED, tornou-se um assunto
de grande relevância. O projeto com a utilização do LED, lembra ela, deve privilegiar a
qualidade do produto, o projeto luminotécnico, as normas vigentes, as características da
tecnologia, o custo dos equipamentos e o payback (indicador do tempo de retorno) do
investimento.
– A atenção à qualidade do produto é primordial. Atualmente, há uma enorme quantidade
de produtos no mercado, com preços muitos diferenciados, e que não atendem a critérios
de qualidade. São equipamentos que distorcem as cores, que não cumprem a tão
desejada vida útil de 50.000 horas que se espera do produto e que não atendem aos
requisitos de uma correta especificação dos componentes que constituem uma luminária
integrada em LED -, adverte.

O emprego de materiais de qualidade e iluminação assertiva, resultam em ambiente
agradável.
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano / Loggia
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Atualmente, no Brasil existe apenas certificação para lâmpadas em LED e luminárias
públicas. Luminárias integradas e fitas de LED ainda não têm nenhum tipo de controle.
Detalhes sobre normas e procedimentos de qualidade das lâmpadas de LED podem ser
obtidos
na
Portaria
nº
389/2014,
disponível
no
site
do
Inmetro
(https://www4.inmetro.gov.br/).
Iluminação artificial eficiente somada
economia de energia para o edifício

a

Iluminação

natural

traz

grande

A iluminação artificial é responsável por cerca de 17% do consumo final de energia
elétrica no Brasil. O setor industrial é o maior consumidor, seguido das residências e
comércio em geral. Os custos iniciais das luminárias podem ser maiores para algumas
soluções de iluminação LED, quando comparados a soluções tradicionais.
– Entretanto, devido a sua longa vida útil, os dispositivos de iluminação LED previnem
manutenção e eliminam os custos de troca de materiais como acontece com lâmpadas
convencionais. Além disso, os LEDs consomem muito menos energia, e os custos anuais
podem ser reduzidos em até 80%. Na verdade, o retorno sobre as soluções de iluminação
com LEDs geralmente pode se dar em menos de dois anos.

Luz adequada traz harmonia ao ambiente.
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano / Loggia

Ganhos no bolso dos consumidores, ganhos também para a natureza, já que um dos
grandes benefícios dos LEDs é o fato de não utilizarem produtos químicos pesados, como
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mercúrio, chumbo ou outros materiais considerados potencialmente danosos ao meio
ambiente e ao homem na sua fabricação e constituição.
– Isso atende a uma iniciativa internacional, chamada diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances, ou, em português, Restrição de Certas Substâncias
Perigosas), adotada em fevereiro de 2003 pela União Europeia. Se baseia no fato de que
o baixo consumo de energia é fundamental para a sustentabilidade do planeta -, explica
Patrizia.
A arquiteta diz perceber que existe um esforço da sociedade na busca da sustentabilidade
em iluminação. Aos poucos, segundo ela, empreen/dedores e outros agentes envolvidos
na construção de imóveis, começam a entender que a edificação sustentável não deve
ser pensada como um simples instrumento de marketing de incorporação imobiliária, mas
sim como uma tentativa real de projeto e construção.
– Acredito que os profissionais, sejam da arquitetura, engenharia e incorporadores, por
exemplo, devam buscar um compromisso real com os requerimentos de qualidade
ambiental, para a obtenção de projetos mais adequados à situação atual. A utilização da
luz natural é de grande importância, uma vez que a abóbada celeste do Brasil é muito
clara, apresentando baixa nebulosidade, e por estar fartamente disponível no horário de
uso dessas edificações -, ensina.

Fachada iluminada pela equipe de Patrizia Di Trapano: equilíbrio na quantidade e
dosagem de cores
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano / Loggia
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O uso da luz natural, conforme Patrizia, garante níveis de iluminação adequados para as
atividades humanas, reduzindo a necessidade do uso da luz artificial. Entretanto, a
iluminação natural interfere nos ganhos térmicos da edificação, em particular no Brasil,
pelo clima tropical, devendo ser utilizada de modo adequado.
– Uma discussão importante nesse sentido trata da utilização dos panos de vidro nas
fachadas e a relação com o conforto térmico e lumínico. Nota-se que estas fachadas
deveriam levar em consideração o clima do lugar. Existe a necessidade de proteção
externa para sombreamento, caso se opte pela utilização total de vidros -, detalha.
O melhor aproveitamento da luz natural depende de decisões de projeto (orientação e
definições de aberturas, assim como as proteções das fachadas e materiais utilizados
para fechamentos laterais e aberturas zenitais), somados a uma automação eficiente. As
novas tecnologias auxiliam na redução do consumo de energia e na otimização da luz
natural.
Certificado americano estabelece critérios para sete categorias
Uma certificação americana, não necessariamente uma norma, tem tomado grande
proporção, principalmente por conta das discussões pós covid. É a WELL Building
Standard, lançada em 2014 pelo International Well Building Institute (IWBI) e administrada
em parceria com o órgão certificador Green Building Certification Institute (GBCI).
– A certificação Well estabelece requisitos de desempenho em sete categorias: ar, água,
alimentação, iluminação, fitness, conforto e mente, sendo desenvolvida para atender a
demanda na busca por qualidade de vida, saúde e produtividade dos usuários, aliada à
sustentabilidade ambiental, dentro dos espaços construídos. Esses requisitos poderão
ajudar na criação de ambientes que influenciarão no humor, nos padrões de sono, na
alimentação e no desempenho de seus ocupantes -, esclarece Patrizia.
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Cores assertivas e intensidade equilibrada contribuem até para o bom humor dos
usuários
Foto: Imagem cedida por Patrizia Di Trapano /Loggia
Quando se pensa em projetar iluminação para determinado ambiente, ressalta a
arquiteta, é necessário se ter como base os detalhes biológicos da iluminação, centradas
no ser humano e suas necessidades de conforto visual, os aspectos emocionais da luz, e
as questões econômicas e ambientais, através de instalações e equipamentos adequados
e eficientes. Com relação aos aspectos biológicos, a luz deverá respeitar o ciclo biológico
do ser humano, chamado ciclo circadiano.
–Quando se trata de ciclo circadiano deve-se pensar no padrão do ambiente natural e a
ciclicidade do relógio mestre endógeno, ou seja, sem este mecanismo sincronizador, o
relógio interno fica fora de sincronia, causando diversos distúrbios biológicos ao homem.
Isto significa entender como diferentes intensidades e cores de fontes luminosas
influenciam no círculo circadiano, nas diferentes horas do dia, interferindo na produção
hormonal e causando distúrbios de sono e de atenção -, observa.
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Detalhes biológicos da iluminação, centradas no ser humano e suas necessidades
de conforto visual: premissa
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano / Loggia
Mas como alcançar tal sincronização positiva? Patrizia explica que para isso se faz
necessária a presença de luz mais branco azulada – com maior temperatura de cor –
facilitando a produção dos hormônios responsáveis pela atividade e pelo estado de alerta
necessários para o desenvolvimento das tarefas. A temperatura de cor menor, com
aparência mais amarelada e de menor intensidade ao final do dia se faz necessária para
que o organismo entenda que precisa iniciar o repouso e a produção de melatonina,
indispensável para auxiliar o sono e o repouso. A luz é capaz de responder por diferentes
níveis de ativação mental, importantes para o ser humano. É necessário compreender
como isso pode ser aplicado, e qual a relação com as necessidades do homem e a tarefa
visual desenvolvida.
– Com relação ao conforto visual, deve-se pensar esta luz de tal forma que não cause
ofuscamento, atentar para que sua quantidade seja adequada às tarefas propostas e à
escolha correta de equipamentos. O sucesso do projeto também passa por uma análise
assertiva dos espaços a serem iluminados, sua uniformidade e os contrastes relacionados
às tarefas visuais, temperatura de cor e índice de reprodução de cores adequados, dentre
outros -, diz.
Com relação aos aspectos emocionais, pode-se pensar a luz – seja natural ou artificial –
como uma forma de intervir no espaço, estabelecendo relações com os elementos
arquitetônicos e influenciando na percepção visual. A luz define diferenças entre interior e
exterior; enfatiza conexão ou separação; propicia a interação entre luz e forma; conecta
ou diferencia o espaço interno; indica orientação e ainda cria ritmo ou sugere movimento.
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– Um projeto residencial deve aliar a expectativa do cliente com a linguagem arquitetônica
do lugar, levando-se em conta aspectos emocionais a serem despertados com a
linguagem da luz que será utilizada aliando as necessidades técnicas para sua aplicação
e as tecnologias existentes no mercado. O projeto residencial não pode ser encarado
como um projeto linear e padronizado, já que a iluminação não tem a função só de
iluminar, mas também o papel de provocar reações emocionais nas pessoas -, comenta
Patrizia.
A luz deve ser encarada ainda como um elemento de design. É ela que molda, que define,
e que tem o domínio na resposta estética dos ambientes, pois invoca sensações ao ser
humano de aconchego, conforto, prazer, calma e tranquilidade. Recursos tecnológicos
são bem-vindos no sentido de se criar diferentes ambiências com a luz.
– A dimerização, os controles e a evolução das técnicas trouxeram a possibilidade de
criarmos ambientes, com luz natural e artificial, que influenciarão no ciclo circadiano das
pessoas, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida -, afirma.

Apartamento com projeto luminotécnico de Patrizia Di Trapano: cores e intensidade
da luz influenciam para um ambiente saudável.
Foto: cedida por Patrizia Di Trapano /Loggia
“O isolamento social faz as pessoas perceberem muitas coisas inadequadas em
casa”
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A residência nessa época de pandemia foi “redescoberta” por muitas pessoas, ainda
conforme Patrizia, tornando-se lugar de trabalho, de lazer, de dormir e de meditar, por
exemplo. A arquiteta acredita que a percepção de que muitas coisas não estão
adequadas dentro de suas residências, ficará incorporado nas pessoas no mundo póscovid.
– O isolamento social faz as pessoas perceberem muitas coisas inadequadas em casa,
como a iluminação, por exemplo, que se tornou um elemento fundamental para a criação
desse tipo de ambiência. O tempo que se passa atualmente dentro das residências está
relacionado também ao tempo de acendimento das fontes luminosas. Nesse sentido, o
consumo poderá ser alterado significativamente se pudermos trocá-las por fontes
eficientes. Num segundo momento, caberia uma adequação do projeto luminotécnico para
as necessidades atuais-, aconselha
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Sustainable lighting benefits nature and protects
people's health
Published on the RCMA website on 06/26/2020

Combinação de quantidade de luz e cor: equilíbrio visual às edificações. Foto:
Arquivo Pessoal
In the fifth chapter of the series of reports about sustainability, architecture, urbanism and
landscaping and in the month that is dedicated, worldwide, to the environment, Rio World
Capital of Architecture addresses this Friday, June 26th, the importance of correct natural
and artificial lighting in economic, social and ecological terms, whether in the private or in
the public field. Considering the current Covid-19 pandemic scenario and the expectation
of what the prospects for the future of architecture and urbanism will be like, issues related
to people’s health have become more important.
As a basic element of residences, lighting not only provides visibility in dark environments
but also values historic buildings, such as churches, museums, and libraries, and
emphasizes the beauty of modern buildings. In recent years, due to the energy supply
crisis and the current scenario, investment in sustainable projects has gained worldwide
support from authorities, architects, lighting designers, urban planners, and construction
companies.
Since the topic is very broad, we invited three experts to speak on the subject. We will
divide their contributions in three publications. Today, Patrizia Di Trapano, who holds
master and degree and PhD in architecture, in the field of Environmental Comfort from the
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Post-Graduation Program in Architecture at the Federal University of Rio de Janeiro
PROARQ/FAU/UFRJ), is a professor at the School of Fine Arts (EBA / UFRJ) and a
consultant at Loggia Architecture - Lighting and Sustainability office, shares her
considerations.
This Saturday, June 27th, Mônica Luz Lobo, creative director and founder of LD Studio
office will be the speaker. Founder of the Brazilian Association of Lighting Architects
(AsBAI) and self-taught lighting designer, she is a member of the International Association
of Lighting Designers (IALD), she is a Certified Lighting Designer (CLD) since 2017 - the
first one in Latin America - and is a member of the International Committee of the
Iberoamerican Meeting of Lighting Designers (EILD).
On Sunday, the engineer and public servant, president of Rioluz, Paulo César dos Santos,
will emphasize how the Public-Private Partnership (PPP) contract for Public Lighting,
signed on May 28th this year, by the Mayor of Rio de Janeiro Marcelo Crivella, with
investments of R$ 1.4 billion, will enable the unprecedented modernization of the
municipality’s public lighting for the next 20 years. The PPP will also be responsible for
faster, safer, and broader digital connectivity in the city.
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PATRIZIA DI TRAPANO, architect who holds a masters
degree and a PhD in Environmental Comfort at
PROARQ/FAU/UFRJ - Professor and Researcher at
EBA/UFRJ and consultant at Loggia Architecture lighting and sustainability
New technology help in the reduction of energy
consumption and in the optimization of natural light

Patrizia Di Trepano: "attention to the product’s quality is essential”. Photo: Personal
File

134

The right use of natural and artificial lighting is the meaning of light in people’s quality of
life, with the intention of promoting health and well-being, has become even more relevant
and necessary aspect for any architectonic project in this new post-Covid era, since it now
adds fundamental values, according to Patrizia Di Trapano. She highlights that a lighting
project must meet the human needs of visibility, performance of tasks, promotion of health,
well-being and safety, bringing some visual comfort.
- Besides that, it must meet the emotional requirements of those who will experience the
space, emphasizing the shape and the architectonic composition, also adding economical
and environmental issues -, she says.
Patrizia points out that, due to the great increase in the cost of energy in Brazil, the use of
new artificial lighting technologies, with an emphasis on LED, has become a subject of a
great relevance. A project that uses LED, she adds, must favour the quality of the product,
the lighting design, the current standards, the technology’s characteristic, the equipment’s
cost and the investment’s payback.
- The attention to the quality of the product quality is essential. Currently, there is an
enormous amount of products on the market, with very distinct prices, which do not meet
the quality criteria. They are equipments that distort the colors, that fail to meet the 50.000
hours service life and do not correctly specify the components of an LED lamp -, she
warns.

The use of quality materials and assertive lighting results in a pleasant
environment. Photo: Disclosure / Loggia
Currently, only LED light bulbs and public lamps are certified in Brazil. Integrated lamps
and LED strips still don´t have any kind of control. Details about the LED light bulbs’
standards and procedures can be obtained through the 389/2014 ordinance, available at
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Inmetro’s (National Institute
https://www4.inmetro.gov.br/

of

Metrology,

Quality

and

Technology)

website:

Efficient artificial lighting, together with natural lighting, delivers a great deal of energy
saving in for buildings
Artificial lighting is responsible for approximately 17% of the final consumption of electricity
in Brazil. The industry is the biggest consumer, followed by residences and trade. The
initial costs of the lamps can be higher for some of the LED solutions, when compared to
the traditional solutions.
- However, due to its long service life, the LED lighting devices prevent maintenance and
eliminate the costs of replacing the devices, as it happens with conventional light bulbs.
Besides that, LED consumes a lot less energy, and the annual costs can be reduced up to
80%. In reality, the LED lighting solutions’ payback can happen in less than two years.

Adequate light brings harmony to the environment. Photo: Disclosure / Loggia
It's a win for the consumers and a win for nature, since one of the greatest benefits of LED
is the fact that they don’t use heavy chemicals, such as mercury, lead or other elements,
potentially harmful to the environment and to the people.
- This meets an international initiative called RoHS ((Restriction of Certain Hazardous
Substances) directive, adopted in February 2003 by the European Union. It is based on
the fact that the low consumption of electricity is fundamental for the planet’s sustainability
-, explains Patrizia.
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The architect believes that there is a society’s effort to search for lightening sustainability.
According to her, gradually, entrepreneurs and other agents involved in the construction of
buildings, started to realize that sustainable buildings must not be conceived as just a
simple marketing strategy for real estate, but as an real attempt of a construction project.
- I believe that the professionals, whether they are architects, engineers and real estate
developers, for example, must make a real commitment with the environmental quality
standards, so they can achieve projects that are more appropriate for the current situation.
The use of natural light is extremely important, since Brazil’s firmament is very bright, with
not many clouds, is abundantly available during the hours these buildings are used -, she
tells.

Facade illuminated by Patrizia Di Trapano's team: balance in quantity and dosage of
colors. Photo: Disclosure / Loggia
According to Patrizia, the use of natural light ensures levels of lighting that are appropriate
for human activity, reducing the necessity of using artificial lighting. However, natural
lighting interferes in the buildings’ temperature, especially in Brazil, with the tropical
weather. Therefore, it must be used in the appropriate way.
- In that sense, an important discussion is the use of glass panels on facades and the
relation with thermal and lighting comfort. You can tell that facades should take into
consideration the weather of the place. There is the necessity of external protection so
there is shade, in case the glass panels are chosen.
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The best way of benefiting from natural lighting depends on decisions regarding the project
(orientation and aperture settings, as well as facade protection and material used for side
infiling and zenithal apertures), combined with a, efficient automation. The new technology
help in the reduction of electricity consumption and in the optimization of natural lighting.
An american certificate establishes the criteria for seven categories. This kind of
certificate, not necessarily a norm, has been getting a lot of attention lately, mainly
because of the pot covid-19 discussions. It is the WELL Building Standard, launched in
2014 by the International Well Building Institute (IWBI) and managed in a partnership with
the certifying agency of the Green Building Certification Institute (GBCI)
- The Well certification establishes performance standards in seven categories: air, water,
food, fitness, comfort and mindset, and is developed in order to meet the demand for
better quality of life, health and productivity of its users, together with environmental
sustainability in the constructed spaces. These standards may help the creation of spaces
that influence humor, sleep patterns and the performance and diet of its occupants -,
explains Patrizia.

Assertive colors and balanced intensity even contribute to the users' good mood.
Photo: Disclosure / Loggia
The architect says that, when we think about projecting lighting in a given place, it is
necessary to be based on the lighting’s biological details, focused on the human beings
and its visual comfort necessities, the lighting’s emotional aspects and the economic and
environmental issues, through the installation of appropriate and efficient equipments.
With regard to the biological aspects, lighting must respect the human being’s biological
cycle, also known as the circadian cycle.
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- Regarding the circadian cycle, we must think about the natural environment pattern and
the cyclicality of the endogenous master clock, meaning that, without this synchronizer
mechanism, our inner clock falls out of tune, causing many biological disturbs. That means
understanding how different colors and intensities of light sources can influence the
circadian cycle, in different hours of the day, interfering with our hormonal production and
causing sleep and attention disorders-, she notes.

Detalhes biológicos da iluminação, centradas no ser humano e suas necessidades
de conforto visual: premissa.
Foto: Divulgação/ Loggia

But how to reach this positive synchronization? Patrizia explains that in order to do so, the
presence of a more bluish white lighting is necessary - it has a higher color temperature facilitating the the production of hormones responsible for the activity and the alertness,
necessary when performing of tasks. The lower color temperature, with a more yellowish
look and with a lower intensity, is necessary in the end of the day, as it stimulates our body
to understand it needs to start resting and producing melatonin, essential for sleeping and
resting. Lighting is capable of responding to different levels of mental activation, very
important for the human beings. It is necessary to understand how this can be applied,
and how it relates to our needs and the visual developed task.
- Regarding visual comfort, we must think about this lighting in a way that does not causes
glare, pay attention so the amount is appropriate for the proposed tasks and to the choice
of equipments. The project’s success undergoes an assertive analysis of the spaces to be
illuminated, its conformity and the contrasts related to visual tasks, color temperature and
appropriate color replication index, among others-, she says.
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Regarding the emotional aspects, when can think about lighting - natural or artificial - as a
way of intervening in the space, establishing relations with the architectonic elements and
influencing visual perception. Lighting defines differences between the interior and the
exterior; emphasizes connections or segregations; promotes the interaction between light
and shape; connects or differentiates the interior space, indicates the orientation and
creates a rhythm or suggest some movement.
- A residential project must combine the client’s expectations with the palace's
architectonic language, taking into consideration emotional aspects to be aroused with the
lighting language that will be used combining technical necessities for its application and
the existent technologies in the market. The residential project can not be perceived as a
linear and standardized project, given the fact that lighting does not only have the role of
illuminating , but also has the role of producing emotional reaction on people-, Patrizia
comments.

Apartment with Patrizia Di Trapano lighting project: colors and light intensity
influence for a healthy environment
Photo: Disclosure / Loggia
The light should also be seen as a design element. It shapes, defines, and dominates the
aesthetic response of environments, as it invokes feelings of warmth, comfort, pleasure,
calm and tranquility to the human being. Technological resources are welcome in the
sense of creating different environments with light.
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- The dimerization, the control and evolution of techniques, brought us the possibility to
create environments, with natural and artificial lighting, which will influence people’s
circadian cycle, contributing to the well-being and the quality of life -, she states.
"Social isolation makes people realize so many inadequate things at home”
During this pandemic, home was “rediscovered” by many people, becoming the work,
leisure, sleeping sand meditating place, for example. Patrizia believes in the perception
that many things inside our homes are not adequate, and this perception will remain
incorporated on people on the post Covid-19 world.
- Social Distancing makes people realize many inadequate things at home, such as
lighting, which has become a fundamental element for the creation of this kind of
ambience. The time that is currently spent inside the residences is also related to the time
of turning on the light sources.. In that sense, we might see a change in electricity
consumption if we can switch to more efficient sources. In a second moment, it would be
necessary to adapt the lighting project to the current needs-, suggests the architect.
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Iluminação sustentável, que gera beleza, economia e
bem-estar para as pessoas, requer consumo consciente
Mônica Luz Lobo, arquiteta e urbanista, especializada
em iluminação de arquitetura
Publicado no site do RCMA em 27/06/2020

Mônica Luz Lobo: “A iluminação tem o poder de revelar, dar significado e construir
atmosferas”
Foto: cedida pela entrevistada
Com foco que desenvolve até no nome, a arquiteta e urbanista, especializada em
iluminação de arquitetura, Mônica Luz Lobo, dá seguimento neste sábado, 27/06, ao
quinto capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura, urbanismo e
paisagismo, no mês dedicado mundialmente ao meio ambiente. Ela também aborda, em
entrevista para o Rio Capital Mundial da Arquitetura, aspectos importantes da correta
iluminação natural e artificial, em termos econômicos, sociais e ecológicos, tanto no
campo privado como no público.
Amanhã, o engenheiro e servidor público Paulo Cesar dos Santos, o PC, presidente da
Rioluz, vai destacar como o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação
Pública, assinada em abril deste ano, com investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhão,
possibilitará a modernização inédita da iluminação pública no município para os próximos
20 anos.
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Mônica Luz Lobo: experiência em iluminação arquitetônica e coleção de prêmios.
Foto: Divulgação/ LD Studio

Desde 1997, Mônica e sua equipe vêm desenvolvendo projetos de iluminação em
arquitetura através do LD Studio. Ela é daquelas profissionais que não pensam apenas
em soluções, mas em projetos de iluminação responsáveis. Projetos que visam não só a
preservação do meio ambiente, mas que enalteçam a arquitetura de espaços culturais,
religiosos e corporativos, gerando, acima de tudo, melhor qualidade de vida e bem-estar
para as pessoas.
A iluminação concebida de forma sustentável, segundo ela, contribui para o meio
ambiente de diversas formas. A redução da produção e descarte de lixo no planeta, o
consumo responsável de energia elétrica e a eliminação de substâncias poluentes, são
alguns princípios que ela e sua equipe perseguem desde 1997 e que já resultaram em
diversos reconhecimentos importantes no setor, com premiações nacionais e
internacionais.
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Museu do Amanhã: Iluminação especial, que rendeu a certificação LEED Gold à
equipe de Mônica Luz Lobo, é uma das atrações do espaço, no Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação/ LD Studio

– A iluminação tem o poder de revelar, dar significado e construir atmosferas, além, claro,
de prover a luminosidade adequada para o desempenho de tarefas. Todo este trabalho
gera consumo e este consumo precisa ser consciente e preciso. Desde o início, nossa
prática considera a consciência da responsabilidade no que se refere à eficiência dos
sistemas projetados. Conceitos como a promoção de conforto visual, evitando light
trespass (sobra indesejada de iluminação, contaminação luminosa ) e respeitando e
levando a sério questões como a poluição luminosa, são premissas nos nossos projetos -,
ressalta.
Mônica destaca que com a evolução da tecnologia, a indústria de iluminação passou a ter
uma gama enorme de ferramentas disponíveis para sua utilização a serviço do bem-estar
e do respeito à fisiologia do ser humano. A possibilidade da dinamização e modulação da
luminosidade de determinado ambiente, que resultam numa mimetização da iluminação
natural com a artificial, abre novas possibilidades para a profissão.
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Ambiente iluminado pela LD IMAGEM 4 Studio no Leblon: harmonia entre luz e
natureza.
Foto: Divulgação/ LD Studio.
O Diodo Emissor de Luz (LED – Light Emitting Diode, em inglês), o componente que
“brilha” quando submetido a uma voltagem, surgiu no mercado, como lembra a arquiteta,
como um produto revolucionário, eficiente e sustentável, ideal para substituição de vários
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tipos de lâmpadas comuns, mais caras e portadoras de componentes tóxicos. Os LEDs,
como são mais conhecidos, apresentam custos de manutenção reduzidos pelo fato de
apresentarem vida útil elevada, permitindo menores custos de reposição, mão de obra,
paradas não programadas nos serviços, entre outros fatores.

Igreja Nossa Senhora Lapa dos Mercadores, Centro do Rio: beleza enaltecida por
jogo de luz.
Foto: Divulgação/LD Studio

Mas como saber, no dia a dia, se determinado produto é eficiente, menos poluente que
outro, que possa gerar economia? Mônica adverte que para classificar um produto como
eficiente, não basta ler nos datasheets ( folhas de especificações ) dos fabricantes a sua
eficácia.
– Cada produto precisa ser utilizado com inteligência. E a inteligência está em atingir um
resultado luminoso com um menor consumo, tirando partido de uma combinação de ótica
adequada, baixo consumo e entendimento esperto de percepção visual -, comenta.
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O uso da iluminação natural foi esquecida pela arquitetura comercial
A utilização de iluminação natural, segundo a arquiteta, foi esquecida em grande parte
pelas edificações contemporâneas comerciais. Tudo porque o segmento optou pela
repetição de soluções prontas, tidas como de baixo custo, ofuscando assim recursos
criativos do uso da iluminação natural, que, por sua vez, não se repete, já que é pensada
para cada situação específica.

Iluminação adequada torna ambientes mais agradáveis e dá ênfase ao diálogo entre
o concreto e a natureza.
Foto: Divulgação/ LD Studio
– Com a consciência de que a iluminação natural organiza nosso relógio biológico e
promove bem-estar e conexão com nosso ciclo natural, está cada vez mais claro que os
profissionais de arquitetura, iluminação e design precisam trabalhar em colaboração.
Assim, podem conseguir o equilíbrio entre viabilidade de custos e uso inteligente das
fontes naturais e artificiais de iluminação -, defende Mônica.
Com a instituição, a partir de 1998, de selos internacionais de sustentabilidade LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design, ou Liderança em Energia e Design
Ambiental, em português), nova luz, literalmente, foi lançada sobre questões de
confiabilidade, de qualidade e preocupação com o meio ambiente, resultando na emissão
de certificados para construções comprovadamente sustentáveis. Os selos, concedidos
pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC), têm
o objetivo de promover e incentivar práticas de construções sustentáveis. Os certificados
internacionais são distribuídos em diversos níveis e categorias: LEED, LEED Silver, LEED
Gold e LEED Platinum.
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Edifício da L`Oreal, no Centro, tem iluminação projetada pela equipe de Mônica Luz
Lobo e quatro certificações internacionais de excelência.
Foto: Divulgação/ LD Studio
– Estes selos envolvem aspectos que vão desde procedimentos estratégicos no canteiro
de obras, até premissas para toda a cadeia de projetos, levando-se em conta a
arquitetura em si, estrutura da obra, instalações, iluminação, paisagismo, entre outros. Em
2014, um novo selo, o Well Building Standard, concedido pela International WELL Building
Institute (IWBI) e administrado em parceria com o órgão certificador Green Building
Certification Institute (GBCI), surgiu para pensar em todos esses pontos, tendo o bemestar do usuário sempre como o fator mais importante do conjunto de etapas.
Na opinião de Mônica, a busca pelo “essencial” já está na ordem dos empreendimentos
num cenário pós-Covid.
– Um projeto bem fundamentado em seus propósitos e soluções, onde a precisão em
combinar resultado surpreendente a alternativas que realmente se traduzam em sistemas
inteligentes e essenciais, será uma espécie de seleção natural para a profissão após a
pandemia. Mais que nunca, o poder da iluminação, que coloca o ser humano e toda sua
complexidade no foco do processo é o caminho para o profissional que trabalha com
desenho de iluminação -, assegura.
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Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio, também leva
assinatura premiada de Mônica Luz Lobo.
Foto: Divulgação/ LD Studio.

Imóveis famosos levam assinatura do LD Studio
Entre os principais projetos executados pelo LD Studio estão a Igreja Nossa Senhora da
Lapa dos Mercadores; Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé; Theatro
Municipal; Hotel Fasano, Portal AQWA e Bar do Copa, todos no Rio de Janeiro (RJ), além
da Igreja de São Francisco da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Das obras mais recentes, o LD Studio é responsável pela fachada do Shopping Crystal
Plaza e Banheiro Teen do Park Shopping Barigui, ambos em Curitiba (PR); Museu do
Futebol, em São Paulo (SP), e loja H-Stern, no Rio. O Museu da Imagem e do Som do
Rio; o Museu do Amanhã; Leblon Offices; Glória Palace Hotel; os guindastes do Píer
Mauá e Grand Hyatt Rio, todos na capital carioca, também contam com projetos do
escritório, assim como o Oca Resort, em Costa Verde (RJ) e Museu de Valores do Banco
Central, em Brasília (DF).
– A busca por entender, por aprender, acho que nos colocou onde a gente está hoje. De
sermos capazes de lidar com projetos complexos ou cuidar de um menor, mais delicado,
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e tratá-lo da mesma forma, como uma coisa super importante -, resume Daniele Valle,
sócia de Mônica, em um vídeo institucional no site da empresa ( http://ldstudio.com.br/ ).

A equipe do LD Studio vem garantindo prêmios nacionais e internacionais de
iluminação desde 1997.
Foto: Divulgação/ LD Studio

LED é vendido no mercado como produto revolucionário, mas também tem
desvantagens
Mônica pondera que só os LEDs, mesmo sendo mais alinhados com o ecossistema, não
são suficientes, porém, para que o setor se torne sustentável. Entre suas vantagens estão
suas dimensões reduzidas; vida útil prolongada; eficácia em lumens por watt, gerando
maior luminosidade; possibilidade de dinamização ( troca de temperatura, de cor e uso de
infinitas composições de espectro ); ausência de substâncias tóxicas em sua composição,
como mercúrio, chumbo e cádmio, produtos químicos presentes em lâmpadas
fluorescentes, por exemplo; a possibilidade de reciclagem e fontes eletrônicas, que os
tornam recursos inteligentes. Também não irradiam calor e consomem bem menos
energia, refletindo na redução das contas de luz e emissões dos gases de efeito estufa.
– Entre as desvantagens estão a instabilidade de portfólio ( alto nível de descontinuidade
de produtos ), problemas de compatibilização entre partes, fonte luminosa, equipamentos
auxiliares ( drivers ) e sistemas de controles -, enumera Mônica.
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Atualmente os LEDs de boa qualidade têm especificação de 50.000 horas de vida útil,
com uma perda do fluxo admissível de 30% a 25.000h. A eficiência luminosa das
luminárias e lâmpadas em LED utilizadas atualmente no mercado já passa de 100 l/w
(lumens/watt). Os LEDs apresentam baixo consumo de energia, inerente a tecnologia,
pois consomem poucos Watts, quando comparados às lâmpadas tradicionais do mercado.
No Brasil, a grande maioria dos produtos de iluminação é instalada diretamente na rede
elétrica AC ( do inglês Alternating Current), que por padrão é adotado a tensão de 127V
ou 220V, sempre na frequência de 60Hz. Para o correto funcionamento, é desejável que
os drivers possuam as seguintes características elétricas: compatibilidade com as duas
tensões: 127V e 220V; alto fator de potência; baixa geração de harmônicas na rede; alta
eficiência de conversão (menor perda possível) e excelente estabilidade de alimentação
para os LEDs.
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Sustainable lighting, which generates beauty, economy
and well-being for people, requires conscious
consumption
Published on the RCMA website on 06/27/2020

Mônica Luz Lobo: experience in architectural lighting and collection of awards.
Photo: Disclosure / LD Studio

With a focus that develops even in the name, the architect and urban planner, specialized
in architectural lighting, Mônica Luz Lobo, will give continuity, this Saturday 06/27, to the
fifth chapter of the series of reports on sustainability, architecture, urbanism, and
landscaping, in a month dedicated worldwide to the environment. She also discusses, in
an interview for Rio World Capital of Architecture, important aspects of correct natural and
artificial lighting, in economic, social, and ecological terms, both in the private and public
fields.
Tomorrow, the engineer and public servant Paulo Cesar dos Santos, also known as PC,
president of Rioluz, will highlight how the Public-Private Partnership (PPP) contract for
Public Lighting, signed in April this year, with investments in the order of R$ 1.4 billion, will
enable the unprecedented modernization of public lighting in the municipality for the next
20 years.
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MÔNICA LUZ LOBO, architect and urban planner,
specialized in architectural lighting: “Lighting has the
power to reveal, give meaning and build atmospheres”

Mônica Luz Lobo: experience in architectural lighting and award collection.
Photo: Disclosure / LD Studio
Since 1997, Mônica and her team have been developing architectural lighting projects
through LD Studio. She is one of those professionals who think not only about solutions
but also about responsible lighting projects. Projects that aim not only at preserving the
environment, but that enhance the architecture of cultural, religious, and corporate spaces,
generating, above all, a better quality of life and well-being for people.
Lighting designed in a sustainable way, according to her, contributes to the environment in
several ways. The reduction of the production and disposal of garbage on the planet, the
responsible consumption of electric energy, and the elimination of polluting substances are
some principles that she and her team have pursued since 1997 and that have already
resulted in several important recognitions in the sector, through national and international
awards.
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Museum of Tomorrow: Special lighting, which earned the LEED Gold certification to
the team of Mônica Luz Lobo, is one of the attractions of the space, in Rio de
Janeiro.
Photo: Disclosure / LD Studio
- Lighting has the power to reveal, give meaning and build atmospheres, in addition, of
course, to provide adequate lighting for the performance of tasks. All this work generates
consumption which needs to be conscious and precise. From the very beginning, our
practice considers the responsibility regarding the efficiency of the designed systems.
Concepts such as the promotion of visual comfort, avoiding light trespass (unwanted
leftovers from lighting, light contamination), and respecting and taking serious issues such
as light pollution, which are premises in our projects -, she points out.
Mônica highlights that with the evolution of technology, the lighting industry started to have
a huge range of tools available to be used to promote the well-being and respect for
human beings’ physiology. The possibility of dynamizing and modulating the luminosity of
a certain space, which results in a mimicry of natural and artificial lighting, opens up new
possibilities for the profession.
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Studio in Leblon: harmony between light and nature.
Photo: Disclosure / LD Studio.
The Light Emitting Diode (LED), the component that "shines" when subjected to a voltage,
was launched on the market, as the architect recalls, as a revolutionary, efficient and
sustainable product, ideal for replacing several types of ordinary lamps, which are more
expensive and carry toxic components. LEDs, as they are better known, have reduced
maintenance costs due to the fact that they have a long life circle, allowing for lower
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replacement costs and less labor force, as well as unplanned stops in services, among
other factors.

Nossa Senhora Lapa dos Mercadores Church, in downtown Rio: beauty enhanced
by the play of light.
Photo: Disclosure / LD Studio
But how do you know, on a daily basis, if a certain product is efficient, less polluting than
another, that can generate savings? Mônica warns that to classify a product as efficient, it
is not enough to read the manufacturers' data sheets (specification sheets) for its
effectiveness.
- Each product needs to be used in an intelligent way. Intelligence lies in achieving a
luminous result with lower consumption, taking advantage of an adequate optics
combination, and a greater understanding of visual perception -, she comments.
The use of natural lighting has been forgotten by the commercial architecture
The use of natural lighting, according to the architect, was largely forgotten by the
contemporary commercial buildings. All because the segment opted for the repetition of
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ready-made solutions, considered to be of low cost, thus dazzling creative resources for
the use of natural lighting, which, in turn, is not repeated, since it is designed for each
specific situation.

Adequate lighting makes environments more pleasant and emphasizes the dialogue
between concrete and nature.
Photo: Disclosure / LD Studio
- Being aware that natural lighting organizes our biological clock promotes well-being and
connection with our natural cycle, it is increasingly clear that architecture, lighting and
design professionals need to work in collaboration. Thus, they can achieve a balance
between cost viability and intelligent use of natural and artificial sources of lighting -,
Mônica stands for.
With the institution, from 1998 on, of the LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) international sustainability stamps, a new perspective was presented regarding
issues of reliability, quality, and concern for the environment, resulting in the emission of
certificates for demonstrably sustainable buildings. The stamps, granted by the United
States Green Building Council (USGBC), are intended to promote and encourage
sustainable construction practices. International certificates are distributed at different
levels and categories: LEED, LEED Silver, LEED Gold, and LEED Platinum.
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L`Oreal Building, in the downtown district of Rio, has lighting designed by the team
of Mônica Luz Lobo and four international certifications of excellence.
Photo: Disclosure / LD Studio
- These stamps involve aspects ranging from strategic procedures at the construction site
to assumptions for the entire project chain, taking into account the architecture itself, the
structure of the work, its facilities, lighting, landscaping, among others. In 2014, a new
stamp, the Well Building Standard, granted by the International WELL Building Institute
(IWBI) and administered in partnership with the certifying body of the Green Building
Certification Institute (GBCI), emerged to considered all these subjects, always having the
well-being as the most important factor in the set of steps.
In Mônica's opinion, the search for the “essential” is already being considered by
enterprises in a post-Covid scenario.
- A project well grounded in its purposes and solutions, where the precision in combining
surprising outcomes with alternatives that really result in intelligent and essential systems,
will be some kind of natural selection for the profession after the pandemic. More than
ever, the power of lighting, which puts the human being and all its complexity at the center
of the process, is the path for the professional who works with lighting design -, she says.
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Church of Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, in downtown Rio, also bears an
award-winning project signed by Mônica Luz Lobo.
Photo: Disclosure / LD Studio.
Famous properties are signed by LS Studio
Among the main projects designed by LD Studio are Nossa Senhora da Lapa dos
Mercadores Church; the Municipal Theater; the Fasano Hotel , the AQWA Gate and the
Copa Bar, all in Rio de Janeiro (RJ), in addition to the São Francisco da Pampulha
Church, in Belo Horizonte (MG).
Among the most recent works, LD Studio is responsible for the facade of Crystal Plaza
shopping mall and the Teen Toilet at Park Shopping Barigui, both in Curitiba (PR); the
Soccer Museum, in São Paulo (SP), and the H-Stern store, in Rio.
The Museum of Image and Sound of Rio; the Museum of Tomorrow; the Leblon Offices;
the Glória Palace Hotel; the cranes at Píer Mauá and Grand Hyatt Rio, all in the capital of
Rio, are also projects of the office, as well as the Oca Resort, in Costa Verde (RJ) and the
Central Bank's Values Museum, in Brasília (DF).
- I think that the search for understanding, for learning, puts us where we are today. To be
able to handle complex projects or to take care of smaller and more delicate ones, and
treat them the same way, as something super important-, sums up Daniele Valle, Mônica’s
partner, in an institutional video on the company's website ( http://ldstudio.com.br/).
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The LD Studio team has guaranteeing national and international lighting awards
since 1997.
Photo: Disclosure / LD Studio
LED is sold on the market as a revolutionary product, but it also has disadvantages
Mônica considers that only LEDs, even being more aligned with the ecosystem, are not
enough for the sector to become sustainable. Among its advantages are its reduced
dimensions; extended service life; efficiency in lumens per watt, generation of greater
luminosity; possibility of dynamization (temperature change, color and use of infinite
spectrum compositions); absence of toxic substances in its composition, such as mercury,
lead and cadmium, which are present in fluorescent lamps, for example; the possibility of
recycling and electronic sources, which make them intelligent resources. They also do not
radiate heat and consume much less energy, reflecting in the reduction of electricity bills
and greenhouse gas emissions.
- However, among the disadvantages are the portfolio instability (high level of product
discontinuity), compatibility problems between parts, auxiliary equipment (drivers), and
control systems -, adds Mônica.
Currently, good quality LEDs have a specification of 50,000 hours of service life, with an
allowable loss flow of 30% at 25,000h. The luminous efficiency of the lamps and LED light
bulbs currently used on the market already exceeds 100 l / w (lumens/watt). LEDs have a
low energy consumption, inherent in technology, as they consume few Watts when
compared to traditional lamps on the market.
In Brazil, the vast majority of lighting products are installed directly in the AC (Alternating
Current) power grid, which by default uses 127V or 220V, always at 60Hz. For their correct
operation, it is desirable for drivers to have the following electrical characteristics:
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compatibility with both voltages: 127V and 220V; high power factor; low-harmonic
generation in the power grid; high conversion efficiency (lowest possible loss) and
excellent power stability for the LEDs.

161

PPP da Iluminação Pública do Rio: solução para
economia e consumo sustentável de energia por 20
anos
Publicado no site do RCMA em 28/06/2020

Quatrocentas e cinquenta mil luminárias serão substituídas por tecnologia LED.
Foto: Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio
O parque de iluminação pública do Rio de Janeiro começa a passar por modernização
inédita, envolvendo investimentos em tecnologia de ponta, da ordem de R$ 1,4 bilhão. O
esforço faz parte da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública do município,
assinada em abril deste ano, com o objetivo de trazer benefícios e soluções inteligentes
para o setor para as próximas duas décadas.
No quinto capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura, urbanismo
e paisagismo, no mês dedicado mundialmente ao meio ambiente, o Rio Capital Mundial
da Arquitetura ouviu Paulo Cesar dos Santos, o PC, presidente da Rioluz. Ele comenta
alguns detalhes importantes desse projeto, que visa, acima de tudo, o bem-estar da
população em geral.
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Paulo Cesar dos Santos, o PC, presidente da Rioluz: “O uso mais consciente da
rede reduzirá pela metade o consumo de energia em todo parque de iluminação do
Rio”
Foto: Divulgação/ Rioluz
Resultado de um esforço coletivo de várias secretarias municipais, a PPP da Iluminação
Pública da Cidade do Rio promete, segundo PC, uma “revolução no sistema”, que passa
a ser operado pelo consórcio Smart Luz – formado por diversas empresas do ramo -,
vencedor da licitação. A iniciativa promete dar mais energia aos cofres públicos, com uma
economia prevista de R$120 milhões por ano.
Com a PPP, o Rio vai ganhar 450 mil luminárias com tecnologia LED. Pelo menos 90 mil
pontos de luz vão passar por modificações já nos próximos 12 meses. Cerca de 34,5 mil
postes de iluminação pública serão trocados. Todo o sistema será monitorado em tempo
real, através de um centro de controle operacional.
Também serão instalados 5 mil pontos de wi-fi e 10 mil câmeras, sendo 40% delas com
reconhecimento facial. A localização desses pontos vai considerar estudos desenvolvidos
pelas áreas competentes. O Centro de Operações Rio (COR) indicará quais são as
regiões que mais demandam pontos de internet. Já a Secretaria de Ordem Pública
(Seop), por sua vez, contribuirá, baseado também em levantamentos oficiais das forças
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de segurança, com o apontamento de regiões que requerem mais atenção em todos os
bairros da Capital.

Monumentos do Rio, como os Arcos da Lapa, ganharão iluminação especial
permanente com a PPP.
Marcos de Paula/Prefeitura do Rio
De acordo com Paulo Cesar dos Santos, foram vários meses de planejamento e trabalho
para viabilizar o projeto da forma que existe hoje e que, garante ele, beneficiará não só a
população em geral, mas também turistas e o meio ambiente. Entre os pilares
fundamentais da PPP, destaca ele, está justamente a atenção e preocupação com a
preservação do ecossistema.
– Nós, da Rioluz, fomos desafiados a desenvolver um modelo de modernização que irá
trazer benefícios tecnológicos inéditos aos usuários, bem como uma nova maneira de
relacionamento com o meio ambiente, de forma inteligente e integrada à natureza. Hoje,
na cidade, temos aproximadamente 450 mil pontos de luz. Com a PPP, todos esses
pontos serão substituídos por LEDs, com capacidade de dimerização, que além de
representar um uso mais consciente da rede, reduzirá pela metade o consumo de energia
em todo parque de iluminação pública no município –, garante PC.
O presidente da Rioluz afirma que junto com a economia anual prevista, a vida útil do
sistema de iluminação será consideravelmente mais extensa, gerando ainda menos
descarte de equipamentos na natureza. Ele cita que o consórcio operador do parque é
incentivado a criar modelos de autogeração de energia, como placas e painéis solares.
Esse incentivo se dá através de bonificações e tem como objetivo deixar para a cidade do
Rio um legado de consumo sustentável de energia.
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Entre os detalhes da modernização da iluminação pública, estão a instalação de seis mil
sensores semafóricos e quatro mil sensores de resíduos em bueiros. Essas alternativas
também terão impactos nas políticas de sustentabilidade e na redução da emissão de gás
carbônico.
No último dia 18, a Prefeitura, que faz manutenção diária na rede, com ordenamento de
fiações, trocas de lâmpadas e outros equipamentos, iniciou a etapa piloto do projeto.
– Trata-se de um marco em políticas de segurança, qualidade de vida, tecnologia e
gestão ambiental – assegura PC, fazendo questão de exaltar a participação de Max Kelli,
que o antecedeu na presidência do órgão. Kelli morreu de Covid-19 em abril. – Ele foi
incansável para o sucesso desse projeto -, completa.
Orlas e praças terão iluminação especial
O contrato estabelece que 34 quilômetros de orlas, 101 parques e praças, 23 edificações
e fachadas históricas e 12 espaços culturais e turísticos, assim como esculturas e
monumentos, receberão iluminação especial.
A PPP foi traçada nos moldes da chamada contraprestação pecuniária, por meio da qual
o município receberá de volta cerca de 30% do montante arrecadado com a Contribuição
sobre a Iluminação Pública (Cosip). Antes de assinar o contrato, o consórcio, formado por
cinco empresas, depositou garantia de aproximadamente R$100 milhões para operar.
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Rio’s Public Lighting public-private partnership (PPP): a
solution for saving and sustainable energy
consumption for 20 years
Published on the RCMA website on 06/28/2020

Four hundred and fifty thousand luminaires will be replaced by LED technology
Marcos de Paula / Rio City Hall
A Result of a collective effort by several municipal secretariats, the Public-Private
Partnership (PPP) for Public Lighting in the City of Rio de Janeiro, signed by Mayor
Marcelo Crivella last May, will bring benefits and smart solutions for the sector for the next
two decades. The public lighting park will undergo an unprecedented modernization,
involving investments in cutting-edge technology, of about R$ 1.4 billion.
The revolution in the system, which will be operated by the Smart Luz consortium , winner
of the public bidding, will give more energy to the public purse, with an expected savings of
R$ 120 million per year. With PPP, Rio will gain 450 thousand LED technology luminaries.
At least 90,000 points of light will undergo modifications in the next 12 months.
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Paulo Cesar dos Santos, PC, president of Rioluz: "The more conscious use of the
network will cut energy consumption in half in the entire lighting park in Rio"
Photo: Disclosure / Rioluz

5,000 Wi-Fi points and 10,000 cameras will also be installed, 40% of them with facial
recognition. The location of these points will consider studies developed by the competent
areas. The COR (Rio Operations Center) will be able to indicate which are the regions that
demand Wi-Fi points the most. The Municipal Secretariat of Public Order, for example, will
contribute to pointing out areas that demand more security.
According to the president of Rioluz, Paulo Cezar dos Santos, it took months of planning
and work to make the project possible as it is today, which, he guarantees, will benefit not
only the general population, but also the environment. Among the fundamental pillars of
the PPP, are attention and concern for the preservation of the ecosystem.
- We, at Rioluz, were challenged to develop a modernization model, which will bring
unprecedented technological benefits to users, as well as a new way of relating to the
environment, in an intelligent and integrated way with nature. Today in the city, we have
approximately 450 thousand points of light. With the PPP, all these points will be replaced
by LEDs, with dimming capability, which in addition to representing a more conscious use
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of the electricity network, will reduce energy consumption by a half in all public lighting
parks of the municipality - guarantees PC.

Rio's monuments, such as Arcos da Lapa, will gain permanent special lighting with
PPP
Marcos de Paula / Rio City Hall
The president of Rioluz says that along with the expected annual savings, the service life
of the lighting system will be considerably longer, generating even less disposal of
equipment in nature. He mentions that the consortium that operates the park is
encouraged to create models of self-generation of energy, such as solar panels and cells.
This incentive occurs through bonuses and aims to leave a legacy of sustainable energy
consumption for the City of Rio de Janeiro.
Among the details of the public lighting’s modernization, 6,000 traffic light sensors and
4,000 waste sensors in manholes, are also included in the project. These alternatives will
also have an impact on sustainable policies and on the reduction of carbon dioxide
emissions.
On the 18th, the City Hall started the project’s pilot phase, which will be a landmark for the
city in terms of policies for security, quality of life, technology and environmental
management.
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Coastlines and squares will have special lighting
The contract establishes that 34 kilometers of waterfront, 101 parks and squares, 23
historic buildings and facades, and 12 cultural and tourist spaces, as well as sculptures
and monuments, will receive special lighting.
The PPP takes place in the form of the so-called cash consideration, whereby the
municipality will receive back about 30% of the amount collected with the Contribution on
Public Lighting (Cosip).
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Organicidade: o poder de transformar terrenos baldios
em hortas urbanas
Publicado no site do RCMA em 10/07/2020
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Na Cidade das Artes, o Organicidade incrementou a obra do artista plástico Carlos
Vergara com espécies de plantas alimentícias e medicinais não convencionais.
Foto: Divulgação/ Organicidade
Com 70% da população mundial vivendo atualmente nos centros urbanos, boas ideias e
iniciativas para a recuperação e sustentabilidade da natureza nas grandes cidades
começaram a ganhar força nos últimos anos, assim como o debate sobre o
abastecimento e a segurança alimentar. A semente da agricultura urbana, plantada há
décadas, vem dando bons frutos em muitos municípios, no Brasil e no exterior.
No Rio de Janeiro, por exemplo, a chamada agricultura familiar e as hortas comunitárias –
como as do premiado projeto Hortas Cariocas, da Prefeitura, reconhecido pelo Pacto de
Milão, para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, com a instituição de dietas
saudáveis e redução do desperdício de alimentos – , têm ganhado força nesses tempos
difíceis de pandemia da Covid-19. Os esforços promovem o sustento de muitas famílias e,
mais do que isso, criam hábitos saudáveis, que envolvem boa qualidade dos produtos,
cultivados sem agrotóxicos.
O resultado é uma alimentação mais saudável para a população, mas envolve ainda a
questão da educação dos cidadãos, passando pela prática do cultivo da terra, o respeito
ao ecossistema e aproximação com o meio ambiente. Sem contar que a prática da
agricultura, até mesmo em quintais, gera mais saúde física e mental para os moradores.
A economia é outro setor reforçado. Em fevereiro deste ano, a Wageningen University &
Research (WUR) – uma universidade pública de pesquisa da Holanda, localizada em uma
região conhecida como Vale dos Alimentos – revelou um dado preocupante: mais da
metade da população do planeta está jogando fora alimentos que produz.
Em 2011, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) já
havia alertado que pelo menos um terço dos alimentos cultivados para o consumo
humano era desperdiçado, especialmente por causa das longas distâncias entre os
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pontos de produções rurais e a mesa do consumidor, passando muitas vezes por
entrepostos. De acordo com a entidade, calcula-se que cerca de 10% da emissão de
gases do efeito estufa dos países desenvolvidos são derivados do transporte de alimentos
nunca consumidos, do campo para as cidades.
Para o sétimo capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura,
urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao meio
ambiente – o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) convidou hoje para falar sobre o
tema, Daniel Gabrielli, sócio fundador da Organicidade, uma empresa que atua em rede,
idealizada pela pesquisadora de biodiversidade Alice Worcman, especialista em Plantas
Alimentícias Não Convencionais (PANC). Ele exalta a importância de se conectar
conhecimentos rurais tradicionais com perspectivas para o futuro, através de práticas
regenerativas de produção alimentar, que garantam a construção de estilos de vida mais
saudáveis e conscientes.
Amanhã, detalhes de como o programa Hortas Cariocas vem alcançando sucesso em
bairros e escolas do Rio. No domingo, Giovanna Berti, lavradora urbana da Rede Carioca
de Agricultura Urbana e membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,
representando a Articulação do Plano Popular de Vargens, e integrante do Coletivo Teia
de Solidariedade – Zona Oeste, destacará a força das mulheres à frente dos canteiros
comunitários.
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Daniel Gabrielli, co-fundador da Organicidade: “O ritmo
frenético das cidades distanciou os moradores da
natureza. Há excesso de concreto, trânsito e trabalho, e
escassez de qualidade de vida”

Daniel Gabrielli: “A agricultura urbana é uma forma de ocupação sensível do
espaço, um resgate da tão necessária convivência com o ecossistema e
alimentação saudável”
Foto: Cedida pelo entrevistado
Daniel Gabrielli conta que ao longo das últimas décadas, o processo de urbanização dos
municípios fez as pessoas se afastarem do convívio com a natureza. Para ajudar a
reverter esse quadro, a agricultura pode recuperar áreas degradadas, recriando ou
instituindo infraestruturas verdes, reaproximando a humanidade do meio ambiente e ainda
produzindo alimentos. São os chamados sistemas de produção regenerativos.
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– O ritmo frenético das grandes cidades, sobretudo, distanciou os moradores da natureza.
Há excesso de concreto, trânsito e trabalho, e escassez de qualidade de vida, com
ambientes cada vez mais propensos a enchentes e outros extremos climáticos. A
agricultura urbana é uma forma de ocupação sensível do espaço, um resgate dessa tão
necessária convivência com o ecossistema e da alimentação saudável -, afirma Daniel.
De acordo com Daniel, a Organicidade promove e pesquisa a biodiversidade alimentar
com as chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) na prática da
agricultura urbana. São três linhas de atuação: paisagismo comestível, onde são
realizados projetos, materiais e consultorias; consumo coletivo, com os produtos vendidos
e mudas e colheita PANC; além da Rede de práticas, onde multiplicam-se o
conhecimento, através de oficinas, palestras, mutirões, cursos e atividades ecológicas.
O antes e o depois

Há quatro anos, voluntários preparavam o terreno em mutirões para um jardim de
chuva na Praça Cardeal Câmara, nos Arcos da Lapa.
Foto: Divulgação/Organicidade
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Na mesma Praça Cardeal Câmara, posteriormente, o verde passou a tomar conta do
local, modificando sensivelmente o ambiente.
Divulgação/ Organicidade
As ações resultam num ciclo virtuoso, onde os habitantes se alimentam melhor, convivem
mais em comunidade e multiplicam a experiência. As cidades, por sua vez, passam a ter
um ar mais puro e absorvem melhor as águas que recebem das chuvas -, explica Daniel.
Entre os projetos com acessos públicos mais recentes da Organicidade, está o Jardim de
Chuva da Fundição Progresso, o primeiro do Rio, inaugurado no segundo semestre de
2019. Lá foram plantadas aproximadamente 4 mil mudas de 87 espécies diferentes,
alavancando soluções inspiradas na natureza, como opção para ajudar a reduzir
problemas de infraestrutura no Centro da cidade. Esse tipo de estrutura, também
conhecido como biorretenção, recebe o escoamento de água e acumula os excessos,
formando poças que se infiltram gradualmente no solo.
– O processo auxilia o sistema de drenagem a trabalhar dentro de sua capacidade,
mesmo durante os picos pluviométricos. O jardim de chuva absorve e filtra as águas de
chuvas de seu entorno, diminuindo a sobrecarga no sistema de águas pluviais -, ressalta
Daniel.
Outro projeto do Organicidade é o Olho D’água. Trata-se de um plantio regenerativo,
criado através da realização de sistemáticos mutirões de na Praça Cardeal Câmara, nos
Arcos da Lapa, após a descoberta de um olho d’água no local, oriundo da antiga Lagoa
do Boqueirão, aterrada em 1799 para a construção do Parque Passeio Público.
– Essa é uma iniciativa colaborativa de ressignificação de um espaço público, que desde
2016 vem promovendo mutirões e regenerando o solo urbano, através dos princípios da
agricultura sintrópica (caracterizada pela organização, integração, equilíbrio e
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preservação de energia no ambiente). O projeto foi retirado pela prefeitura, esperamos
que momentaneamente, no início da pandemia -, comenta Daniel.

Jardins de chuva introduzem plantas medicinais e alimentícias não convencionais
onde antes eram terrenos ociosos
Foto: Divulgação/ Organicidade

O Labirinto PANC, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, é mais um exemplo de
intervenção bem sucedida do Organicidade. Lá foram plantadas plantas alimentícias e
medicinais não convencionais, segundo os princípios da agricultura regenerativa,
adaptando às condições do local e do projeto para a manutenção dos caminhos e do
desenho da obra.
– É uma obra de arte de Carlos Vergara, em parceria com Zanini (designer e um dos
maiores nomes do mobiliário moderno brasileiro) que tivemos a honra de plantar em 2016
também -, ressalta.
Transporte de alimentos do campo para cidades tem até um terço de perdas
Daniel lembra que a greve dos caminhoneiros, entre maio e junho de 2018, demonstrou a
fragilidade dos meios de escoamento de alimentos e insumos para quem vive em
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perímetros urbanos, acendendo um importante alerta em relação à escassez de plantio de
alimentos nas áreas urbanas disponíveis.
– Na época, entregávamos cestas com nossa colheita de plantas não convencionais e a
demanda começou a crescer intensamente, pois nossos parceiros, como restaurantes,
estavam desabastecidos. Não tinham hortaliças, como couve, por exemplo, para o dia a
dia dos estabelecimentos. Ou seja, aquele momento acentuou o que já sabíamos: as
cidades nada produzem, só consomem -, observa Daniel.

Plantas medicinais e verduras se misturam em canteiro particular do Organicidade,
que serve de laboratório para outras experiências agroecológicas.
Foto: Divulgação: Organicidade
O mecanismo de se produzir longe de onde se consome, por sua vez, destaca ele, faz
com que pelo menos um terço dos alimentos estrague no caminho entre os pontos de
colheitas e a mesa do consumidor.
Iniciativas como a nossa tendem a se reproduzir no mundo inteiro, pois a realidade
começou a bater à porta de todos -, acredita Daniel, ressaltando que a Organicidade tem
apoio de diversos nomes importantes, como Perfeito Fortuna, Carlos Vergara, Tati Lundi,
Ernesto Neto, Projeto Verdejando e Arranjo Local da Penha, entre parceiros e coletivos
que compõem a rede.
O distanciamento social, provocado pela pandemia da Covid-19, influencia nos planos da
Organicidade, uma vez que a rede trabalha como cursos presenciais e mutirões, com o
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intuito de difundir a mensagem de reconexão com a biodiversidade existente na cidade
para o máximo de pessoas.
– Tivemos também que nos reinventar e lançamos um site ( www.organicidade.com.br ) e
nos aventuramos por cursos online e ao vivos nas redes sociais. Descobrimos um enorme
potencial de alcance e interesse de pessoas, que com o isolamento, perceberam a
importância de viver a natureza no dia a dia, seja plantando sua hortinha na janela, enfim,
trazendo novos produtores para perto de nós -, revela.
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Um dos jardins do Organicidade: flores e hortaliças no mesmo ambiente,
equilibrando o clima e melhorando o visual
Foto: Divulgação/ Organicidade
Pelo site, o Organicidade disponibiliza gratuitamente uma cartilha para cultivo, intitulada
“Pequeno guia prático para agricultura urbana”. É o resultado de uma parceria com o
Ministério do Meio Ambiente, Fundição Progresso e ONU. A cartilha foi totalmente
produzida pela Organicidade, inclusive as ilustrações.
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–Trabalhamos com um cultivo biodiverso que produz alimentos, não só para nós, mas
para todo o ecossistema urbano. Adensamos o plantio com consórcios de espécies com
variadas funções no sistema, mimetizando os processos naturais da floresta. Na nossa
cartilha tem as dicas necessárias -, afirma Daniel.
Em alguns locais revitalizados, como na Lapa, existem cerca de 450 mudas de plantas
diferentes, com funções variadas, que vão da filtragem de poluentes e adubadoras
naturais de solo, até frutas nativas da Mata Atlântica, como Pitanga, Araçá e Amora.
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Organicidade: the power to transform abandoned
locations in urban green gardens
Published on RCMA website in 07/10/2020

At Cidade das Artes, Organicidade enhanced Carlos Vergara’s work with
unconventional edible and medicinal plants
Photo courtesy of Organicidade
With 70% of the world’s population living in urban centers, good ideas and initiatives
focusing on recovery and sustainability in big cities started to draw attention, as well as the
debate on food security. The seed of urban agriculture, planted decades ago, has been
flourishing in many cities, in Brazil and abroad.
In Rio de Janeiro, for example, the call for familiar agriculture and community green
gardens - such as the renowned Hortas Cariocas program, from the City Hall, awarded by
the Milan Pact for the promotion of sustainable food systems, with the institution of
balanced diets and reduction in food waste -, has gained strength during these difficult
Covid-19 pandemic times. These efforts supply food for many families and, moreover,
create healthy habits involving good quality products, harvested without pesticides.
The outcome is a healthier diet for the population, but it also involves raising citizens'
awareness regarding harvesting practices, respect for the ecosystem, and a close
relationship with the environment. Not to mention that agricultural practice, even in
backyards, generates more physical and mental health for habitants.
The economy is another sector to be strengthened. In February this year, Wageningen
University & Research (WUR) – a public university in the Netherlands, located in a region
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known as Food Valley - revealed alarming data: more than half of the world’s population is
throwing food in the trash.
In 2011, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) had already
alerted that at least a third of the food harvested for human consumption was wasted,
especially due to long distances run between rural production areas, consumers’ tables,
and warehouses. According to the Organization, an estimated 10% of greenhouse gas
emissions from developing countries are a byproduct of the transportation of food that is
never eaten, either in rural or urban areas.
For the seventh chapter of this series on sustainability, architecture, urbanism, and
landscaping, that began in June - the month that is dedicated to celebrating the
environment - Rio World Capital of Architecture has invited Daniel Gabrielli, founder, and
partner of Organicidade, a company that acts in networks and was idealized by
biodiversity professor Alice Worcman, specialized in Non-Conventional Edible Plants
(PANC). He highlights the importance of connecting rural traditional knowledge with
perspectives for the future, through regenerative practices of food production, which
guarantee the development of healthier and more conscious life habits.
Tomorrow, details of how the Hortas Cariocas has been successfully delivering results in
neighborhoods and schools in Rio. On Sunday, Giovanna Berti, an agriculturist in the city’s
Urban Agriculture Network and a member of the Municipal Council for Rural Development,
will highlight the strength of the women who work on these collective gardens.
Daniel Gabrielli, co-founder of Organicidade: “The non-stopping rhythm of cities has
distanced inhabitants from nature. There’s an excess of concrete, traffic, work and a lack
of quality of life”
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Daniel Gabrielli: “Urban agriculture is a sensitive way of occupying space, retrieving the
necessary coexistence between the ecosystem and a healthy nutrition”
Photo courtesy of Organicidade

Daniel Gabrielli tells that throughout past decades, processes of urbanization in
municipalities have distanced people from their coexistence with nature. To help reverse
this process, agriculture can recover deteriorated areas, rebuilding or creating green
infrastructures, reconnecting humans and the environment, as well as producing
nourishment. It is the so-called regenerative production system.
– The non-stopping rhythm, especially in big cities, has distanced inhabitants from nature.
There’s an excess of concrete, traffic, work and a lack of quality of life with environments
ever more likely to flood and other climatic disasters. Urban agriculture is a sensitive way
of occupying spaces, retrieving the necessary coexistence between the ecosystem and a
healthy nutrition -, says Daniel.
According to Daniel, Organicidade promotes and develops research on food biodiversity
and the insertion of the so-called Non-Conventional Edible Plants (PANC) in urban
agriculture practices. There are three courses of action: edible landscaping, where they
develop projects, materials, and do consulting; collective nutrition, by selling byproducts of
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harvests and PANC seedlings; and Networks of Practices, where they share knowledge
through workshops, seminars, courses, and ecological activities.
Before and after

Four years ago, volunteers prepared the soil in a joint effort to build a “rain garden”
in Cardeal Câmara Square, near Lapa Arches
Photo courtesy of Organicidade
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Afterward, in the same Cardeal Câmara Square, green started to dominate the
scene, considerably modifying the space
Photo courtesy of Organicidade
The initiatives result in a virtuous circle, where inhabitants eat better, coexist more in their
community, and multiply their experience. Cities, on the other hand, are left with cleaner air
and absorb better the water from rains -, Daniel explains.
Among the most accessed projects in Organicidade, there is the Fundição Progresso Rain
Garden, first in Rio de Janeiro, which started in the second semester of 2019. There,
approximately 4,000 seedlings of 87 different species were planted, leveraging solutions
inspired in nature as a way of reducing infrastructure problems in the city’s Downtown
area. This type of structure, also known as bioretention, receives stormwater runoffs and
contains the excess, by forming pools that gradually infiltrate the soil.
The process helps the draining system to work in its ideal capacity even during the heavy
rainy season. The rain garden absorbs and filters stormwater from its surroundings,
reducing the burden on the rainwater system -, Daniel states.
Another project by Organicidade is Olho D’água. It is a regenerative cultivation system,
created after the implementation of several joint actions in Cardeal Câmara Square, at
Lapa, after a water body was discovered there due to an old lake called Lagoa do
Boqueirão, grounded in 1799 in order to build the Passeio Público Park.
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– This is a collaborative initiative to resignify a public space, which has been promoting
joint actions and regenerating urban soil through principles of syntropic agriculture
(characterized by organization, integration, equilibrium, and energy preservation) since
2016. The project has been withdrawn by the City Hall at the beginning of the pandemic.
We hope that this is momentary -, Daniel comments.

Rain gardens introduce medicinal and non-conventional edible plants in former
unused spaces
Photo courtesy of Organicidade
The PANC Labyrinth, in Cidade das Artes, Barra da Tijuca, is another example of a
successful intervention by Organicidade. There, medicinal and non-conventional edible
plants were planted according to the principle of regenerative agriculture, adapting the
project to local conditions in order to facilitate maintenance and respect the design.
– It’s a work of art by Carlos Vergara, in partnership with Zanini de Zanine (one of the most
renowned designers of modern furniture) which we had the honor to cultivate in 2016 as
well -, he highlights.
Transporting food from fields to cities wastes even a third of the total production
Daniel reminds us that the truck drivers’ strike, between May and June of 2018, showed
the fragility of outlet food production ways for urban areas, sounding an important alert on
the lack of food cultivation sites in these areas.
– At that time we were delivering baskets with products from our non-conventional plant
harvests and the demand started growing intensively because some of our partners, like
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restaurants, had run out of supply. For their daily services, they didn’t have green
vegetables such as kale, for example. So, that moment enhanced something we already
knew: cities produce nothing, they only consume -, Daniel observes.

Medicinal plants and green vegetables mix in a private seedbed by Organicidade,
which serves as a laboratory for their agroecological experiences
Photo courtesy of Organicidade
The mechanism of producing far away what is consumed, he highlights, allows for at least
a third of food production to rot in the way between harvesting points and the consumers’
tables.
Initiatives such as ours tend to be worldwide reproduced, because reality hits hard -,
Daniel believes, reminding that Organicidade has the support of many important names
such as Perfeito Fortuna, Carlos Vergara, Tati Lundi, Ernesto Neto, Verdejando Project
and Arranjo Local da Penha, among other partners and collectives which are part of the
network.
The social distancing imposed by the Covid-19 pandemic has impacted Organicidade’s
plans, since the network works with on-site courses and joint actions as a way of sharing
the message of reconnecting with existing biodiversity in the city for as many people as
possible.
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– We’ve had to reinvent ourselves and launch a website ( www.organicidade.com.br ) and
we are experimenting with online classes and live streams on social media. We’ve
discovered a major potential of reaching people and their interest because, with social
distancing, they realized the importance of living among nature every day, either through
planting in a small garden in their windows and bringing new producers closer -, he
reveals.
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One of Organicidade’s gardens: flowers and vegetables side by side, balancing the
environment and improving the appearance. visual
Photo courtesy of Organicidade
On their website, Organicidade shares, for free, a booklet with harvesting practices,
entitled “Short practical guide to urban agriculture”. It’s the outcome of a partnership with
the Ministry for the Environment, Fundição Progresso, and the UN. The booklet was
entirely produced by Organicidade, including the illustrations.
– We work with biodiverse planting to produce food, not just for us, but for the urban
ecosystem. We’ve strengthened the planting by mixing plants with varied functions in the
system, mimicking natural processes from forests. Our booklet has the necessary tips -,
Daniel states.
In some revitalized areas, such as Lapa, there are nearly 450 different types of seedlings
with varied functions, from filtrating pollutants to soil fertilization, even native fruits from
Atlântic Forest, such as Pitanga, Araçá, and Amora.

189

Hortas Cariocas: programa reconhecido no exterior
inspira cidades, ajuda ecossistema e socorre famílias
de baixa renda
Publicado no site do RCMA em 11/07/2020

Horta em Madureira tem mudado hábitos alimentares na comunidade: mais saúde e
menos desperdícios.
Foto: Marco Antônio Rezende/ Prefeitura do Rio
O cultivo de hortas comunitárias nos grandes centros urbanos passou a ter importância
significativa nos últimos anos, em todo o mundo. Além do reflexo positivo na alimentação
das populações locais, as plantações representam inclusão social e, sobretudo,
segurança alimentar dos envolvidos e beneficiários. É o caso do programa Hortas
Cariocas, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac) do Rio de
Janeiro e reconhecido internacionalmente ano passado como um dos melhores sistemas
de produção sustentável em grandes cidades do mundo.
Dando sequência ao sétimo capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade,
arquitetura, urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao
meio ambiente – o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) convidou hoje para falar
sobre o assunto, o secretário municipal da Smac, Bernardo Egas, e o gerente do
programa, Júlio Barros. Eles destacam as ações do programa, que são alinhadas com
metas que se aproximam dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para até 2030.
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Bernardo Egas: “Comida saudável para muitas famílias e conexão orgânica com a
natureza”.
Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio
Criado em 2006, o programa continua rendendo bons frutos e servindo de exemplo para
outros municípios, com o objetivo de ocupar terrenos ociosos em comunidades e escolas
da rede municipal e popularizar o consumo de alimentos agroecológicos, gerando ainda
emprego e renda nas comunidades. Atualmente, o projeto conta com 41 hortas.
Dezessete delas são em comunidades e 24 em escolas municipais. Calcula-se que mais
de 20 mil pessoas sejam beneficiadas pelo programa.
Ao todo, 3.632 canteiros abrangem, dentro de 23 hectares de terras destinadas ao cultivo,
108 mil metros quadrados de áreas plantadas. No ano passado, a produção chegou a 70
toneladas de legumes e folhosas.
– Os alimentos não recebem nenhum tipo de produto químico, como adubo mineral,
agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Esse programa nos orgulha muito, especialmente em
um momento de crise como esse, levando comida saudável para muitas famílias e
provocando uma conexão orgânica com a natureza -,afirma o secretário municipal de
Meio Ambiente, Bernardo Egas.
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Verduras colhidas na região de Madureira recentemente foram doadas a famílias
carentes da comunidade Palmeirinha.
Foto: Marco Antônio Rezende/ Prefeitura do Rio
Ele lembra que a iniciativa recebeu menção honrosa na categoria Food Production
(Sistemas Alimentares Urbanos), em Montpellier, na França, em outubro, pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). O
programa carioca concorreu com 104 candidaturas das principais cidades signatárias do
Pacto de Milão, do qual o Rio de Janeiro é uma delas. O acordo busca replicar bons
exemplos de sustentabilidade mundo afora.
A receita do sucesso, conforme o governo municipal, está na premissa de que metade de
tudo que é produzido nas comunidades deve ser obrigatoriamente doado para asilos,
abrigos, creches e escolas do entorno dos canteiros, além de moradores em situação de
risco alimentar. A outra metade da produção é comercializada pelas equipes, a preços
subsidiados, a fim de promover a geração de renda e sua emancipação da bolsa
oferecida pela Prefeitura. A Prefeitura entra com insumos, como ferramentas, uniformes,
sementes e mudas.
O gerente do projeto, o engenheiro agrônomo Júlio Barros, funcionário de carreira e à
frente do programa desde o início, ressalta que as hortas empregam 176 mutirantes. Eles
são trabalhadores recrutados nas próprias comunidades e recebem uma bolsa auxílio da
Prefeitura. Junto com moradores, eles são responsáveis pelo plantio e colheita de salsa,
bertalha, cebolinha, beterraba, chicória, pimenta, alface, coentro, chuchu, hortelã,
mostarda, couve, rúcula, mamão, taioba, aipim, banana, abóbora, repolho, tomate, alho
poró, berinjela, pimentão, limão cravo, batata doce, manjericão, tomate cereja, entre
outros produtos, incluindo ervas medicinais.
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Júlio Barros está desde o começo à frente do programa: luta resultou em
reconhecimento mundial.
Foto: cedida pelo entrevistado
– O êxito do programa vem inspirando muitas metrópoles e despertando estudos de
universidades em várias delas, como a do Morro da Formiga, na Tijuca -, lembra Júlio,
explicando que nos últimos anos, 10 hortas já foram emancipadas da Prefeitura,
tornando-se multiplicadoras de canteiros.
Um reforço e tanto na mesa das famílias durante a pandemia
Nos últimos meses, as dificuldades com alimentação para muitas famílias, por conta da
Pandemia da Covid-19, têm sido amenizadas com a doação de hortifrútis feita por
diversas Hortas Cariocas. É o caso da existente no Ciep Alberto Pasqualini, em Paciência,
na Zona Oeste, numa das regiões que apresentam um dos menores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio. O bairro ocupa a 112ª colocação entre 126
bairros. Alunos e professores da escola plantam o que os 941 estudantes da unidade
consomem como complemento na merenda, assim como nas demais unidades escolares
onde o projeto já foi implementado.
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Livres de agrotóxicos, alimentos colhidos nas hortas comunitárias chegam mais
frescas à mesa dos consumidores, preservando a saúde das famílias.
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio
– Com as aulas suspensas por causa do novo coronavírus, toda a produção de verduras,
legumes e frutas tem sido direcionada às famílias mais necessitadas. No início de maio,
além dos alimentos plantados lá, 200 famílias da localidade de Urucânia, no mesmo
bairro, receberam mil tilápias junto com as verduras e frutas -, destaca Júlio.
Recentemente, a criação de peixes para reforçar o cardápio de produção de alimentos do
Hortas Cariocas começou a ser introduzida no sistema. A previsão é que a produção
inicial, estimada em cerca de 6 toneladas por mês, possa ser doada a famílias de baixa
renda nas comunidades onde estão inseridas. Os peixes deverão ser criados em tanques
de lonas, com capacidade para quatro mil litros de água cada. Os criadouros vão abrigar
peixes em diferentes fases de crescimento.
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Projeto com equipamentos e tanques para a criação de peixes, que começam a ser
introduzidos no programa.
Imagem: Divulgação/ SMAC
A disposição de incentivar a criação de peixes no programa Hortas Cariocas tem como
objetivo acrescentar proteína ao cardápio para melhorar a nutrição das comunidades em
situação de insegurança alimentar.
– Os peixes são ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Possuem vitaminas do
complexo B, que fortalecem o sistema nervoso e ajudam no crescimento e bom estado da
pele, unhas e visão. Numa dieta equilibrada, quando consumidos em substituição às
gorduras saturadas, têm função protetora, ajudam a prevenir doenças cardiovasculares e
ainda têm ação anti-inflamatória –, justifica Renata Sisa, diretora do Instituto de Nutrição
Annes Dias (Inad), vinculado à Subsecretaria de Vigilância Sanitária.
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Distribuição de mil tilápias para famílias carentes em Urucânia, recentemente.
Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio
Prefeitura garante cursos gratuitos de agricultura urbana
Em 2018, a Prefeitura do Rio criou o Centro Municipal de Agroecologia e Produção
Orgânica (Cemapo), o primeiro do gênero do Brasil, no Parque Madureira, na Zona Norte.
A unidade oferece, em parceria com o Instituto Naturalis, cursos gratuitos de agricultura
urbana. Entre os destaques estão o ensino de jardinagem; práticas do pós-colheita e
conservação de alimentos; licenciamento ambiental para pequenas empresas; oficinas de
compostagem; hortas caseiras; alimentação saudável e eco design, com técnicas de
reaproveitamento de materiais e transplante de mudas.
De acordo com Júlio, o Hortas Cariocas se transformou também num laboratório natural
para a educação ambiental. A Escola Municipal Emma D’Ávila de Camillis, em Pedra de
Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, por exemplo, é uma das escolas municipais que
participam do programa. A direção indicou pessoas que já tinham alguma experiência com
hortas urbanas e elas passaram a ser responsáveis pela manutenção do plantio e por
repassar o conhecimento sobre agricultura urbana e educação alimentar aos alunos da
escola.
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Hortas Cariocas: an international renowned programme
that inspires cities, helps the ecosystem and assists
low-income families
Published on RCMA website in /07/11/2020

Horta in Madureira has changed eating habits in the community: more health and
less waste
Photo: Marco Antônio Rezende / Rio City Hall
The cultivation of collective vegetable gardens in the large urban centers started to gain an
important role all around the world in the last few years. Besides Its positive impact on the
local populations’ diet, the gardens represent social inclusion and, above all, food security
for the ones that are involved and beneficiaries. That is the case of the Hortas Cariocas
Programme, coordinated by Rio de Janeiro’s Municipal Secretariat of the Environment
(SMAC) and internationally renowned last year as one of the best sustainable production
systems in big cities of the world.
Continuing the seventh chapter of the series of reports about sustainability, architecture,
urban planning and landscaping, which started in June - the month that is worldwide
dedicated to the environment - Rio World Capital of Architecture (RWCA) invited the
Municipal Secretary of the Environment, Bernardo Egas, and the Programme’s manager,
Júlio Barros, to talk about the topic. They highlight the programme’s actions, which are
lined up with the goals which come near the Sustainable Development Goals (SDG’s),
established by the United Nations (UN) for 2030.
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Bernardo Egas: “healthy food to many families and an organic connection with
nature”
Photo: Rio City Hall
Established in 2006, the programme still delivers good results and serves as an example
for other cities, with the objective of taking up unoccupied lots in underprivileged
communities and schools from the public system, popularizing the consumption of
agroecological food, creating jobs and income sources in the communities. Currently, the
project has 41 vegetable gardens. Seventeen are in underprivileged communities and 24
in municipal schools. It is estimated that over 20 thousand people are benefited by the
programme.
Altogether 3.632 seedbeds cover, within 23 hectares of land dedicated to cultivation, 108
thousand square meters of planted areas. Last year, the production reached 70 tons of
vegetables.
- The crops do not receive any kind of chemical projects or pesticides. This programme
makes us very proud, especially in a moment of crisis like this, providing healthy food to
many families and stimulating an organic connection with nature -, states the Municipal
Secretary of the Environment, Bernardo Egas.
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Vegetables recently harvested in the region of Madureira were donated to lowincome families in the Palmeirinha Community
Photo: Marco Antônio Rezende / Rio City Hall
He recalls that the initiative was honorably mentioned in the Food Production category
(Urban Food Systems), in Montpellier, France,in October, by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO/UN). The carioca programme competed with 104
projects from the main signatory cities of the Milan Pact, of which Rio is one of them. The
pact seeks to replicate good sustainability examples all around the world.
The key to success, according to the municipal government, is in the premise that
everything that is produced in the communities must be donated to nursing homes,
shelters, daycare centers and schools in the surroundings of the gardens, besides the
residents in food insecurity situations. The other half of the production is sold by the
teams, with subsidized prices, in order to promote income generation and emancipation
from the city hall's food stamps.
The project manager, the agronomic engineer Júlio Barros, who has worked on the
programme since the beginning, points out that the gardens provides jobs for 176 people.
They are recruited in their communities and receive a benefit from the City Hall. Alongside
with residents, they are responsible from the cultivation of parsley, Malabar Spinach, green
onion, beetroot, chicory, pepper, lettuce, coriander, chayote, mint, mustard, cabbage,
arugula, papaya, pumpkin, banana, cassava, kale, tomato, leek, eggplant, chili, rangpur
lime, sweet potato, basil, cherry tomato, among other products, including medicinal herbs.
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Júlio Barros is, since the beginning, in charge of the programme: The “fight
resulted” in worldwide recognition
Photo: Rio City Hall
- The programme’s success inspires many metropolises and influences studies in their
universities, such as the Morro da Formiga one, in Tijuca -, Júlio recalls, explaining that in
the last years, 10 vegetable garden have already been emancipated from the City Hall,
becoming multipliers of seedbeds.
Enhancing the food of families during the pandemic
In the last months, the difficulties regarding food faced by many families, due to the Covid19 pandemic, have been alleviated by the donation of vegetables from many Hortas
Cariocas. That is the case of Alberto Pasqualini Ciep, in Paciência, at the city’s West Zone,
one of the regions with the lowest human development index (HDI) in Rio. The
neighborhood holds the 112th position among the city’s 126 neighborhoods. Students and
teachers of this school plant everything that the 941 students eat as a complement in their
school meals, as well as the other schools here the project has already been implemented.
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Pesticide free, the food harvested in the collective gardens are fresh, preserving the
families’ health
Photo: Hudson Pontes/ Rio City Hall
- As the classes were suspended due to the new coronavirus, all the production of
vegetables and fruits has been redirected to the underprivileged families. In the beginning
of May, besides the food that was already planted, 200 families from Urucânia, in the same
neighborhood, received a thousand tilapias, together with vegetables -, Júlio Mentions.
Recently, fish farming was introduced in the system in order to enhance the production of
food of the Hortas Cariocas Programme. The plan is that the initial production, estimated
to be around 6 tons per month, is donated to low-income families in the communities they
live in. The fishes will be bred in tarp tanks, each with 4 thousand liters of water capacity.
The fish farms will have fishes in different growth phases.
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The project with equipment and tanks for fish farming, that were introduced in the
programme
Photo: SMAC/ Rio City Hall
The willingness to stimulate fish farming at the Hortas Cariocas programme has the
objective of adding protein and enhancing the diet of communities in food insecurity
situations.
- Fishes are rich in proteins, vitamins and minerals. They have B complex vitamins, which
strengthen the nervous system and help to maintain the skin, nails and eyesight in good
conditions. In a balanced diet, when consumed as a substitute to saturated fat, they work
as a protective element, helping to prevent cardiovascular diseases and have an antiinflammatory action -, justifies Renata Sysak, director of the Annes Dias Nutrition Institute
(Inad), which is linked to the the Undersecretariat of Health Surveillance.
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Distribution of one thousand tilapias to underprivileged families in Urucânia
Phto: Rio City Hall
The City Hall offers urban agriculture courses or free
In 2018, Rio City Hall established the Municipal Center of Agroecology and Organic
Production (Cemapo), the first of its kind in Brazil, at the Madureira Park, North Zone of
the City. In a partnership with Naturalis Institute, it offers urban agriculture courses for free.
Among its highlights are gardening; post-harvest practices and food conservation;
environmental licensing to small businesses; composting workshops; home vegetable
gardens; healthy diet and ecodesign, with techniques for the reuse of materials and seed
transplanting.
According to Julio, the Hortas Cariocas has also become a natural lab for environmental
education. The Emma D’Ávila de Camillis Municipal School, in Pedra de Guaratiba, West
Zone of the City, is one example of the municipal schools that participate in the
programme. The board of directors has appointed people that already had some
experience with urban vegetable gardens to become responsible for the management and
transmission of knowledge on urban agriculture and nutrition education to the school’s
students.
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Liderada por mulheres, agricultura urbana cresce no
Rio de Janeiro, contribuindo com o meio ambiente e a
segurança alimentar
Publicada no site do RCMA em 12/07/2020

Mutirão na horta agroecológica Maria do Céu.
Foto: Arquivo Pessoal/ Giovanna Berti
Concentrando 39% de toda a população do estado, cerca de 6,7 milhões de habitantes,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com extensão
territorial de 1.197,463 km² e geografia marcada por três maciços – da Tijuca, da Pedra
Branca e do Gericinó-Mendanha, além de 84 km de orla, o Rio de Janeiro é uma das
metrópoles mundiais que se destaca também pela sua produção agrícola. A chamada
agricultura carioca urbana, ou agroecológica, é forte e resistente, apesar de todas as
dificuldades que o setor enfrenta. Quem garante são as lideranças dos próprios
agricultores.
Ainda pelo sétimo capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura,
urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao meio
ambiente –, o Rio Capital Mundial da Arquitetura convida hoje para falar sobre o assunto,
a agricultora Giovanna Berti. Ela é conselheira do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e membro do Grupo de Agricultores das Vargens e da Rede
Carioca de Agricultura Urbana (CAU).
Giovanna, que também integra a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, uma articulação
com vários grupos de produtores para o enfrentamento à Covid-19, destaca as
conquistas das famílias que tiram da terra suas lavouras de subsistências e sobre os
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desafios de quem cultiva canteiros de frutas, legumes e verduras, em meio à chamada
“selva de pedra” .
Giovanna Berti, agricultora: “Na crise do novo coronavírus, os circuitos curtos de
comercialização alimentar têm demonstrado sua importância”

Giovanna Berti: “A luta é árdua, mas não tem sido em vão. A agricultura urbana no
Rio é forte, sim. E muito”.
Foto: Divulgação/ Silvia Baptista
Sempre ligada a movimentos em defesa da moradia digna e atuação de lavradores
urbanos, visando a soberania e a independência deles, Giovanna Berti, que se dedica
também ao artesanato e é mãe de três filhos, lembra que cultivar hortifrútis na cidade e
em sua periferia, é, sobretudo, sinônimo de saúde, educação e segurança alimentar. E
garante: a agricultura urbana e periurbana no município é forte. E com tendência de
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crescimento, diante da pandemia da Covid-19, que está obrigando a humanidade a se
adequar a novos modos de vida, inclusive em relação à produção de alimentos.
– A luta é árdua, mas não tem sido em vão. A agricultura urbana no Rio é forte, sim. E
muito. Hoje, oficialmente, existem cerca 1.500 agricultores (número do último
levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-Rio), ditos
oficiais (cadastrados junto ao Ministério da Agricultura), que se dedicam ao comércio de
produtos rurais, cadastrados no município. Mas há uma infinidade de famílias nas regiões
urbanas e periurbanas, se dedicando cada vez mais à produção de alimentos para a
própria sobrevivência, em hortas comunitárias, coletivas, e até nos próprios quintais. Esse
perfil histórico é uma característica que vem se aprimorando -, testemunha Giovanna.
A agricultura orgânica e agroecológica, conforme relatório da Emater, tem registrado
aumento em torno de 15% a 25 % ao ano. Isso demonstra que o sistema, tanto orgânico,
que não utiliza defensivos agrícolas, e agroecológico, que, além de não usar produtos
tóxicos nas plantações, também defende a relação trabalho-plantadores sem exploração
predatória da terra e da mão-de-obra, especialmente feminina, nas lavouras, vem se
consolidando. As estatísticas abrem perspectivas de geração de emprego e renda de
forma sustentável no cenário do setor primário da economia. Para Giovanna, o que mais
impressiona é a força das mulheres à frente da produção de legumes e folhosas,
sobretudo na Zona Oeste.
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Mutirão Tira Caqui, que acontece no Maciço da Pedra Branca num ano e em Rio da
Prata, no outro.
Foto: cedida por Giovanna Berti
Estudo inédito de campo feito em 2019 pela pesquisadora Caren Freitas de Lima mostrou
que 70% dos agricultores da Capital são mulheres, sendo que a maioria delas (79%) são
ligadas à Rede CAU -, ressalta Giovanna. Caren é graduada em economia pela
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), especialista em
Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), e mestre pelo
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas pela
UFRRJ).
Pelo levantamento de Caren, 42% dos plantadores orgânicos do Rio se dedicam à
chamada agricultura de quintal e 11%, à de coletivos e movimentos urbanos, contra 47%
da forma tradicional. Perfis não recenseados pelo IBGE também foram alvos da pesquisa
de Caren e apontaram que 73% dos agricultores urbanos da cidade plantam em seus
próprios quintais; 18% em hortas coletivas e somente 9% de forma mais empresarial,
destinada ao comércio. O estudo revelou outro aspecto econômico, comprovando que
viver do plantio ainda é um ato de sacrifício para as famílias. Apenas 20% deles
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conseguem uma renda superior a cinco salários mínimos. A maioria (56%) não recebe
mais que R$1,5 mil por mês com suas produções.

Clima tropical do Rio é um dos mais propícios do mundo para a agricultura.
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio
Há muitas famílias que estão vivendo dessa atividade financeiramente. Mas a maioria
planta para complementar ou suprir totalmente sua alimentação no dia a dia. O Rio de
Janeiro ainda tem esse contato com a agricultura e na crise do novo coronavírus, os
circuitos curtos de comercialização alimentar têm demonstrado sua importância na
garantia da renda dos agricultores e no fornecimento de alimentos para as cidades -,
comenta Giovanna.
Mais saúde e qualidade de vida e menos desperdícios de alimentos
Em maio, durante o 1º Fórum Regional das Cidades Latino-Americanas Signatárias do
Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana, no Rio de Janeiro, que é um dos
países que assinaram o chamado Pacto de Milão, foi reforçado que uma das diretrizes do
documento é a soma de esforços para a redução das distâncias entre os alimentos e a
mesa do consumidor.
Na época, o governo municipal salientou que vem buscando reforçar programas como o
Hortas Cariocas (detalhado ontem pelo RCMA) e o dos Restaurantes Populares, por
exemplo. Ambos estão alinhados com a agenda 2030 das Nações Unidas, que aposta na
agricultura sustentável, saúde e bem-estar, redução das desigualdades e nas cidades
sustentáveis.
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Na ocasião, o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), Rafael Zavalla, elogiou a disposição das autoridades e agricultores do
município, para encontrarem, através da agricultura familiar, caminhos para sistemas
alimentares mais sustentáveis.
Esse é o grande desafio das cidades. E o Rio de Janeiro é um grande exemplo de
fornecimento de alimentos provenientes da agricultura familiar -, afirmou ele à imprensa,
comentando que dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, “pelo
menos dez estão implicados em processos alimentares, de saúde, de equidade de
gênero, de processos curtos de mercados, sistemas sustentáveis e mudanças climáticas”.

Plantação no alto do Morro da Formiga, na Tijuca, é um dos sucessos da agricultura
urbana carioca.
Foto: Marco Antônio Rezende/ Prefeitura do Rio
Giovanna Berti diz que o Pacto de Milão é uma oportunidade ímpar para que os cidadãos
em geral se conscientizem da importância de os alimentos chegarem mais rápido, frescos
e saudáveis às mesas.
– A redução da distância desse sistema evita diversos problemas de saúde e ambientais.
Hortifrútis colhidos nas hortas comunitárias, nos quintais, geram mais segurança
alimentar, elevando a qualidade de vida e saúde das pessoas -, explica.
Esse processo ajuda também a reduzir, por sua vez, a poluição ambiental, com menos
queima de combustíveis nas estradas, por exemplo, necessários hoje em dia para trazer a
maior parte dos alimentos de pontos longínquos das áreas rurais até entrepostos e,
finalmente, às residências.
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– Alimentos mais perto requerem também menos gastos com refrigeração e conservam a
biodiversidade, mitigando impactos das mudanças climáticas -, explica. Calcula-se que
cerca de 10% da emissão de gases do efeito estufa dos países desenvolvidos sejam
derivados do transporte de alimentos desperdiçados e nunca consumidos, do campo para
as cidades.

Hortas em quintais de casas e escolas se multiplicam na Zona Oeste do Rio.
Foto: Marco Antônio Rezende/ Prefeitura do Rio
Sistema alimentar precisa passar a ser prioridade nas políticas públicas
Em fevereiro deste ano, conforme o RCMA detalhou na sexta-feira, a Wageningen
University & Research (WUR) – uma universidade pública de pesquisa da Holanda,
localizada em uma região conhecida como Vale dos Alimentos – revelou um dado
preocupante: mais da metade da população do planeta está jogando fora alimentos que
produz. Em 2011, a FAO já havia alertado que pelo menos um terço dos alimentos
cultivados para o consumo humano era desperdiçado, especialmente por causa das
longas distâncias dos pontos de produção rurais.
A representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural frisa que como a
questão alimentar é uma das que mais impactam o meio ambiente e a saúde das
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pessoas, é preciso que as cidades, de modo em geral, não só o Rio de Janeiro, passem a
planejar seus futuros, priorizando essa cadeia alimentar, com ênfase à segurança no
setor.
– É preciso que os municípios coloquem essa questão em primeiro lugar, sempre. Seja
em seus projetos de lei, em seus planos diretores, em suas pautas de discussões, em
suas tomadas de decisões, enfim. É o futuro dos nossos filhos e netos, do próprio planeta,
que está em jogo. O alimento é aquilo que nos une, que nos fortalece, que nos guia, que
nos mantêm vivos, que garante direitos humanos básicos, que fortalece a economia e a
soberania de um país, independente da classe social -, argumenta.
Vocação para plantio vem desde o século passado
Giovanna Berti lembra que a tradição de se cultivar a terra para o plantio de alimentos no
Rio é tradicional. Ela menciona que a cidade já foi quase que totalmente abastecida no
passado pela atividade agrícola. Boa parte dos saberes foi herdada da antiga Colônia
Agrícola Japonesa em Santa Cruz, na Zona Oeste. Até hoje, mais de um século depois
que 36 famílias japonesas se instalaram naquele bairro, a população local ainda se
beneficia do legado deixado por elas e seus remanescentes. São marcas que vão muito
mais além do dos valores agrícolas, com reflexos positivos também na educação e saúde.
– Essa vocação nunca será perdida, pois há muitas famílias dedicadas à essa verdadeira
tradição, que se espalha por todas as regiões do município, embora a Zona Oeste, até
mesmo pela extensão territorial, mantenha a presença mais forte de agricultores -, diz.
Dados da Emater, de 2019, constatam que a maioria dos lavradores urbanos (975) do
Rio, se concentra na chamada Área de Planejamento (AP) 5 , que compreende
localidades das regiões de Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba; na
AP4 (380) , entre os territórios de Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca; na
AP3 (115), entre Inhaúma, Madureira, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna, Irajá,
Méier, Ramos e Ilha do Governador; e AP2 (35), entre Tijuca, Vila Isabel e Rocinha, em
São Conrado.

As hortas urbanas, individuais ou coletivas,
proporcionam uma série de benefícios para as pessoas
e para as cidades. Veja alguns:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazem chegar alimentos mais frescos e livres de agrotóxicos à mesa;
Garantem a procedência dos produtos;
Promovem exercícios físicos e mentais;
Reduzem o estresse, que gera doenças como a depressão;
Reforçam laços de amizade, aproximando vizinhos e parentes;
Estimulam práticas como a reciclagem e compostagem;
Envolvem tomadas de decisões compartilhadas e organizadas;
Valorizam imóveis e, consequentemente, regiões inteiras;
Combatem ilhas de calor;
211

•
•
•
•

Aumentam refúgios para a biodiversidade, ajudando no equilíbrio do meio
ambiente;
Eliminam espaços urbanos ociosos, evitando que se transformem em lixões, por
exemplo;
Auxiliam no escoamento de água das chuvas, prevenindo enchentes;
Geram renda e emprego.
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Led by women, urban agriculture grows in Rio de
Janeiro, contributing to the environment and to food
security
Published on RCMA website in 07/12/2020

Mutirão in the Maria do Céu agroecological garden.
Photo courtesy of Giovanna Berti

Concentrating 39% of the state's entire population (about 6,7 million inhabitants),
according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), with a territorial
extension of 1.197,463km² surrounded by three massifs - Tijuca, Pedra Branca and
Gericinó-Mendanha, in addition to 84 km of waterfront, Rio de Janeiro is one of the world’s
metropolises that also stands out for its agricultural activity. The so-called carioca urban
agriculture, or agroecology, is strong and resistant, despite all the struggles this sector
goes through. Who makes sure that the activity goes on, are the agriculturist leaderships.
Still for the seventh chapter of the series of reports on sustainability, architecture,
urbanism and landscaping, which started in June - the month that is worldwide dedicated
to the environment - Rio World Capital of Architecture (RWCA) invites agriculturist
Giovanna Berti to address the topic. She is a member of the Municipal Council for Rural
Development, member of the Vargens Agriculturist group and of the Carioca Urban
Agriculture Network (CAU).
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Giovanna is also part of the West Zone’s Solidarity Web, a coordination between many
food producer groups to fight covid-19, highlights the achievements of families who
remove their subsistence crops from the land and the challenges of those who cultivate
flower beds. fruits, vegetables and greens, in the middle of the so-called “stone jungle”.
Giovanna Berti, agriculturist: “In the crisis of the new coronavirus, the short circuits of food
commercialization have shown their importance”.

Giovanna Berti: “The fight is hard, but it has not been in vain. Urban agriculture in
Rio is strong, yes. Is very".
Photo: Disclosure / Silvia Baptista
Always engaged in movements in the defense of decent housing and the urban
agriculturist activity, seeking their sovereignty and autonomy, Giovanna Berti also
dedicates herself to craftwork. Mother of three, she emphasizes that growing crops in the
city centers and peripheries is a synonym of health, education and food security. She
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assures: Urban agriculture in the city is strong. Expected to grow due to the pandemic,
which forced humanity to adapt to new ways of life, including food production.
- The fight is arduous, but it won't have been in vain. Rio’s urban agriculture is strong, very
strong. Today, there are about 1500 agriculturists (data from the last survey of the
Technical Assistance and Rural Extension Company - Emater-Rio), officially registered in
the Ministry of Agriculture, who dedicate themselves to the commercialization of rural
products, registered in the municipality. But there are a multitude of families in urban and
peri-urban regions, who are becoming more and more dedicated to food production for
their own survival, working in community and collective gardens, and even in their own
backyards. This historical profile is a characteristic that has been improving -, states
Giovanna.
Organic and agroecological agriculture , according to a report from Emater, has registered
an annual increase of around 15% to 25%. This demonstrates that the system, both
organic, which does not use pesticides, and agroecological, which, in addition to not using
toxic products in plantations, also defends the work-planter relationship without predatory
exploitation of land and labor, especially in the fields, has been consolidated. Statistics
open up perspectives for generating employment and income in a sustainable way in the
scenario of the primary sector of the economy. For Giovanna, what is most impressive is
the strength of women at the head of the production of vegetables and hardwoods,
especially in the West Zone.

Tira Caqui task force, which takes place in the Massif da Pedra Branca in one year
and in Rio da Prata, the other
Personal file/Giovanna Berti
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An unprecedented field study, carried out in 2019 by researcher Caren Freitas de Lima,
showed that 70% of the capital’s agriculturists are women, most of them (79%) are linked
to the CAU network -, Giovanna points out. Caren holds a degree in economics from the
Federal University of Latin-America Integration (UNILA) and a specialization in regional
and urban planning, by the Federal University of Rio de Janeiro's Regional and Urban
Planning Institute (IPPUR/UFRJ). She also holds a master's degree from UFRRJ’s postgraduate programme in Territorial development and Public Policies.
According to Caren’s survey, 42% of Rio’s organic agriculturists dedicate themselves to
the so-called backyard agriculture and 11% to collective groups and urban movements,
while 47% do the activity in its traditional way. Profiles not listed by IBGE were also the
target of Caren's research and pointed out that 73% of urban agriculturists in the city plant
in their own backyards; 18% in collective gardens and only 9% in a more entrepreneurial
way, intended for trade. The study revealed another economic aspect, proving that living
from planting is still an act of sacrifice for families. Only 20% of them earn more than five
minimum wages. The majority (56%) do not receive more than R $ 1,500 per month with
their productions.

Rio’s tropical weather is one of the most suitable weathers for agriculture in the
world
Photo: Hudson Pontes/Rio City Hall
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There are many families that financially live off this activity. But the majority does it to
complement or totally supply their daily diet. Rio de Janeiro still has this agricultural side
and during the crisis of the new coronavirus, short circuits of food commercialization have
shown their importance in guaranteeing the agriculturists’ income and providing food to the
cities -, Giovanna comments.
More health, better quality of life and less food waste
In May, during the 1st Regional Forum of Latin American Cities Signatory to the Milan Pact
on Urban Food Policy, in Rio de Janeiro, which is one of the countries that signed the socalled Milan Pact, it was reinforced that one of the guidelines of the document it is the sum
of efforts to reduce the distances between food and the consumer's table.
At the time, the municipal government underlined that it has been seeking to reinforce
programs such as Hortas Cariocas (presented by RWCA yesterday) and the Popularpriced restaurants. Both are aligned with the United Nations 2030 agenda, that advocates
for a sustainable agriculture, health and well-being, reduction of social inequalities and
sustainable cities.
On the occasion, the representative of the United Nations Food and Agriculture
Organization (FAO), Rafael Zavalla, praised the willingness of the municipal authorities
and agriculturists to find, through family agriculture, ways to more sustainable food
systems.
This is the great challenge the cities face. And Rio de Janeiro is a great example of food
supply related to family agriculture -, he stated to the press commenting that, from the 17
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), “at least ten are related to food
processes, health, gender equality, short market processes, sustainable systems and
climate change”.
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A plantation on top of the Forminga Hill, in Tijuca, is one of the urban agriculture’s
successes in Rio
Photo: Marco Antônio Rezende/Rio City Hall
Giovanna Berti says that the Milan Pact is an unique opportunity for the citizens, in
general, to become aware of the importance of having fresh and healthy food delivered to
the table faster.
- Reducing the system’s distance avoids many health and environmental problems.
Vegetables harvested from collective gardens, in backyards, create more food security,
enhancing people’s quality of life and health-, she explains.
This process also helps to reduce pollution, as it lowers the burning of fossil fuels on
roads, that is necessary today, in order to transport food from rural areas to warehouses
and grocery shops and , finally, to people's homes.
- Food that is closer to the consumer also demands fewer expenses related to
refrigeration, thus helping in the preservation of biodiversity, lowering the impacts of
climate change -, she explains. It is estimated that around 10% of the developed countries'
greenhouse gas emissions come from the transportation of food that ends up being
wasted, never reaching people’s tables.
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Plots at the backyard of homes and schools are growing in Rio’s West Zone
Phto: Marco Antônio Rezende/ Rio City Hall
The food system must become a priority in public policies
In February of this year, as the RCMA detailed on Friday, Wageningen University &
Research (WUR) - a public research university in the Netherlands, located in a region
known as the Food Valley - revealed a worrying finding: more than half of The planet's
population is throwing food that it literally produces outside. In 2011, FAO had already
warned that at least a third of food grown for human consumption was wasted, especially
because of the long distances from rural production points.
The representative of the Municipal Council for Rural Development underlines that as the
food issue is one of the ones that most impact the environment and people's health, it is
necessary that cities, in general, not only Rio de Janeiro, start planning their futures,
prioritizing this food chain, with an emphasis on security in the sector.
- It is necessary that cities always put this issue first. Either in their bills, master plans,
discussions agenda, decision making, in short. It is the future of our children and
grandchildren, of the planet itself, that is at stake. Food is something that unites and
guides us, makes us stronger and alive, guarantees our basic rights, strengthens the
countries’ economy and sovereignty, regardless of social status -, she argues.
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Vocation for agriculture comes from the last century
Giovanna Berti recalls that the tradition of cultivating the land for planting food in Rio is
traditional. She mentions that the city has been almost fully supplied in the past by
agricultural activity. Much of the knowledge was inherited from the old Japanese
Agricultural Colony in Santa Cruz, in the West Zone. To this day, more than a century after
36 Japanese families settled in that neighborhood, the local population still benefits from
the legacy left by them and their remnants. These are marks that go much further than
agricultural values, with positive impacts also on education and health.
- This vocation will never be lost, because there are many families dedicated to this
tradition, that spreads to all the city’s regions, even though the West Zone, with its huge
territorial area, has a stronger presence of agriculturists -, she says.
Data from Emater, from 2019, state that the majority of Rio’s urban agriculturists (975), are
located in what is called the Planning Area (PA) 5, which includes places that in the
Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz and Guaratiba regions; the PA4 (380),
between territories in Jacarepaguá, Cidade de Deus and Barra da Tijuca.; the PA3 (115),
between Inhauma, Madureira, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna, Irajá, Méier,
Ramos and Ilha do Governador; and PA2 (35), between Tijuca, Vila Isabel and Rocinha,
in São Conrado.
Urban vegetable gardens, individual or collective, provide a series of benefits to the people
in the city, such as:
Enable the access to Fresher and healthier food;
Assure that the consumers know the origin of the products;
Are a way of mental and physical activity;
Reduce stress, that can cause diseases such as depression;
Strengthen bonds of friendship, bringing neighbors and families closer;
Stimulate practices like recycling and composting;
Involve shared and organized decision making;
Increases the prices of real estate and, therefore, the whole regions;
Fight heat islands;
Provide shelter for the biodiversity, helping the environment’s ballance;
Eliminate unused urban spaces, preventing them to become dumpsters, for example;
Help on the drainage of rainwater, preventing floods;
Generate income and jobs.
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Os desafios dos sistemas verde e azul para a
sustentabilidade do planeta
Publicada no site do RCMA em 04/07/2020

Parque Nacional da Tijuca: exemplo de infraestrutura verde sustentável.
Foto: Divulgação/ Riotur
Dando continuidade ao sexto capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade,
arquitetura, urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao
meio ambiente – o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) entrevista, Ana Lucia Britto.
Geógrafa, professora do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB-FAUUFRJ) e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) do
Observatório das Metrópoles, ela fala sobre a importância dos dois grandes sistemas
naturais de infraestrutura ambiental: o azul, que corresponde aos canais, rios, lagos,
lagoas e outros recursos hídricos; e o verde, que envolve matas, parques e áreas
naturais.
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ANA LÚCIA BRITTO, geógrafa, professora e
pesquisadora: “Cabe à população reivindicar seu
direito ao saneamento e a um meio ambiente sadio”

Ana Lúcia Britto alerta para “desafios urgentes para sustentabilidade futura”
Foto: Cedida pela entrevistada
Com olhar e foco no futuro, Ana Lúcia ressalta que, mesmo diante dos esforços atuais,
governantes e a população em geral, não só no Rio, mas no mundo inteiro, ainda têm
grandes desafios pela frente. O combate mais intenso à crise climática mundial, paralelo à
ampliação do saneamento básico e melhor e mais adequada e responsável distribuição e
consumo de água são desafios mundiais atualmente.
Conforme o RCMA lembrou ontem, especialistas estimam que o planeta chegará a 2030
com um déficit de pelo menos 40% no abastecimento, em consequência do esgotamento
de quase dois terços das maiores fontes de água do planeta. Enquanto isso, o acesso
inadequado à água potável e saneamento, se reflete num custo de US$323 bilhões
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(R$1,7 trilhão) anuais à economia global. Sem contar que, no Brasil, metade da
população (mais de 100 milhões de pessoas) não tem acesso ao sistema de esgoto,
enquanto 16% (quase 35 milhões) não têm acesso a água tratada. Os dados são de
2018, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
Ana Lúcia destaca que, no Rio de Janeiro, o potencial para implementação de
infraestrutura verde é particularmente alto, por conta do Parque Nacional da Tijuca e
Parque da Pedra Branca, por exemplo.
– A infraestrutura azul é mais problemática. A maior parte dos mais de 200 rios existentes
na cidade do Rio de Janeiro está canalizada. São recursos escondidos debaixo da terra,
servindo para o escoamento das águas pluviais. Os rios que correm a céu aberto, por sua
vez, estão poluídos pelo lançamento irregular de esgotos, com suas margens ocupadas,
muitas vezes por população de baixa renda, que não encontra opções de moradia no
mercado formal de habitação ou políticas habitacionais do governo. Outros elementos
como as lagoas do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, encontram-se altamente
degradadas –, lamenta.
Projetos públicos, voltados para a estruturação de uma infraestrutura azul, que busquem
recriar um ciclo de água naturalmente orientado, revitalizar os rios e criar parques fluviais,
são tarefas planetárias urgentes.
– Esse sistema seria fundamental para reduzir o escoamento superficial, aumentando a
infiltração e reduzindo o problema das inundações. O próprio plano municipal de
drenagem e manejo de águas pluviais é frágil nesse aspecto -, opina.
Ana Lúcia Britto lembra que o termo sustentabilidade é muito discutível. Mas, na sua
concepção, existe uma evidente relação entre Covid-19 e saneamento, por exemplo. A
principal recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca ela, para se
prevenir da Covid-19, é lavar as mãos com frequência, mantendo a higiene da casa, o
“que se torna impossível sem o acesso à água limpa com regularidade”.
A pandemia expõe uma dívida histórica do poder público e dos prestadores dos serviços
de saneamento básico com essas populações das favelas do Rio de Janeiro, que sofrem
com a irregularidade no abastecimento. Nelas vivem, segundo o Censo do IBGE, de
2010, 22,03% da população do município, o que corresponde a mais de 1,3 milhão de
pessoas. As causas são múltiplas: sistemas construídos que não acompanharam o
crescimento da população; que estabelece novas conexões nos sistemas existentes; falta
de reservatórios e falta de manutenção das redes pela Cedae, são alguns exemplos -,
enumera.
Os domicílios, afirma a geógrafa, precisam criar estratégia de preservação (caixas
d’água), contudo nem todas as casas possuem estrutura física para possuírem
reservatórios.
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A expansão das florestas urbanas precisa ser tratada como prioridade no Brasil e
no mundo, segundo Ana Lúcia.
Foto: Divulgação/ Riotur
– A maior parte das favelas do Rio de Janeiro apresenta densidade populacional elevada,
habitações precárias, mais de uma família coabitando o mesmo imóvel, com apenas uma
instalação hidrossanitária, muitas vezes precária. Quanto à infraestrutura azul, programas
para drenagem e manejo de águas pluviais baseados na sensibilidade à água, não foram
desenvolvidos no município. Os programas de urbanização de favelas recentes como o
PAC Favelas (Plano de Aceleração do Crescimento, do governo federal) são marcados
pela incompletude -, comenta.
Geógrafa cobra mais ações dos governos, que possam resultar em mais avanços
– Sinceramente, na prática, não vejo avanços. Cabe a população reivindicar seu direito ao
saneamento e a um meio ambiente sadio. São direitos de cidadania. Esse é ano de
eleições municipais. A população pode olhar os programas de governo e verificar quais os
candidatos comprometidos com esses temas. É isso que entendo por conscientização da
população. O voto é um instrumento de mudança -, defende Ana Lúcia.
Já para os governantes, Ana Lúcia diz que o desafio é adotar planos que trabalhem e
contemplem esses temas, mobilizando recursos para o desenvolvimento de programas e
projetos. Para ela, a questão da gestão das águas deve ser definida como
prioridade, juntamente com políticas de provisão de habitação para a população de baixa
renda, para evitar o crescimento dos assentamentos precários.
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The challenges of the green and blue systems to the
planet’s sustainability
Published on the RCMA website at 07/04/2020

Tijuca National Park: an example of sustainable green infrastructure.
Photo: Disclosure / Riotur
Continuing with the sixth chapter of the series of reports about sustainability, architecture,
urban planning and landscaping, which started in june - the month that is worldwide
dedicated to the environment - Rio World Capital of Architecture (RWCA) interviews today,
Ana Lucia Britto.
Geographer, professor of the Architecture and Urban Planning postgraduate programme of
the Federal University of Rio de Janeiro (PROURB-FAU-UFRJ) and researcher at the
National Institute of Science and Technology (INCT) of the Metropolises Observatory, she
talks about the importance of the two great natural systems of environmental
infrastructure: the blue one, which corresponds to canals, rivers, lakes and other hydric
resources; and the green one, which involves forests, parks and natural areas.
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ANA LÚCIA BRITTO, geographer, professor and
researcher: “It is up to the population to claim its right
to sanitation and to a healthy environment”

Ana Lúcia Britto warns of “urgent challenges for future sustainability”
Photo: Provided by the interviewee
Focused on the future, Ana Lúcia points out that, even faced with the current efforts,
policymakers and the population in general, not only in Rio, but all around the world, still
have big challenges ahead. Currently, the intensive combat to the climate crisis, together
with the expansion of the sewerage and a better, more adequate and responsible
distribution and consumption of water, are the challenges faced worldwide.
According to RWCA, specialists estimate that the planet will arrive in 2030 with a deficit of
at least 40% in supply, as a consequence of the depletion of almost two thirds of the
biggest water sources of the planet. Meanwhile, the inadequate access to drinking water
and sewerage, reflects on an annual cost of 323 billion dollars (1,7 trillion Brazilian Reais)
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to the global economy. Not to mention that in Brazil, half of the population (more than 100
million people) do not have access to sewage systems, while 16% (almost 35 million) do
not have access to drinking water. The data is from 2018, from the National Information
System about Sanitation (SNIS).
Ana Lúcia points out that, in Rio de Janeiro, the potential to implement green
infrastructure is particularly high, because of the Tijuca National Park and the Pedra
Branca Park, for example.
- Blue infrastructure is more problematic. The majority of the 200 rivers that exist in the city
of Rio de Janeiro is channeled. They are resources hidden underground, serving as
rainwater drainage. The rivers which run out in the open, for instance, are polluted due to
the dumping of irregular sewer, with the riverbanks occupied, often by a low-income
population, which can not afford housing in the formal housing market and are not
benefited with governments housing policies. Other elements, such as the lagoons of the
Jacarepaguá lagunar Complex, find themselves today highly degraded - she laments.
Public Projects, designed to the structuring of a blue infrastructure, which seeks to
recreate a naturally oriented water cycle, revitalize rivers and create fluvial parks, are
urgent worldwide taks.
- This system would be fundamental to reduce the risk of superficial drainage, increasing
infiltration and reducing the flooding. The municipal drainage and management of
rainwater management is fragile when it comes to this aspect -, she states.
Ana Lúcia Britto recalls that the term sustainability is very debatable. But according to her,
there is an evident relation between covid-19 and sewerage, for example. The main
recommendation of the World Health Organization (WHO), she highlights, to prevent
covid-19 contamination, is to frequently wash hands, keeping the house clean. ” This
becomes impossible without the access without the regular access to clean water”.
The pandemic exposes a historic debt that the public power and sanitation service
providers have with the population of the favelas, which suffer from irregularity on the
supply. According to the 2010 IBGE census, 22,03% of the city’s population live in favelas,
and that corresponds to 1,3 million people. There are multiple causes: built systems that
did not keep up with the population growth; which establishes new conexions in the
existing systems; ther lack of reservoirs and maintenance, are some examples -, she lists.
Households, according to the geographer, need to create a reservation strategy (water
tanks). However, not all houses have the adequate structure to have these reservoirs.
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The expansion of urban forests needs to be treated as a priority in Brazil and
worldwide, according to Ana Lúcia.
Photo: Disclosure / Riotur
- The majority of the favelas in Rio have a high population density, precarious housing,
more than one family living in the same house. As to blue infrastructure, programs for
drainage and rainwater management, based on sensitivity to water, were not developed in
the city. Recent programs for the urbanization of favelas, such as the PAC favelas (Growth
Acceleration Plan, from the federal government) were marked by their incompleteness -,
she adds.
The geographer asks for more governmental actions that could result in more
achievements.
Honestly, I do not see achievements, It is up to the population to claim its right to sanitation
and to a healthy environment. They are citizenship rights. This year there are the municipal
elections. The population can read the government’s action plan and check which
candidates are more committed to these themes. This is what I believe to be the
population’s conscientization. Voting is an instrument for change -, Ana Lúcia stands for.
As for the policymakers, Ana Lúcia says that the challenge is to adopt plans that work and
complete these themes, mobilizing resources for the development of programmes and
projects. According to her, the subject of water management must be established as a
priority, together with policies to provide housing for the low-income population, in order to
avoid the expansion of precarious settlements.
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A importância de se recriar funções ecológicas para a
sobrevivência do planeta e do próprio homem
Publicado no site do RCMA em 05/07/2020

Área verde recuperada pela Embyá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.
Foto: Divulgação/ Embyá
O assunto é amplo, já que o sistema de infraestrutura verde não compreende somente
áreas com vegetação. Os rios e córregos são elementos essenciais para o funcionamento
da rede, que deve ser planejada com base no sistema hídrico e de drenagem para manter
suas funções ecológicas. Para falar sobre essas e outras questões relacionadas ao tema,
ainda no sexto capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura,
urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao meio
ambiente – o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) apresenta hoje uma entrevista
com Pierre-André Martin. Paisagista ecológico, sócio-fundador do escritório de estudos e
projetos Embyá – Paisagens & Ecossistemas, ele também é professor de paisagismo
ecológico e coordenador da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica (PUCRio).
Na França, seu país, Pierre-André estudou as ciências relativas à paisagem e ao território
durante seis anos. Desde 1999 atua profissionalmente como paisagista e ambientalista no
Brasil e em outros países, como Itália, Estados Unidos, Canadá, Peru, Angola e França.
Palestrante em universidades, escreve para “The Nature of Cities”, site coletivo e
colaborativo sobre cidades como espaços ecológicos no mundo inteiro e é membro do
comitê executivo da Society for Urban Ecology – Brasil (SURE-BR).
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Pierre-André Martin, paisagista ecológico: “Temos o
dever de recriar, no mínimo, as mesmas funções
ecológicas que o local tinha antes de nossa ocupação”

Pierre-André Martin: “Somos parte do meio ambiente e quando ele está
contaminado, nós também estamos. É inevitável”
Foto: Cedida pelo entrevistado
Os alertas de importantes órgãos mundiais, como a Agência Nacional de Águas (ANA) e
Organização das Nações Unidas (ONU), de que o planeta chegará a 2030 com um déficit
de pelo menos 40% no abastecimento de água, em consequência do esgotamento de
quase dois terços das maiores fontes de água no mundo, preocupam também PierreAndré. Ele alerta, inclusive, sobre a dura realidade, ainda mais próxima, lembrando que
no Brasil, 100 milhões de pessoas, quase metade da população, ainda vivem em áreas
sem saneamento básico. No Rio, o paisagista lembra que a situação dos recursos
hídricos é motivo de alerta.
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– A cidade do Rio carrega as águas no seu nome, é uma tremenda responsabilidade. Mas
até agora não conseguiu assumir sua relevância ambiental internacional nas suas
políticas e estratégias territoriais. Há propostas, sim, como a revitalização do Rio Carioca
e de alguns córregos, mas são iniciativas que carecem de apoio forte das entidades
municipais e estaduais e que consequentemente se arrastam. Hoje infelizmente
continuamos nos deparando com 100% dos recursos hídricos poluídos no ambiente
urbano e muitos rios ainda retificados seguindo metodologias ultrapassadas de
engenharia sanitarista -, opina.

Exemplo de projeto da Embyá, que busca equilíbrio entre o homem e o meio
ambiente.
Foto: Divulgação/ Embyá
Pierre-André alerta que graves episódios mundiais, como a Covid-19 é a demonstração
das brechas que o ser humano está abrindo no ecossistema e na biosfera. São episódios
que atingem diretamente a todos os cidadãos.
– E estamos adquirindo essa consciência às custas de nossa liberdade de movimento.
Mas há fenômenos mais graves, ameaçando nossa permanência na Terra. A erosão da
biodiversidade, a destruição dos ecossistemas terrestres e marinhos, a emissão maciça
de gases de efeito estufa e a poluição generalizada, devem nos levar a consequências
ainda mais graves e que, provavelmente, não teremos condições de reverter -, adverte.
Para Pierre-André, a questão do saneamento é central, já que, conforme ele, quando não
tratado com a devida atenção e de maneira correta, é o principal agente de contaminação
do ambiente e dos seus usuários.
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Infraestrutura verde em meio ao concreto ameniza o calor excessivo de ambientes e
ajuda no resgate de exemplares da fauna e da flora.
Foto: Divulgação/ Embyá
– Somos parte do meio ambiente e quando ele está contaminado, nós também estamos.
É inevitável. Todos os recursos naturais são importantes, mas a água, o ar e o solo, são
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centrais na questão da manutenção da vida no planeta. A falta de saneamento ameaça a
saúde pública, reforça a desigualdade social e polui o ambiente, entre outros prejuízos -,
enumera.
Consequências negativas imediatas se desdobram, atingindo em cheio os recursos
hídricos, os ambientes fluviais e lagunares.
– É comum escutar que “o meio ambiente fede, está sujo”. Acredito que falta o
entendimento que nosso modelo de sociedade e de urbanização, gera esses fenômenos.
Não temos plena consciência das consequências e ainda continuamos seguindo modelos
que danificam os ambientes -, lamenta.
Soluções baseadas na reintegração do meio ambiente
Mas ainda há saídas. Segundo Pierre-André, soluções para a crise planetária, que vem
de décadas, devem ser baseadas na própria natureza. É através da reconstituição do
meio ambiente que o mundo pode enfrentar os graves problemas de saneamento e de
águas pluviais.
– O ecossistema tem um potencial extraordinário, capaz de dar incremento à biomassa e
aumento da biodiversidade. São soluções que atendem nossas demandas em escala
urbana. Pelo mundo já há muitos casos de sucesso, em todos os âmbitos
socioecológicos. São verdadeiras fábricas de água. Essas ideias precisam ser
multiplicadas urgentemente -, enaltece.
No Rio de Janeiro, projetos de revitalização de espaços verdes, que tornam áreas
degradadas em espaços saudáveis, sustentáveis, chamam a atenção de ambientalistas
no mundo inteiro.
– Começamos a introduzir o tema da infraestrutura verde em 2008, com Cecilia Herzog
(paisagista e professora da PUC-Rio, pesquisadora referência no Brasil em Soluções
baseadas na Natureza – SbN) e urbanização para cidades sustentáveis -, por meio de
palestras sobre o tema, trazendo convidados e exemplos do exterior. Agora, 12 anos
depois, temos, casos exemplares de projetos de renaturalização pelo Brasil, de paisagens
funcionais, jardins de chuva, entre outras soluções. Mas quase todos os casos partiram
de iniciativas populares e não oriundas do setor público. Faltam ainda ações mais efetivas
dos atores técnicos e políticos perante os desafios urbanos que temos que enfrentar.
Soluções existem e vêm sendo empregadas nos maiores pólos urbanos mundiais -,
pondera.
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Parque Orla Piratininga, em Niterói: projeto prevê 150 mil metros quadrados de
revegetação, recuperação das águas da lagoa e convivência amiga entre o homem e
a natureza.
Foto: Divulgação/ Embyá.
Projetos como o Corredor Verde Recreio; Parque Olímpico Rio 2016; faixa marginal de
proteção do Parque Olímpico; e Jardim de chuva da Fundição Progresso, no Rio de
Janeiro, e Parque Orla Piratininga e Canto de Itaipu, em Niterói, são alguns exemplos de
recuperação ambiental citados por Pierre-André. São ações alinhadas com metas que se
aproximam dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela
Organização das Nações Unidas (ONU) para até 2030.
– Todos esses exemplos têm preocupação com a criação de comunidades vegetais
nativas, com múltiplas funções ecológicas. Alguns são voltados para o tratamento de rios
poluídos (Parque Orla Piratininga) e tratamento das águas pluviais (Canto de Itaipu e
Jardim de chuva da Fundição Progresso). Devemos observar mais a natureza e suas
funções quando ocuparmos lugares. Temos o dever de recriar, no mínimo, as mesmas
funções ecológicas que o local tinha antes de nossa ocupação -, orienta.
O ambientalista salienta que é preciso adquirir preocupação com os assuntos ligados ao
meio ambiente, mesmo que isso ainda esteja tão distante da consciência da maioria dos
cidadãos.
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Faixa marginal de proteção na Barra da Tijuca: recuperação de cobertura vegetal é
fundamental para o equilíbrio ecológico da região.
Foto: Divulgação/ Embyá
– Nascemos em ambientes completamente artificiais, onde a natureza foi erradicada.
Vivemos em caixas herméticas e nossa cultura é antropocêntrica. Não sabemos de onde
vem nossa comida e não sabemos para onde vão nossos resíduos e nosso esgoto. Na
minha visão, estamos confinados há muito tempo, bem antes da pandemia. Nossa
educação é naturo-deficiente, não se aprofunda sobre o fato que somos natureza e que o
que atinge a biosfera e as demais vidas, além do mundo humano, nos impacta também -,
destaca.
Ainda conforme Pierre-André, as pessoas vivem sob “uma falsa sensação de segurança e
autoconfiança na nossa capacidade de resolver os problemas ambientais”. A hora é de se
criar, urgentemente, uma nova cultura humana e urbana.

Projeto do corredor verde desenvolvido no Recreio dos Bandeirantes.
Imagem: Embyá
– Na prática, precisamos mudar nossa visão do mundo, nossas práticas, atualizando o
ensino nas escolas, desde a educação primária até os currículos das formações
universitárias e normas vigentes. As instituições públicas ainda são muito solícitas com as
demandas do mercado, do mundo dos negócios, mas sem tentar cruzar com as
demandas socioecológicas básicas e permitir assim uma relação equilibrada entre a
econosfera e a biosfera -, finaliza.
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The importance of recreating ecological functions for
the survival of the planet and mankind
Published on the RCMA website on 07/05/2020

Green area recovered by Embyá in the Olympic Park, in Barra da Tijuca.
Photo: Disclosure / Embyá
The subject is broad, since the green infrastructure does only comprise areas with
vegetation. Rivers and creeks are essential elements in order to have an effective network,
which should be planned based on the hydric and drainage systems to maintain the
ecological functions. To talk about these and other issues related to the subject, and still in
the sixth chapter of the series of reports about sustainability, architecture, urban planning
and landscaping, which started in June, Rio World Capital of Architecture (RWCA)
presents today an interview with Pierre-André Martin. Ecological landscaper, founding
partner of Embyá - Landscapes & Ecosystems studies and projects office and coordinator
of the post-graduate programme of the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
(PUC-Rio).
In France, his homeland, Pierre-André studied, during six years, sciences related to
landscape and to the territory. Since 1999, he has worked as a landscaper and
environmentalist in Brazil and other countries, such as Italy, United States, Canda, Peru,
Angola and France. A speaker in universities, he writes for “The Nature of Cities”, a
collective and collaborative website about cities as ecological spaces in the world. He is
also a member of the executive committee of the Society for Urban Ecology – Brasil
(SURE-BR).
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PIERRE-ANDRÉ MARTIN, ecological landscaper: “It is
our duty to recreate, at least, the same ecological
functions that the places had before we occupied them”

Pierre-André Martin: “We are part of the environment and when it is contaminated,
so are we. It's inevitable"
Photo: Provided by the interviewee
Important Organizations, such as the National Water Agency (ANA) and the United
Nations (UN) warn that the planet will reach 2030 with at least a 40% deficit on water
supply, as a consequence of the depletion of almost two thirds of the world’s largest water
sources. Pierre-André worries about this and warns about the harsh and even closer
reality, mentioning that, in Brazil, 100 million people, almost half of the population still lives
in areas without basic sanitation. In Rio, the landscaper points out that the situation of
hydric resources should be taken very seriously.
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- The City of Rio (River, in english) carries the water in its name, and this is a tremendous
responsibility. But until now it has not managed to take on an internationally recognized
environmental role when it comes to its policies and territorial strategies. There are
proposals, such as the revitalization of the Carioca River and some other creeks, but they
are initiatives that lack strong support from municipal and state entities and, therefore, did
not happen. Unfortunately, today we continue to witness pollution in 100% of the hydric
resources in the urban environment and many rivers are still rectified following outdated
sanitary engineering methodologies -, he states.

One example of a project from Embyá, which seeks to find balance between man
and the environment.
Photo: courtesy of Embyá
Pierre-André warns that severe episodes in the world, such as Covid-19 and the evidence
of loopholes in the ecosystem and biosphere, that people are turning a blind eye on.
These events directly affect all people.
- And we are starting to have this sense of awareness at the expense of our freedom of
movement. But there are more serious events, threatening our existence in the world. The
erosion of the biodiversity, destruction of marine and terrestrial ecosystems, massive
emission of greenhouse gases and the pollution in general, will take us to more serious
consequences, which we will probably not be able to reverse -, he warns.
According to Pierre-André, sanitation is a central issue. When not treated in an adequate
way, it is the main source of contamination of the environment and its users.
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Green infrastructure in the middle of the concrete lowers the heat and helps in the
protection of the fauna and flore
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Photo: courtesy of Embyá.byá
- We are a part of the environment and when it is contaminated, we are also contaminated.
It is inevitable. All of the natural resources are important, but water, air and soil are central
when it comes to life on the planet. The lack of sanitation threatens public health,
increases social inequality and pollutes the environment, among other damaging aspects , he points out.
Immediate negative consequences happen next, having a strong effect on hydric
resources, fluvial and lagunar environments.
- It is common to hear that “the environment smells bad, it is dirty”. I believe there is a lack
of understanding that our model of society and urbanisation causes these events and we
are not fully aware of the consequences. Therefore, we keep using models that damage
the environment -, he laments.
Solutions based on the reintegration of the environment
However, there are still ways out. According to Pierre-André, solutions for the world crisis
that goes back decades, must be based on nature itself. It is through the environment
reconstitution that the world will be able to fight the problem of sanitation and rainwater.
- The ecosystem has an extraordinary potential, capable of incrementing the biomass and
to enhance biodiversity. There are solutions that meet our demands on an urban scale.
Throughout the world there are already many cases of success, in all socio-ecological
scopes. They are the true water factories. These ideas must be urgently replicated -,
Pierre stands for.
In Rio de Janeiro, projects for the revitalization of green spaces, that turn degraded areas
into healthy and sustainable spaces, draw the attention of environmentalists all over the
world.
- We started to introduce the theme green infrastructure in 2008, with Cecilia Herzog
(landscaper and professor at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, renowned
researcher in nature based solutions and urbanization for sustainable cities) -, through
seminars about the subject, bringing together international guest speakers and good
examples from around the world. Twelve years later, successful re-naturalization projects
in Brazil, as well as functional landscapes, rain gardens, among other solutions. But
almost all cases came from popular initiatives, not from the public sector. There is still the
need for more effective actions on the part of political and technical actors to deal with the
urban challenges we face. There are solutions and they are being implemented in the
biggest urban poles of the world -, he points out.
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Orla Piratininga Park, in Niterói: the project envisages 150 thousand square meters
of reforestation, recovery of the laggon’s water and a friendly coexistence between
man and nature.
Photo: courtesy of Embyá.
Projects like Recreio’s Green Corridor; Rio 2016 Olympic Park; the Olympic Park marginal
protection strip; Fundição Progresso’s Rain garden, all in Rio de Janeiro, as well as The
Orla Piratininga Park and the Canto de Itaipu, in Niterói, are some examples of
environmental recovery Pierre-André mentions. These are initiatives that are aligned with
the Sustainable Development Goals (SDGs), established by the United Nations (UN) for
the year of 20230.
- All these examples are concerned with the establishment of native vegetation
communities, with multiple ecological functions. Some are focused on dealing with polluted
rivers (Orla Piratininga Park) and rain water treatment (Canto de Itaipu and Fundição
Progresso’s Rain garden). Whenever we occupy places, we must pay attention to nature
and its functions. It is our duty to recreate, at least, the same ecological functions that the
places had before we occupied them -, he stands for.
The environmentalist emphasizes that it is necessary to be concerned about all
environmental related subjects, even if the situation is still very far from the majority of
people’s consciousness.
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The protection strip in Barra da Tijuca: recovery of the vegetation coverage is
fundamental to the region’s ecological balance.
Photo: courtesy of Embyá.
- We are born in completely artificial environments, where nature was eradicated. We live
in hermetic boxes and our culture is anthropocentric. We do not know from where our food
comes and where our waste and sewage go. In my opinion, we had been in confinement
for so long before the pandemic. Our environmental education is poor and does not
address the fact that we are nature and whatever harms the biosphere and its forms of life,
other than humans, also has an impact on us -, Pierre assures.
According to Pierre-André, people live under a “false impression of safety and selfconfidence in our capacity to deal with environmental problems”. Now is the time to create,
urgently, a new human and urban culture.

The Green Corridor project, developed in Recreio dos Bandeirantes.
Photo: Embyá
- We need to change the way we see the world, as well as our practices, enhancing the
education from primary schools until universities, and our current standards. Public
institutions are still very benevolent with the demands from the private sector and are not
trying to cross them with basic socio-ecological demands, to allow a balanced relation
between economy and environment-, he concludes.
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Programas municipais no Rio transformam lixo em gás,
energia, mobiliário urbano e até arte
Publicado no site do RCMA em 18/07/2020

A mágica da reciclagem: Comlurb transforma lixo em equipamentos de lazer para
praças do Rio de Janeiro.
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio
Rio de Janeiro, de acordo com organismos internacionais e associações do setor, é um
dos municípios que mais vêm se destacando nos últimos anos quando o assunto é como
lidar com o lixo. Conforme o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) mostrou ontem,
no oitavo capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura, urbanismo
e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao meio ambiente –, a
cidade virou exemplo nacional ano passado, quando foi reconhecido como melhor capital
brasileira na gestão de resíduos, de acordo com Índice de Sustentabilidade da Limpeza
Urbana (ISLU) 2019.
O índice, divulgado pelo quarto ano seguido e formulado pelo Sindicato Nacional das
Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC Brasil (filial nacional de uma das
maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo), leva em conta os seguintes
critérios em relação à política para resíduos sólidos: engajamento da população;
sustentabilidade financeira; recuperação dos resíduos coletados; e impacto ambiental.
Os esforços da Capital fluminense têm trazido bons resultados. A cidade, por exemplo, foi
a primeira a atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o fechamento
do Aterro de Gramacho e a inauguração do Centro de Tratamento de Resíduos (CTRRio), em Seropédica. Esta unidade reúne tecnologia de ponta, inédita na América Latina.
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Por dia, são recolhidas, em toda a cidade, pelo menos 10 mil toneladas de resíduos
sólidos – incluídos lixo domiciliar, público, RCC (resíduos de construção civil), grandes
geradores e remoção gratuita. Na edição de hoje, o presidente da Comlurb, Paulo
Mangueira, e o arquiteto e gerente de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos (GRHRS) da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac), Alberto Cabral, ambos funcionários de
carreira da Prefeitura, falam dos programas que o governo municipal vem adotando em
suas áreas para mitigar os transtornos causados pelo descarte irregular de lixo.
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PAULO MANGUEIRA, presidente da Comlurb: “Além de
permitir o retorno dos recicláveis à cadeia produtiva,
preservando os recursos naturais não renováveis,
propiciamos a geração de trabalho e renda”

Paulo Mangueira: “A intenção é demonstrar a viabilidade do aproveitamento
completo da matéria orgânica e desconstruir sua visão de resíduo”.
Foto: Divulgação/ Comlurb

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade no país a encerrar aterros sanitários e após a
implementação do CTR-Rio, a Comlurb, Companhia de Limpeza Urbana da cidade,
passou a buscar alternativas para valorização dos resíduos, com projetos de
reaproveitamento e reciclagem. Além de fazer bem ao meio ambiente, incentivando os 3
Rs da sustentabilidade (Reciclar, Reduzir e Reutilizar), as ações visam reduzir a
quantidade de resíduos enviada diariamente ao CTR. Isso causa impacto positivo ao meio
ambiente e aumenta, ao mesmo tempo, a vida útil do equipamento.
Por outro lado, a Comlurb vem ampliando, ano a ano, a coleta seletiva, na cidade. Em
2019, o número de bairros atendidos passou de 113 para 122. Foram cerca de 115 mil
novos moradores que passaram a ter acesso ao programa. A Companhia recolhe, em
média, 1.700 toneladas por mês de materiais potencialmente recicláveis, em cerca de 9
mil ruas e avenidas, em 26 roteiros diários de coleta. Em média, o sistema de coleta
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seletiva, através de frota própria e frota alternativa, recolhe cerca de 7% dos 40% de
resíduos domiciliares potencialmente recicláveis. A quantidade diária varia entre de 45 a
50 toneladas.
– Além de permitir o retorno dos recicláveis à cadeia produtiva, preservando os recursos
naturais não renováveis, o Programa propicia a geração de trabalho e renda. Todo o
material é destinado a 26 núcleos de cooperativas de catadores credenciados pela
Comlurb – sendo que dois deles funcionam nas centrais de triagem da companhia, em
Irajá e Bangu. Os cooperativados recebem gratuitamente os materiais, fazem a separação
e comercializam com empresas especializadas -, explica Paulo Mangueira.

Máquina doada pela Alemanha fragmenta e peneira cerca de 470 toneladas de
resíduos de árvores por mês.
Foto: Divulgação/ Comlurb

Outros projetos auxiliam a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de
resíduos
Troncos e galhos de árvores retirados de operações de poda e remoção de árvores,
pneus, pallets e outros materiais recolhidos diariamente pelas equipes da Comlurb, estão
sendo transformados em bancos, mesas, pergolados, caminhos de jardins e brinquedos
ambientalmente sustentáveis. O mobiliário alternativo ajuda na transformação de locais
degradados, como praças e áreas de lazer, em ambientes agradáveis, que incentivam
áreas de convivência nas comunidades.
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Saiba onde descartar os seguintes tipos de materiais
Reciclagem de lâmpadas – https://reciclus.org.br/
Reciclagem de pneus – http://www.reciclanip.org.br/
Reciclagem de óleo de cozinha – PROVE / Tel. (21) 2334-5902 ou (21) 2223-2664 / Email: prove@ambiente.rj.gov.br
Reciclagem de óleo lubrificante – https://www.sindirrefino.org.br/
Reciclagem de Resíduos Orgânicos – https://cicloorganico.com.br/
Reciclagem de lixo eletrônico:
Recicloteca (só recebe)
Rua Miranda Valverde 118 / 101 – Botafogo – RJ
De segunda a sexta de 9 às 17 h
E-mail: consulta@recicloteca.org.br
2551-6215 / 2552-6393
Zyklus (recebe e coleta)
Rua Vieira Ferreira, 248 – Bonsucesso – RJ
Email: contato@zyklus.com.br
3570-3722 / 99593-5606
Site: https://www.zyklus.com.br
Prorecicle
Avenida Monte Castelo, nº 1.700
Jardim Gramacho – Duque de Caxias – RJ
Email: contato@prorecicle.com.br
3659-9130 / 21 3659-9132 / 21 96457-3107
Site: http://prorecicle.com.br
B-Welt
Contatos: 3988-0232 / 3734-0232
E-mail: comercial@b-welt.com
Skype: atendimento_b-welt
Site: https://www.b-welt.com
ACMR
Rua Itaigara, 77 – Coelho Neto – RJ
E-mail: acmr2008@yahoo.com.br
Contato: 3013-7797
E-lixo RJ (recebe e coleta)
Rua Isidro Rocha, nº 70 – Vigário Geral – RJ
contato@e-lixo-rj.com.br
3474-2901 / 98390-0666
Site: http://www.e-lixo-rj.com.br
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Futura Ambiental
Av. Cesário de Melo 1366 – Campo Grande – RJ
E-mail: adm@futurambiental.com / tiagomalta@futurambiental.com
2413-1599 / 2415-6371 / 3022-6209 / 3181-1480 / 99603-8120 / 99510-8207 / 96703-5459
/ 96488-7107
Site: http://futurambiental.com
Colégio EDEM (só recebe)
Rua Gago Coutinho, 14 – Laranjeiras – RJ
3235-8080
Lorene Eletrônicos
Tel. comercial: 0800 282 2787
Site: http://www.lorene.com.br
COOPAMA (recebe e coleta)
Rua Miguel Ângelo, 385 – Maria da Graça – RJ
3215-7030
Site: Http://www.coopama.com/crbst_8.html
COOPCAL
Avenida Itaoca, 2353 – Inhaúma – RJ
zildabarreto@gmail.com
96414-5421
COOPQUITUNGO
Rua Surui, s/n – Brás de Pina – RJ
E-mail: carvalho.cal@ig.com.br
Tel.: 98160-2824
Fonte: Comlurb

250

Restos de madeiras que iriam para o lixo viram
equipamentos de lazer

Madeiras resultantes de podas são usadas para construção de equipamentos para
área
Foto: Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio
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Depois: Mobiliário urbano instalado na Lagoa, feito com troncos de eucalipto, ipê e
amendoeira.
Divulgação/Prefeitura do Rio
Ao todo, desde março de 2017, a Comlurb já recuperou 70 espaços na cidade, sendo 20
delas apenas entre agosto de 2019 e abril desde ano. A empresa fez intervenções,
resultando ainda em 287 revitalizações simples e 682 pequenos reparos.
Os restos de poda também estão sendo aproveitados em outro projeto. A Comlurb
recebeu como doação da cidade alemã de Colônia, um equipamento de última geração
para compostagem que está em operação no Ecoparque do Caju desde 24 de agosto de
2018.A máquina fragmenta e peneira resíduos de árvores. Atualmente são processadas
nela 470 toneladas por mês, o equivalente a 23,5 toneladas por dia, em média.
A fração mais fina do material processado também é aproveitada. É utilizada na produção
de composto orgânico para ser aplicado no reflorestamento de áreas desmatadas e na
agricultura. Já a parte com maior granulometria, é usada como combustível para fornos
de cerâmica, substituindo a lenha convencional, contribuindo ainda mais com a
preservação da camada de ozônio.
– A meta do projeto é obter investimentos para a reforma integral da infraestrutura do
auditório localizado no Ecoparque do Caju, otimização da compostagem e implementação
de uma horta em estufa, para cultivo de alimentos para serem consumidos na região,
através de doações para as famílias de diversas comunidades. A intenção é demonstrar a
viabilidade do aproveitamento completo da matéria orgânica e desconstruir sua visão de
resíduo – acrescenta Paulo Mangueira.
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Ecoparque, no Caju: unidade de biometanização, processo que transforma lixo em
gás.
Foto: Divulgação/ Comlurb

A premissa de que na natureza nada se perde tudo se transforma
A Comlurb lançou também, em 27 de novembro de 2018, no Ecoparque do Caju, uma
unidade de biometanização, processo que transforma lixo em gás, a primeira da América
Latina nesse formato. A unidade processa atualmente 250 toneladas por mês, o
equivalente a 12,5 toneladas por dia. O projeto, que foi feito em parceria com a empresa
Methanum e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com recursos, a fundo
perdido, do BNDES, abre caminho para a instalação de unidades de maior capacidade,
que permitirão redução expressiva de emissão de gases efeito estufa e de geração de
chorume no CTR-Rio.
– Com a unidade de biometanização foi possível alcançar também um nível de qualidade
maior na produção do Fertilurb, que é um composto orgânico de ótima qualidade para
regenerar solos desgastados e estéreis desenvolvido pioneiramente na Comlurb há
muitos anos. O composto, agora produzido em boas quantidades, está sendo usado pela
SMAC nos projetos de reflorestamento e na regeneração de solos. O produto é doado
também para o programa Hortas Cariocas, que realiza cultivo de hortaliças e verduras em
terrenos abandonados e em comunidades -, ressalta o presidente da Comlurb.
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Pneus velhos ganham cores e viram decoração em jardins do Rio.
Foto: Divulgação/ Comlurb

Na Companhia de Limpeza Urbana do Rio, nada se perde, tudo se transforma, como diz o
velho ditado. O lixo carioca também passou a virar obras de arte e artesanatos. Este ano,
o Galpão das Artes Urbanas Hélio G. Pellegrino (GAU) da Comlurb completou 18 anos. O
espaço pioneiro agrega cidadãos, artistas, artesãos e o público em geral comprometidos
com a sustentabilidade.
Localizado numa área restaurada debaixo do Viaduto Lagoa-Barra, na Avenida padre
Leonel Franca, na Gávea, o GAU promove eventos, mostras, exposições e oficinas de
arte e artesanato feitos a partir do reaproveitamento dos resíduos, sucatas e sobras de
materiais desperdiçados que iriam para o lixo.

254

Programa Conservando Rios monitora
permanentemente 35 rios na Capital fluminense
Alberto Cabral, gerente de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos da Smac:
“Moradores das próprias comunidades, pelo envolvimento afetivo com suas
regiões, passaram a ser recrutadas como mutirantes”

Alberto Cabral: “O projeto vem ao encontro aos anseios dessas comunidades,
atuando como fator de integração das necessidades com os recursos disponíveis”.
Foto: Divulgação/ SMAC

O Rio de Janeiro tem no nome a parte mais importante de sua condição geográfica e
característica natural: o rio. De beleza incontestável, mas com problemas sociais comuns
às metrópoles de todo o mundo, que se arrastam desde a época da escravidão, passando
por pandemias, guerras e outros fatores de profundas transformações sociais, muitas
vezes de difíceis soluções, a cidade se viu obrigada a traçar planos urbanísticos ousados
e impositivos para seu desenvolvimento, a partir do início do século 20.
– Com 267 rios cadastrados por órgãos municipais responsáveis, durante os últimos 60
anos, fatores como especulação imobiliária, ausência de políticas públicas, esvaziamento
político e econômico com a perda do status de Distrito Federal, foram fatores
determinantes para que o Rio de Janeiro visse sua população mais carente buscar
soluções alternativas de sobrevivência. Principalmente quanto às necessidades
habitacionais -, explica o gerente de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos (GRHRS) da
Smac, Alberto Cabral.
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Intervenções da Prefeitura vêm mudando o aspecto de
rios e margens para melhor na cidade
Antes

Rio Pavuna tinha leito e margens poluídas em junho de 2019.
Foto: Divulgação/ Smac

Depois

Mesmo Rio Pavuna, com leito e margens recuperadas em fevereiro deste ano.
Foto: Divulgação/ SMAC
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Ele lembra que há décadas era previsível que as comunidades formadas às margens dos
rios cariocas, com a ausência de esgotamento sanitário e deficiência logística de coleta
de lixo e drenagem, se valeriam das calhas hídricas naturais para a destinação final de
seus rejeitos orgânicos e resíduos sólidos em geral.
– Na grande maioria dos locais onde se encontra essas comunidades, o acesso hoje em
dia aos mananciais, com equipamentos mecanizados (clamshell, sewer-jet, dragline,
caminhões, escavadeiras, entre outros), torna-se praticamente inviável, em face da
ocupação desordenada do solo, topografia acidentada por grandes desníveis e até por
questões relativas à segurança pública -, lamenta.
Mutirantes já retiraram, manualmente, o equivalente a mais de 550 caminhões de
lixo dos rios
Para mitigar os efeitos nocivos ao meio ambiente, em virtude da destinação incorreta de
rejeitos e resíduos, foi criado o programa Conservando Rios, que hoje monitora 35
mananciais em todas as regiões do município. Trata-se de um trabalho de “formiguinha”,
como define Cabral, onde a mão de obra humana é imprescindível, especialmente nos
locais de difíceis acessos das máquinas operacionais.
– Devido às dificuldades de se utilizar equipamentos mecanizados e de apoio para
remoção dos rejeitos e resíduos sólidos, a mão de obra humana tornou-se imprescindível
para a viabilidade da execução destes serviços. Nesse caso, moradores das próprias
comunidades, pelo próprio envolvimento institucional, pessoal, familiar e afetivo,
passaram a ser recrutados como mutirantes. Foi uma decisão acertada, ideal - exalta,
frisando que hoje 400 moradores prestam serviços à prefeitura e recebem uma bolsaauxílio.
Cada contratado na própria localidade onde mora, passou a atuar também como crítico,
para uma mudança de visão e paradigma da sociedade local quanto ao convívio na
comunidade e parceiro no processo de educação ambiental. Para ingressar no programa,
muitos acabam passando por um processo de inclusão social, resgatando sua cidadania,
uma vez que têm que providenciar documentos básicos e conta bancária. Também
reconquistam motivação, o respeito por si e pelo próximo e a dignidade do trabalho.
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Mutirantes contratados pela Prefeitura em ação na própria comunidade onde
residem: maior dedicação
Foto: Divulgação SMAC
– O projeto vem ao encontro dos anseios dessas comunidades, atuando como fator de
integração das necessidades com os recursos disponíveis. As necessidades são claras: é
preciso limpar e desobstruir os rios, mitigar danos ambientais e promover atividades de
educação ambiental. Para isso, além de contratar mão de obras local, a Prefeitura fornece
materiais, ferramentas, uniformes, equipamentos de proteção individual, bem como
supervisão técnica e coordenação dos serviços -, detalha Cabral.
O monitoramento dos rios selecionados no programa, conta com uma estrutura completa
de apoio gerencial, técnico e administrativo, com a supervisão direta da Subgerência de
Conservação de Rios e Lagoas da Gerência de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos da
Sac.
A decisão sobre quais rios serão monitorados é tomada através de consulta e plano
estratégico em parceria com a Fundação Rio-Águas. Os 400 mutirantes estão divididos
em 39 frentes de trabalho e já retiraram, manualmente, mais de 36 mil metros cúbicos de
resíduos, o equivalente a mais de 550 caminhões basculantes, que contribuíam para o
assoreamento dos rios, fator preponderante para alagamentos e caos durante temporais.
Não raramente, as equipes retiram dos leitos dos rios colchões, sofás, carcaças de
automóveis, pneus e outros produtos de uso doméstico.
A Collor faz a destinação correta e final do lixo retirado dos leitos. A meta do programa é
alcançar até o final do ano a implementação de mais cinco novas frentes de trabalho, em
mais cinco novos rios, que ainda serão definidos.
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Mutirantes se preparam para retirar um colchão do leito do Rio Pavuna, em
Anchieta: rotina.
Foto: Divulgação/ SMAC

Rotina de limpeza dos rios é mantida durante a pandemia da Covid-19
Durante esse período de pandemia do novo coronavírus, o programa Conservando Rios
se mantém presente em todas suas frentes de trabalho. Observando, porém, garante
Cabral, todas as orientações da Secretaria de Saúde, com equipes reduzidas, atuando
em escalas especiais e com todos os mutirantes munidos de máscaras e equipamentos
de proteção individual usual, bem como a higienização com álcool em gel fornecido pela
Prefeitura.
O Conservando Rios foi elaborado pelo engenheiro Humberto Antunes (subgerente de
Resíduos Sólidos) e o arquiteto Jayme Voloch (subgerente de Conservação de Rios e
Lagoas). Em 2018, através das auditorias realizadas pela Controladoria Geral do
Município (CGM) e pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), o programa alcançou
conformidade em todas as análises realizadas.
Sob responsabilidade da Gerência de Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos, ações e
participações em projetos de prevenção e combate às fontes de poluição marinha,
causadas por resíduos sólidos, são desencadeadas também em parceria com a
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Protocolo
de intenções com a Light, por sua vez, assegura ainda, por meio do Projeto Light Recicla,
que materiais recicláveis sejam trocados por créditos na conta de luz, beneficiando
centenas de moradores carentes em diversas comunidades.
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Municipal programs in Rio transform solid waste into
gas, energy, urban furniture, and even art
Published on the RCMA website on 09/09/20

The magic of recycling: Comlurb transforms solid waste into leisure equipment for
squares in Rio de Janeiro.
Photo: Hudson Pontes/ Rio City Hall
Rio de Janeiro, according to international organizations and sector associations, is one of
the cities that has, in recent years, stood out the most when it comes to dealing with solid
waste. By an article from Rio World Capital of Architecture (RCMA), in the eighth section of
the series of reports on sustainability, architecture, urbanism, and landscaping , started in
June - a month worldwide dedicated to the environment -, the city became a National
example last year, when it was recognized as the Best Brazilian Capital in Solid Waste
Management, according to the Urban Cleaning Sustainability Index (INLU) 2019.
The Index, published for the fourth consecutive year and formulated by the National Union
of Urban Cleaning (SELUR) in partnership by PwC Brazil (national branch office of one the
largest auditing and consulting firms in the world), considered the following parameters
concerning policies for solid wastes: population’s engagement, financial sustainability,
recuperation of solid waste collected; and environmental impact.
The efforts of the Capital of the State of Rio de Janeiro has brought good results. The city,
for instance, was the first one to comply with the National Solid Waste Policy (NSWP), with
the closure of the Gramacho Landfill and the inauguration of the Waste Treatment Center
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(CTR - Rio), in Seropédica. This unity combines an unprecedented advanced technology
in Latin American.
Every day, at least 10.000 tons of solid waste are collected across the city - including
household waste, public waste, RCC (construction waste), large generators, and the
removal is free of charge. In today’s edition, Comlurb ‘s President, Paulo Mangueira, and
the architect and manager of Water Resources and Solid Waste (GRHRS) of the Municipal
Secretariat of Environment (SMAC), Alberto Cabral, both career employees of Rio City
Hall, talk about programs that have been embraced by the municipal government in the
waste of management area in order to mitigate the disorders caused by irregular waste
disposal.
Comlurb’s president, Paulo Mangueira: “ In addition to allowing the return of recyclable
material to the production chain and- preserving non-renewable resources, - we also
generate jobs and income”.

Paulo Mangueira: “-The intention is to demonstrate the feasibility of the full
utilization of organic matter and deconstruct our vision regarding waste”.
Photo: Released / Comlurb.
Rio de Janeiro was the first city in the country to close landfills and, after the
implementation of CTR- Rio, Comlurb- the city cleaning company, started to search for
waste recovery alternatives, through the promotion of reuse and recycle projects. In
addition to benefiting the environment, by encouraging the 3 Rs of sustainability (Reuse,
Reduce and Recycle), these actions aim at reducing the amount of waste destined to
CTR. This has a positive impact on the environment and, at the same time, increases the
useful life of the equipment.
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In contrast, Comlurb has been expanding, year after year, the selective collection in the
city. In 2019, the number of neighborhoods served went from 113 to 122. There were
about 115 thousand new residents that gained access to the program. The company
collects a monthly average of 1700 tons a month of potentially recyclable materials in
almost 9 thousand streets and avenues, in 26 daily collection points itineraries. On
average, the waste collection, through its own and alternative fleet, collects about 7% of
the 40% potentially recyclable household waste. The daily amount varies from 45 to 50
tons.
- In addition to allowing the return of recycled material to the production chain, persevering
non-renewable resources. All of the material is designated to 26 collectors centers
accredited by Comlurb - two of which operate at the company’s sorting centers, in Irajá
and Bangu. The cooperative members receive the materials free of charge, sort it and sell
the material to specialized companies-, explains Paulo Mangueira.

A machine donated by Germany fragments and sieves, monthly, about 470 tons of
tree.
Photo courtesy of Comlurb
Other projects help sustainability through the reutilization of waste
Tree trunks and branches removed from pruning and tree removal operations, tires,
pallets, and other materials collected every day by Comlurb’s team, are being transformed
into seats, tables, pergolas, garden paths, and environmentally sustainable playgrounds.
The alternative furniture helps the transformation of degraded places, such as squares and
recreation areas, into pleasant environments, which encourages living areas in
communities.
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Learn where to dispose the following types of materials:
Lamp recycling – https://reciclus.org.br/
Tires recycling – http://www.reciclanip.org.br/
Kitchen oil recycling PROVE / Phones: (21) 2334-5902 or (21) 2223-2664 / Email:
prove@ambiente.rj.gov.br
Lubricant oil – https://www.sindirrefino.org.br/
Organic waste recycling – https://cicloorganico.com.br/
Electronic waste recycling:
Recicloteca (only receive materials for recycling)
Miranda Valverde Street 118 / 101 – Botafogo – RJ
Monday to Friday from 9 am to 17 pm
Email: consulta@recicloteca.org.br
Phones: 2551-6215 / 2552-6393
Zyklus (receives and collects materials for recycling)
Vieira Ferreira Street, 248 – Bonsucesso – RJ
Email: contato@zyklus.com.br
Phones: 3570-3722 / 99593-5606
Prorecicle
Monte Castelo Avenue, n 1.700
Jardim Gramacho – Duque de Caxias – RJ
Email: contato@prorecicle.com.br
Phones: 3659-9130 / 21 3659-9132 / 21 96457-3107
Website: http://prorecicle.com.br
B-Welt
Phones: 3988-0232 / 3734-0232
Email: comercial@b-welt.com
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-Skype: atendimento _b-welt
Website: https://www.b-welt.com
ACMR
Itaigara Street, 77 – Coelho Neto – RJ
Email: acmr2008@yahoo.com.br
Phones: 3013-7797
E-lixo RJ (receives and collects electronic materials)
-Isidro Rocha Street, n 70 – Vigário Geral – RJ
contato@e-lixo-rj.com.br
Phones: 3474-2901 / 98390-0666
Website: http://www.e-lixo-rj.com.br
Futura Ambiental
Cesário de Melo Avenue, 1366 – Campo Grande – RJ
Email: adm@futurambiental.com / tiagomalta@futurambiental.com
Phones: 2413-1599 / 2415-6371 / 3022-6209 / 3181-1480 / 99603-8120 / 99510-8207 /
96703-5459 / 96488-7107
Website: http://futurambiental.com
Colégio EDEM (only receive materials for recycling )
Gago Coutinho Street, 14 – Laranjeiras – RJ
Phone: 3235-8080
Lorene Eletrônicos
Phone: 0800 282 2787
Website: http://www.lorene.com.br
COOPAMA (receives and collects materials for recycling)
Miguel Ângelo Street, 385 – Maria da Graça – RJ
Phone: 3215-7030
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Website: Http://www.coopama.com/crbst_8.html
COOPCAL
Itaoca Avenue, 2353 – Inhauma – RJ
zildabarreto@gmail.com
Phone: 96414-5421
COOPQUITUNGO
Surui Street,– Brás de Pina – RJ
Email: carvalho.cal@ig.com.br
Phone: 98160-2824
Source: Comlurb
Disposed wood scraps become leisure equipment.

Before: Wood from pruning is used to build equipment for leisure areas.
Photo: Marcos de Paula/ Rio City Hall.
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After: City furniture placed in Lagoa, made with eucalyptus, ipe, and almond trunks.
Photo: Rio City Hall.
In total, since March 2017, Comlurb has already recovered 70 public spaces in the city, 20
of them between August 2019 and April 2020. The company's interventions also resulted in
287 simple revitalizations and 682 little repairs.
Rests of pruning are also being used in other projects. Comlurb received, as a donation
from the German City of Cologne, the latest generation composting equipment which is in
operation in Caju’s Ecopark, since August 24th, 2018. The machine fragments and sieves
sediments of trees. Nowadays, 470 tons per month are processed in the machine, the
equivalent of 23,5 tons a day, on average.
Even the thinnest fraction of the processed material is used in the production of organic
compounds to be implemented in reforestation and agriculture. The larger particles of the
material are used as fuel for ceramic ovens, replacing the traditional firewood, contributing
even more to the preservation of the ozone layer.
-The goal of the project is to obtain investments for the complete renovation of the
auditorium localized in Caju’s Ecopark, optimization of composting and the implementation
of a greenhouse garden, for cultivating food to be consumed in the region, through the
donations to families from different vulnerable communities. The intention is to
demonstrate the feasibility of fully using the organic matter and deconstructing our view
regarding waste - adds Paulo Mangueira.
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Caju’s Ecopark: the unity of biomethanization, a process that transforms solid
waste into gas. Photo courtesy of Comlurb.
The premise that in nature nothing is lost, everything is transformed.
On November 27th, 2018, Comlurb inaugurated a biomethanation unit at Caju’s Ecopark.
The process transforms waste into gas and the first one in this format in Latin America.
The unit currently processes 250 tons per month, equivalent to 12.5 tons per day. The
project, done in partnership with Methanum and the Federal University of Minas Gerais
(FUMG), with non-refundable funds from BNDES, open a path for the installation of larger
capacity units, which will allow a significant reduction in greenhouse gases emissions, and
slurry generation at CTR-Rio.
Currently, the unity processes 250 tons per month, equivalent to 12.5 tons daily. The
project is a partnership between the company Methanum and the Federal University of
Minas Gerais (UFMG), with non-refundable funds from BNDES. It opens a path for the
installation of larger capacity units, which will allow a significant reduction in greenhouse
gases emissions and slurry generation at CTR-Rio.
Because of the biomethanation unit, it was also possible to achieve a higher quality in the
production of Fertilurb, which is an excellent organic compound to regenerate worn and
barren soils, first developed by Comlurb many years ago. The compost, produced
nowadays in large quantities, is being used by SMAC in reforestation and soil
regeneration projects. The product is also donated to the Cariocas Urban Gardens
Program, which cultivates vegetables on unused areas of vulnerable communities, points
out Comlurb’s President.
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Old tires take on colors and become decorations in Rio’s garden.
Photo courtesy of Comlurb.
.
As the phrase attributed to the French chemist Antoine Laurent de Lavoisier, in the Urban
Cleaning Company of Rio, nothing is lost, everything is transformed. The waste of the
citizens of Rio de Janeiro also became works of art and craft. This year, Comlurb’s Helio G
Pellegrino (GAU) Urban Arts Shed celebrated its 18th birthday. The pioneering space
brings together citizens, artists, artisans, and the general public committed to
sustainability.
Located in a restored area under Lagoa - Barra Viaduct, on Padre Leonel França Avenue,
in Gávea, GAU promotes events, exhibits, art and craft workshops from the reused,
scraps, and leavings materials that would be discharged.
Conserving Rivers Program constantly monitors 35 rivers in the capital of Rio de
Janeiro
Alberto Cabral, Manager of Water Resources and Solid Waste at SMACS: “Residents of
communities, due to their interest affective involvement with their regions, started to be
recruited.
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Alberto Cabral: “The project meets the wishes of these communities, acting as a
factor for integrating the needs of the population with available resources”.
Photo courtesy of Smac.
Rio de Janeiro (in English, January River) has in its name the most important part of its
geographical condition and natural characteristic: the river. With an undeniable beauty,
despite social problems, common to cities all over the world and which have been going
on since the slavery times, going through pandemics, wars, and other factors of deep
social transformations, often difficult solutions, the city had to draw imposing urban plans
for its development, from the beginning of the 20th century on.
- With 267 rivers registered by responsible municipal bodies during the last 60 years,
factors such as real estate speculation, lack of public policies, political and economic
emptying due to the loss of the Federal District status, were determining for the City of Rio
de Janeiro to observe its vulnerable population searching for alternative solutions in order
to survive. Especially regarding housing needs-, explains the Manager of Water Resources
and Solid Waste (GRHRS) at SMAC, Alberto Cabral.
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City Hall inspections have been changing the aspect of
rivers and banks in the city for the better.

Before: In june 2019, Pavuna River had its beds and banks polluted.
Photo courtesy of Smac.

After: Pavuna River with its beds and banks recovered in February, 2020.
Photo courtesy of Smac.
Alberto Cabral remembered that, for decades, it was usual to establish informal
settlements by the river banks, due to the absence of sanitary sewer and logistical
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deficiency in garbage collection and drainage, would use natural water channels as the
final destination of their organic and solid waste.
In the vast majority of places where these vulnerable communities are located, access to
water sources, even with mechanized equipment (clamshell, sewer-jet, dragline, trucks,
excavators, among others), is nowadays practically impossible, because of the disorderly
occupation of the soil, irregular topography caused by large unevenness and even due to
public safety issues -, Mr. Cabral regrets.
Recruited workers have removed, manually, the equivalent of more than 550
garbage trucks from rivers.
In order to mitigate the negative effects on the environment, due to the incorrect
destination of waste and residues, the Conserving Rio Program was created. The Program
currently monitors 35 water sources around the city. The job is developed in “baby steps”,
as Cabral defines it, where human labor is essential, especially in areas not accessible to
operational machines.
Due to the difficulties of using support or mechanized equipment to remove residues and
solid waste, human labor has become essential for these services. In this case, residents
of the communities, due to their institutional, personal, family, and affective involvement,
started to be recruited to work in the program. It was a correct, ideal decision - he praises,
stating that, today, 400 residents provide services to the City Hall and, for this purpose.
Each recruited person plays the role of a critic within the community they live in. These
people are agents for the change of paradigm and the local community’s vision regarding
social coexistence and environmental practices. In order to join the program, many of the
multirants go through a process of social inclusion, reviving their sense of citizenship, as
they have to provide social documents and a bank account. They also regain motivation,
respect for themselves and others, and the dignity of work.

Recruited workers hired by the City Hall working in the community where they live.
Photo courtesy of Smac
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- The project responds to the yearnings of these communities , acting as an integrating
factor between the needs of the population and the available resources. The needs are
clear: it is necessary to clean and unblock rivers, mitigate environmental damage, and
promote environmental education activities. For this purpose, in addition to hiring local
labor, the City Hall provides materials, tools, uniforms, personal protective equipment, as
well as technical supervision and coordination of services -, details Cabral.
The monitoring of the rivers selected in the program count with a complete management,
technical and administrative support structure, with the direct supervision of SMAC’s
department for conservation of Rivers and Lagoons, which is under the Water Resources
and Solid Waste Management division.
The decision to monitor rivers with the program was made through consultation and the
strategic plan created partnership with the Rio-Águas Foundation. Four hundred workers
are divided into 39 work fronts and have already manually removed more than 36
thousand cubic meters of waste, the equivalent of more than 550 garbage trucks, which
contributed to the silting up of rivers, a major factor to avoid flood and other problems
during storms. Not rarely, the worker teams remove mattresses, sofas, car bodies, tires,
and other household products from riverbeds.
Comlurb conducts the correct and final destination to the waste removed from riverbeds.
The program's goal is to achieve, by the end of the year, the implementation of five new
work fronts, in other five rivers, which are still to be defined.

Workers prepare to remove a mattress from the Pavuna River’s bed: routine.
Photo courtesy of Smac
River leaning routine remains during the Covid-19 pandemic.
During this period of the new coronavirus pandemic, the Conserving Rio Program remains
active in all of its work fronts. Complying with all the guidelines of the Municipal
Secretariat of Health, guarantees Cabral, with reduced teams, working in special scales
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and with all the workers provided with masks and usual personal protective equipment,
provision of hand sanitizer by the City Hall.
Conserving Rivers was designed by engineer Humberto Antunes (Assistant Manager for
Solid Waste) and Architect Jayme Voloch (Assistant Manager for the Conservation of
Rivers and Lagoons). In 2018, through the audits carried out by the Municipal
Comptroller-General's Office (MCG) and the Municipal Audit Court (MAC), the program
has achieved compliance in all analyses carried out.
Under the responsibility of the Water Resources and Solid Waste Division, actions and
participation in projects to prevent and combat marine pollution sources, caused by solid
waste, are also executed in partnership with the Brazilian Association of Public Cleaning
Companies and Special Residues. The Protocol of intentions with Light (the city’s lighting
company) also ensures, through the Light Recicla Project, that recyclable materials are
exchanged for credits in the electricity bill, benefiting other residents under social
vulnerability in different communities.
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Associação luta para transformar o Rio na capital
nacional da reciclagem de resíduos
Publicado no site do RCMA em 19/07/2020

Edson Freitas: de catador de recicláveis a empresário no setor
Foto: cedida pelo entrevistado
De que forma o lixo pode deixar de ser um passivo ambiental e se transformar em riqueza
para a sociedade, gerando renda e, ao mesmo tempo, contribuindo com a saúde da
população e preservando o meio ambiente? A pergunta sempre vem à tona quando o
assunto é reciclagem de resíduos. Conforme o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA)
mostrou nos últimos dois dias, no oitavo capítulo da série de reportagens sobre
sustentabilidade, arquitetura, urbanismo e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado
mundialmente ao meio ambiente –, o Brasil ainda está muito atrasado na questão de
reaproveitamento de produtos descartáveis.
O país, de acordo com estudos da World Wildlife Fund (WWF) – organização não
governamental internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e
recuperação ambiental -, envolvendo 200 países, produz, anualmente, quase 80 milhões
de toneladas de rejeitos – 11,35 milhões de toneladas só de matéria plástica -, mas só
recicla o equivalente a 1,28% do total. A média mundial é de 9%. Nesse sistema, além de
agravar desequilíbrios na natureza, como enchente nas metrópoles, o Brasil perde cerca
de R$ 120 bilhões ao ano por não dar destinação adequada ao lixo.
Na prática, apenas 17% da população brasileira é atendida pela coleta seletiva, segundo
consta relatório da ONG Compromisso Empresarial de Reciclagem (Cempre).
Especialistas do Instituto GEA — Ética e Meio Ambiente, organização que tem como
finalidade desenvolver a educação ambiental, advertem: o problema é sistêmico e exige
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responsabilidade e esforços urgentes de todos na busca de soluções: a indústria, o
governo e o cidadão.
Diante da situação preocupante, porém, há boas iniciativas em prática, que vêm
contribuindo com a busca de soluções no setor. É o caso da Associação de Recicladores
do Estado do Rio de Janeiro (Arerj), uma organização sem fins lucrativos, criada em 2004
e que hoje move uma cadeia que envolve 20 mil pessoas nos 92 municípios do estado,
responsáveis por retirar, em média, 200 mil toneladas de materiais recicláveis das ruas,
como papel, papelão, alumínio e plástico. Há outros 300 mil trabalhadores informais no
estado, mais 1,5 mil em cooperativas e outros 16 mil nas mais de 800 empresas
fluminenses que vivem da reciclagem em geral.
Para falar sobre o assunto, o RCMA convidou o presidente da associação, Edson Freitas,
que também preside a Associação Brasileira da Cadeia de Sustentabilidade Ambiental do
PET (Abrepet). Ele revela, com exclusividade, novidades a partir do mês que vem, com o
objetivo de transformar o Rio na Capital nacional da reciclagem, com apoio do município.
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Edson Freitas, presidente da Arerj: “O Brasil paga para
jogar produtos recicláveis na natureza e cobra
impostos altíssimos para quem quer recuperá-los para
reuso de outras formas”

Edson Freitas: de catador de lixo a empresário destacado no mundo da reciclagem
Foto: Cedida pelo entrevistado
Era uma vez um catador de lixo que, no início da década de 2000, morava na favela Jorge
Turco, comunidade da Zona Norte do Rio, localizada entre três bairros: Coelho Neto,
Colégio e Rocha Miranda. Edson Freitas, hoje com 53 anos, sofria com enchentes na
região naquela época. Quando as águas baixavam, ele saia para catar garrafas PET, as
maiores vilãs, já naquela época, das inundações, represando e transbordando os leitos de
rios e córregos.
– Levava o material para o quintal de casa, mas sem saber o que fazer com aquilo.
Acabei juntando 50 toneladas. Aí levei esse material para uma área de uma empresa de
reciclagem, a qual acabei assumindo, por minha conta e risco, a massa falida dela. Pouco
tempo depois, três empresários se perderam naquela localidade e pararam,
providencialmente, num engarrafamento, em frente ao meu pequeno empreendimento.
Desceram ali mesmo e acabamos formando uma sociedade -, resume Edson, atualmente
um empresário de sucesso no ramo.
Com o tempo, surgiu a Arerj, da necessidade, segundo Edson, de as empresas
recicladoras e recicladores se mobilizarem para sensibilizar governos e sociedade sobre
como achar caminhos para o descarte irregular dos resíduos e oferecer condições
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sustentáveis para a cadeia produtiva da reciclagem. Dados da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) apontam que 30% do lixo produzido no Rio tem potencial de
reciclagem, mas apenas 1,9% realmente é reciclado.
– Hoje temos cerca de 6,2 mil depósitos de coleta de material reciclável, chamados de
Ecopontos, no estado do Rio. Só na Capital são 1,2 mil, gerando destinação
ambientalmente adequada, fazendo com que as embalagens retornem ao processo
produtivo como matéria prima, numa cadeia que gera emprego e renda para mais de 20
mil pessoas, só nos postos de coleta. Juntas, elas impedem que 200 mil toneladas de
produtos recicláveis cheguem, mensalmente, aos rios, lagoas e ao mar, por exemplo -,
detalha Edson.

Um dos Ecopontos que serão transformados em agências: sustentabilidade.
Foto: Divulgação/Arerj
Para aperfeiçoar ainda mais o sistema, Edson adianta que no mês que vem a associação
anunciará a expansão da plataforma ECCOS, uma espécie de moeda digital, que está
completando um ano, dos quais oito meses em testes.
– A pandemia da Covid-19 atrasou um pouco nossos planos, mas a intenção é que nos
próximos 12 meses já tenhamos 1 milhão de cartões circulando só na cidade do Rio de
Janeiro. Os cartões são abastecidos pelas empresas parceiras com créditos, no valor dos
resíduos que conseguem juntar, e os catadores podem utilizá-lo no comércio, através de
estabelecimentos cadastrados de diversos segmentos, desde padarias, supermercados e
lojas de roupas, a materiais de construção, por exemplo. Os cartões também possibilitam
recargas para celulares e para o uso de meios de transporte -, afirma Edson.
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Outra novidade: cada um dos 6,2 mil Ecopontos será transformado em Agência de
Resíduos Recicláveis, uma espécie de banco virtual, onde os créditos poderão ser
inseridos nos cartões. A Arerj já tinha ingressado no mundo da tecnologia digital, ao
instituir um aplicativo que ajuda a combater o furto e roubo de cabos de cobre, tampas de
bueiros, estátuas e outros patrimônios públicos feitos de materiais altamente recicláveis,
apontando a origem dos materiais aos donos de empresas recicladoras. A iniciativa faz
parte da campanha Reciclador Legal.
– Essas boas novas são um sonho que venho alimentando há duas décadas -, adianta
Edson, que também pretende lançar em agosto o sistema de entrega de resíduos
recicláveis por drive-thru junto às futuras agências de resíduos e a instalação de uma
usina biodiesel. A usina será abastecida com óleo de cozinha usado (óleo vegetal) pós
consumo.

Gari da Comlurb retira lixo de bueiro em Guadalupe: parte dos resíduos que deveria
ir para reciclagem, acaba parando em galerias de águas pluviais.
Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio
Economia `verde´ emprega mais de 6,5 milhões de brasileiros, mas impostos altos
engessam avanços no setor
Um estudo da USP, denominado `Empregos Verdes no Brasil: uma via Matriz InsumoProduto´, mostra que a economia brasileira tinha, já em 2015, mais de 6,5 milhões de
empregos considerados verdes (voltados para atividades que contribuem diretamente
para o desenvolvimento sustentável), o que representa 6,415% da quantidade total de
empregos no Brasil, conforme a pesquisa, orientada pelo professor Joaquim Bento de
Souza Ferreira Filho. Os números foram apresentados a uma banca de professores em
uma sessão remota em abril deste ano.
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Edson Freitas salienta que o país poderia estar gerando muito mais empregos,
melhorando ainda mais esse cenário, mas que não há avanços em relação à
desoneração fiscal da cadeia produtiva da reciclagem, considerada uma das principais
medidas para o desenvolvimento da atividade. O assunto vem sendo debatido desde
2016. Segundo ele, os empresários que movem a cadeia sofrem com a bitributação, que
engessa suas ações. Para cada uma tonelada de lixo reciclado, lembra Edson,
aproximadamente 10 empregos diretos e indiretos são gerados.

Imagem: Divulgação Arerj
– Por isso a Arerj vem lutando há anos pela redução de impostos na atividade. Incentivos
fiscais e econômicos precisam ser prioridades. É preciso que os governantes ampliem a
visão para uma legislação mais justa, que incentive a reciclagem, que integra o cidadão
ao meio ambiente, amplia sua educação em relação ao ecossistema, ajuda a limpar as
cidades, prevenindo catástrofes como enchentes e deslizamentos, poupa recursos
naturais, gera renda e empregos, e ainda reduz o preço final de produtos reciclados. Hoje,
absurdamente, o empresário chega a arcar com 55,5% de tributos no ramo. O país
precisa estimular quem recicla e taxar quem polui. Sempre foi o contrário -, lamenta,
comentando que mais informações sobre a luta dos recicladores fluminenses podem ser
obtidas através do site www.http://www.arerj.org.br/.
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Cartão Eccos: Modelo vai se expandir em agosto por todo o estado.
Imgagem: Divulgação Arerj
Números da reciclagem no estado do Rio de Janeiro
Catadores organizados em cooperativas – 1.500
Catadores informais – 300.000
Trabalhadores nos Ecopontos – 20.000
Empresas de reciclagem/beneficiamento – 500
Trabalhadores nessas empresas – 8.000
Empresas de reciclagem/transformação – 300
Trabalhadores nessas empresas – 6.000
Empresas que usam matéria prima reciclada – 20
Trabalhadores nessas empresas – 2.000
Fonte: Arerj
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Modelo de posto de coleta seletiva drive trhu de reciclagem.
Imagem: Divulgação Arerj
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Association fights to transform Rio into the world
capital of recycling
Published on the RCMA website on 07/19/2020

Edson Freitas: from recyclable collector to entrepreneur in the sector
Photo: given by the interviewee.
In what ways can waste stopbeing an environmental liability and become wealth for the
society, generating income and, at the same time, contributing to the population’s health
and preserving the environment? The question always comes to mind when we talk about
waste recycling. As showed by Rio World Capital of Architecture (RWCA) in the last 2
days, on the eighth part chapter of the series about sustainability, architecture, urban
planning and landscaping, which started in June - the month that is worldwide dedicated to
the environment -, Brazil is still far behind when it comes to the recycling of disposable
products.
The country, according to studies from the World Wildlife Fund (WWF) – a nongovernmental organization that works in the fields of conservation, investigation, and
environmental recovery -, involving 200 countries, annually produces almost 80 million
tons of waste - of which 11,35 million tons are plastic material -, but only recycles the
equivalent to 1,28% of the total amount. The global average is 9%. This system
aggravates nature’s imbalances, such as floods in metropolises, and makes Brazil lose
around R$ 120 billion every year for not using appropriate ways of waste disposal.
Effectively, only 17% of the Brazilian population is served by waste sorting, according to a
report from the NGO Compromisso Empresarial de Reciclagem (Cempre). Specialists
from the GEA Institute - Ethics and Environment, an organization that aims to develop
environmental education, warn: the problem is systematic and demands responsibility and
urgent efforts from everyone in the search for solutions: industry, government, and citizens.
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Despite the worrying situation, there are great initiatives in motion, which have been
contributing to the search for solutions in the sector. This is the case of the Rio de Janeiro
State Recyclers Association (Arej), a non-profit organization, established in 2004, that
comprises 20 thousand people in the 92 cities of the State of Rio de Janeiro who are
responsible for removing from the streets an average of 200 thousand tons of recycled
materials, such as paper, cardboard, aluminum and plastic. There are another 300
thousand informal workers in the State, more than 1,5 thousand gathered in co-operatives
and another 16 thousand are working in more than 800 recycling companies.
In order to talk about this subject, RWCA invited the association’s president, Edson
Freitas, who is also the president of PET’s Brazilian Association of the Environmental
Sustainability Cahim (Abrepet). Starting next month, he reveals exclusive news, with the
goal of transforming Rio in the world capital of recycling, with support from the City Hall.
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Edson Freitas, president of Arej: “Brazil pays to dispose
recyclable products in the environment and charges
very high taxes for the ones that want to recover and
reuse them in other ways”

Edson Freitas: from garbage collector to prominent businessman in the recycling
world.
Photo: given by the interviewee
Once upon a time, there was a garbage collector, at the beginning of the 2000s, who lived
in the Jorge Turco favela, a community in Rio’s North Zone, located in between 3
neighborhoods: Coelho Neto, Colégio e Rocha Miranda. Edson Freitas, today a 53-yearold man, suffered from floods in the region. When the flood was over, he would go out to
collect plastic bottles, the flood’s greatest villains, which dam and overflow riverbeds and
creeks.
- I would take the material home, but I did not know what to do with it. I ended up
collecting 50 tons. Then, I took all this material to a recycling company and assumed
responsibility for its bankruptcy estate. Soon after, three businessmen got lost around that
location and ended up stopping in front of my small business. They got out of the car and
we ended up forming a partnership -, Edson sums up. He is currently a successful
businessman in this field.
Over time, Arej was established. According to Edson, it comes from the recycling
companies' necessity to mobilize and raise governmental awareness on how to find ways
to the current irregular disposal of waste and to offer sustainable conditions for the
recycling productive chain. Data from the National Policy to Solid Residues (PNRS) show
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that 30% of the waste produced in Rio has the potential to be recycled, but only 1,9% is
actually recycled.
-Today we have around 6,2 thousand deposits for the collection of recyclable materials,
called Ecopoints, in the State of Rio. The capital, alone, has 1,2 thousand of them,
generating environmentally appropriate disposal, bringing the packages back to the
production process as raw materials, in a chain that creates jobs and generates income to
more than 20 thousand people in the collection sites. Together, they prevent 200 thousand
tons of recycled products from being disposed, every month, in rivers, lakes, and the sea -,
Edson explains.

One of the deposits that will be transformed into Ecopoints.
Photo provided by Arej.
In order to improve the system, Edson says that, within the next month, the association will
announce the expansion of their ECCOS platform, some kind of digital currency, that has
existed for about a year, of which 8 months were dedicated to tests.
- The Covid-19 pandemic delayed our plans, but the intention is to have 1 million cards in
service in the next 12 months, in the City of Rio de Janeiro. The cards are charged with
credit by the partner companies, according to the amount of waste they manage to collect.
Then, they (garbage collectors) can use it to buy things in commercial establishments that
are registered in the program, such as bakeries, supermarkets, clothing, and hardware
stores, for example. The cards can also be used to recharge calling cards or for the use of
public transportation -, states Edson.
Another news: each one of the 6,2 thousand Ecopoints will be transformed into a
Recyclable Waste Agency, some sort of virtual bank, where credits can be transferred to
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cards. Arej had already entered the digital technology world, when it established an app
that helps to combat the theft of copper cables, manhole covers, statues and other items
that are part of the public heritage and made of highly recyclable materials, indicating the
origin of these materials to the owners of recycling companies. The initiative is part of the
Legal Recycler campaign.
- These great news are a dream that I’ve have had for the last two decades, - says Edson,
who is also planning to launch, in August, a drive-thru delivery system for the delivery of
recyclable waste, alongside with the future waste agencies and the installation of a
biodiesel refinery that will be supplied with used cooking oil (vegetable oil).

Comlurb’s street cleaner removes trash from a manhole in Guadalupe: part of the
waste that should be recycled ends up in rainwater galleries.
Photo: Marcos de Paula/ Rio City Hall
“Green economy” employs more than 6,5 million brazilians=, but high taxes make it difficult
for the sector to grow.
A study from the University of São Paulo, called “green jobs in Brazil: an Input-Product
Route”, shows that the Brazilian economy had, in 2015, more than 6,5 million jobs
considered to be “ green” (focused on activities that directly contribute to sustainable
development), which represents 6,415% of the total number of jobs in Brazil, according to
research directed by professor Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho. The numbers were
presented in a board of professors last April.
Edson Freitas points out that the country could be generating a lot more jobs and,
therefore, improving this scenario. However, there is no progress when it comes to the
recycling production chain’s tax exemptions, considered to be one of the most important
measures for the development of this activity. The subject has been debated since 2016.
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According to him, the businessmen who run the chain are affected by double taxation,
hindering their activity. For each ton of recycled waste, approximately 10 direct and indirect
jobs are created -, says Edson.

Source: Arej
- This is why, for years, Arej has been fighting for the reduction of taxes regarding the
activity. Economical and tax incentives must be a priory. It is necessary that governments
open their eyes towards fairer legislation that stimulates recycling, integrates people to the
environment, promotes environmental education, helps to clean the cities, preventing
catastrophic events such as floods and landslides, protects natural resources, generates
income, and reduces the final price of recycled products. Today, preposterously,
businessmen have to pay for 55,5% of the sector’s taxes. The country needs to stimulate
people who recycle and tax the ones who pollute. It has always been the opposite-, he
laments, saying that more information on the fight of the recyclers of the State of Rio de
Janeiro can be accessed at the website: .http://www.arerj.org.br/.
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Eccos card: in August, the model will be expanded all over the State of Rio de
Janeiro.
Photo: Arerj
Number of the recycling activity in the State of Rio de Janeiro
Garbage collectors organized in co-operatives - 1.500.
Informal Garbage collectors - 300.000
Workers in the Ecopoints - 20.000
Recycling/ processing companies - 500
Workers in these companies - 8.000
Recycling/ transformation companies - 300
Workers in these companies - 6.000
Companies that use recycled raw materials - 20
Workers in these companies – 2000

288

Source: Arerj
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Por que o lixo ainda causa tantos problemas à saúde
das pessoas e riscos ambientais ao planeta?
Publicada no site do RCMA em 17/07/2020

Parte das 10 mil toneladas de resíduos sólidos recolhidas no Rio de Janeiro
diariamente é retirada das praias pela Comlurb
Foto: Divulgação /Comlurb
Um dos assuntos mais recorrentes, a geração e destinação final do lixo produzido nas
cidades ainda é uma preocupação mundial. Não é para menos. Segundo dados do
Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU-HABITAT), por ano são produzidas mais de 2 bilhões de toneladas
de resíduos no mundo. Em outubro, a entidade lançou a campanha Waste Wise Cities,
com objetivo de enfrentar os crescentes desafios de lidar com os resíduos sólidos.
No Brasil, onde a Política Nacional de Resíduos Sólidos – um esforço da legislação que
estabelece estratégias para a prevenção e a redução da geração de lixo, além de criar
metas para enfrentar problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo
inadequado dos descartes – completa 10 anos no mês que vem. A situação exige
reflexões, não só por parte dos governos em todas as esferas, mas de toda a sociedade,
que perde R$6,5 bilhões a cada 12 meses, por não reciclar seus resíduos plásticos
adequadamente.
No oitavo capítulo da série de reportagens sobre sustentabilidade, arquitetura, urbanismo
e paisagismo, iniciada em junho – mês dedicado mundialmente ao meio ambiente –, o Rio
Capital Mundial da Arquitetura aborda o assunto. Hoje, mostramos o panorama da
situação internacional e no Brasil e exemplos dos países que mais avançam nessa
questão.
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Amanhã, os esforços do Rio de Janeiro para reduzir os efeitos da poluição ambiental,
através de programas do governo municipal. No domingo, o que o setor da construção
civil tem feito e planejado para destinar os entulhos oriundos das obras. E os efeitos
positivos conquistados por entidades voltadas para reciclagem, como a Associação de
Recicladores do Estado do Rio (Arerj), que quer transformar o Rio na capital nacional da
coleta e reciclagem de lixo, com a meta de amenizar o impacto dos resíduos sólidos no
meio ambiente.
Dados de organismos da ONU comprovam que 99% dos produtos que as pessoas
compram são descartados em, no máximo, seis meses. O problema é tão preocupante,
que, só para se ter uma ideia, seria necessário o espaço de aproximadamente 70% de
outro planeta Terra a mais para alojar os 7,6 bilhões de habitantes do globo terrestre,
suprir o uso de recursos e absorver o lixo gerado.
O cenário faz com que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
emita alertas à comunidade internacional. Os riscos crescentes para as áreas da saúde,
economia e segurança – vitais para a recuperação sustentável e o cumprimento de parte
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU para até 2030
– são os focos dos avisos.
Isolamento social diminuiu produção de lixo nas ruas e aumentou
resíduos domiciliares
Com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, o lixo domiciliar voltou a ter
destaque ainda maior nas discussões sobre sustentabilidade. Houve diminuição dos
resíduos nas ruas, por conta de uma circulação menor de pessoas e automóveis, mas, ao
mesmo tempo, aumentou a quantidade de lixo domiciliar.
De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), que tem 41 empresas associadas, as medidas de distanciamento
social adotadas na maioria das cidades brasileiras, especialmente nas metrópoles,
resultaram num crescimento de 15 a 20% na geração de resíduo domiciliar
– Também se elevou o consumo de bens recicláveis, adquiridos pela internet nesse
período – comentou o diretor-presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho, em entrevista
recente.
Instituída em meados da década de 1970, a Abrelpe representa International Solid Waste
Association (ISWA) no Brasil e foi escolhida para ser sede da Secretaria Regional para a
América do Sul da IPLA (Parceria Internacional para desenvolvimento da gestão de
resíduos junto a autoridades locais), um programa reconhecido e mantido pela ONU
através da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Regional (UNCRD).
40% do lixo coletado ainda vão para lixões e aterros sanitários.
O Panorama dos Resíduos Sólidos 2018/2019, produzido pela Abrelpe, revela que em
2018 o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos, dos quais 92% foram coletados.
Trata-se de uma ligeira melhora em relação ao ano anterior, uma vez que a produção de
lixo aumentou 1% e a coleta, 1,66%. Do total coletado, 59,5% tiveram destinação
adequada, conforme o documento, representando também uma melhora de 2,4% em
relação a 2017.
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Os números, entretanto, não animam, já que a média nacional é bem inferior à dos países
que ostentam a mesma faixa de renda brasileira, e que destinam corretamente 70% do
lixo que coletam. O relatório da Abrelpe mostra que 59,5% (118,631 toneladas) do lixo
produzido no país por dia acaba em aterros sanitários; 23% (45,830 toneladas) vão para
os aterros controlados e 17,5% (34,850 toneladas) se destinam aos lixões – que devem
ser extintos até 2021, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que até agosto de 2014 o
Brasil deveria estar livre dos lixões. Atualmente, contudo, cerca de 8% do lixo produzido
no Brasil (6,3 milhões de toneladas) ainda não é sequer coletado e 40% do lixo que é
coletado ainda têm lixões ou aterros como destino. Nesses ambientes irregulares, não há
medidas necessárias para garantir a segurança do meio ambiente e a da população. O
relatório destaca que aproximadamente 3.000 dos 5.550 municípios brasileiros, ainda
enfrentam essa triste realidade.
A cobertura da coleta de lixo melhorou, mas um em cada 12 brasileiros não conta ainda
com coleta regular de lixo na porta de casa. Por outro lado, relatórios da Abrelpe
comprovam que a coleta seletiva está distante de ser universalizada, e que os índices de
reciclagem estão estagnados há quase 10 anos. Os maiores desafios ainda são a
desativação completa dos lixões, maiores investimentos governamentais na coleta
seletiva e a mudança de comportamento da população, já que os brasileiros, em sua
maioria, ainda não aprenderam a jogar lixo no lixo e separar resíduos recicláveis.

Fonte: Abrelpe
Reciclagem ainda é baixa no Brasil e no mundo
O Brasil ainda engatinha na questão da reciclagem de lixo. É atualmente, por exemplo, o
quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, segundo um estudo da World Wildlife
Fund (WWF) – organização não governamental internacional que atua nas áreas da
conservação, investigação e recuperação ambiental -, envolvendo 200 países. No Brasil,
anualmente, são produzidos pelo menos 11,35 milhões de toneladas, mas somente 145
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mil toneladas são recicladas, o equivalente a 1,28% do total, a maior parte no Sul e
Sudeste. A média mundial é de 9%.
Na prática, apenas 17% da população brasileira é atendida pela coleta seletiva, de acordo
com um relatório da ONG Compromisso Empresarial de Reciclagem (Cempre).
Especialistas do Instituto GEA — Ética e Meio Ambiente, organização que tem como
finalidade desenvolver a educação ambiental, advertem: o problema é sistêmico e exige
responsabilidade e esforços urgentes de todos na busca de soluções: a indústria, o
governo e o cidadão.
Os recursos públicos aplicados por habitante também ainda são baixos, segundo
especialistas. Os últimos levantamentos apontam que em 2018 foram investidos cerca de
R$ 10 bilhões no setor, ou R$ 4,01 por habitante por mês. No ano anterior, o investimento
foi pouca coisa maior: R$10,1 bilhões (R$4,07 por habitante/mês).
Rio de Janeiro é exemplo nacional na gestão do lixo urbano, segundo ISLU
O Rio de Janeiro foi reconhecido ano passado como a melhor capital brasileira na gestão
do lixo, de acordo com o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) 2019. O
índice, divulgado pelo quarto ano seguido e formulado pelo Sindicato Nacional das
Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC Brasil (filial nacional de uma das
maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo), leva em conta os seguintes
critérios em relação à política para resíduos sólidos: engajamento da população;
sustentabilidade financeira; recuperação dos resíduos coletados; e impacto ambiental.
Os esforços da Capital fluminense têm trazido bons resultados no setor. A cidade, por
exemplo, foi a primeira a atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o
fechamento do Aterro de Gramacho e a inauguração do Centro de Tratamento de
Resíduos CTR-Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Esta unidade reúne
tecnologia de ponta, inédita em toda a América Latina.Por dia, são recolhidas, em todo o
município, 10 mil toneladas de resíduos sólidos – incluídos lixo domiciliar, público, RCC
(resíduos de construção civil), grandes geradores e remoção gratuita.
A Prefeitura do Rio adotou ainda uma série de medidas sustentáveis que modificam para
melhor o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Uma delas é o projeto Rio Novo Olhar,
que consiste na revitalização de áreas degradadas, pontos críticos de descarte irregular
de lixo, praças e áreas de lazer a partir de parcerias com diversos órgãos do município e
a iniciativa privada. A iniciativa reaproveita, por exemplo, troncos retirados de remoções
de árvores em risco de queda para a construção de mobiliário urbano, bem como
utilização de pneus, pallets (estrado de madeira, metal ou plástico utilizado para
movimentação de cargas) e outros materiais que iriam para o lixo. Tudo isso é utilizado na
confecção de brinquedos, jardins e lixeiras pelos bairros.

293

Comlurb reaproveita material reciclável para confeccionar brinquedos para praças
no Rio.
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio

Maioria dos brasileiros sabe pouco ou nada sobre coleta de lixo
Uma pesquisa do Ibope de 2018 mostra que 66% da população sabe pouco ou nada
sobre coleta seletiva, e 39% não separam o lixo. Outro levantamento, de 2019, feito pelo
instituto Ipsos, revelou que 54% dos brasileiros não entendem como funciona a
reciclagem em sua região — no restante do mundo, esse índice é de 47%, em média.
Maiores produtores de lixo reciclável, os norte-americanos reciclam 34,6% do que
produzem, quase metade dos mais de 70 milhões de toneladas geradas por ano. Já a
China recicla 21,92% das 54,7 milhões de toneladas que produz por ano. Ambos reciclam
um volume superior ao total de lixo produzido no Brasil. Mas deixam de reciclar um
volume
ainda maior. Além dos EUA e China, a Índia ainda aparece também na frente do Brasil, no
ranking dos maiores poluidores.
Estudos da WWF alertam que sem uma mudança radical, especialmente no
comportamento das pessoas, mais de 104 milhões de toneladas de plástico irão poluir os
ecossistemas até 2030. Pior: mais de 10 milhões de toneladas já chegam aos oceanos
todos os anos. Por outro lado, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Nações
Unidas fez um outro alerta no ano passado: sobre o rápido crescimento de lixo eletrônico
no mundo, que produz cerca de 50 milhões de toneladas do chamado “e-lixo” por ano.
Desse total, somente 20% é reciclado no planeta, que deixa de ganhar em torno de torno
de US$62 bilhões (R$330 bilhões).
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O Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo, embora ocupe as últimas
posições em comparação com o reaproveitamento de plástico. De acordo com a
Associação Brasileira Resíduos Sólidos – ABLP, a explicação é o preço que se paga pelo
quilo desse tipo de material. Enquanto um quilo de alumínio é vendido por R$ 3,7, o de
garrafas PET (segundo material mais valorizado) não passa de R$ 1,8. Os impostos altos
são apontados como uma das dificuldades que impedem a competitividade de valores.
Alguns projetos no Brasil e no mundo para reaproveitamento de resíduos
– Brasil – Pioneira no Brasil no desenvolvimento de tecnologia para a implementação de
Usinas de Recuperação Energética (URE) de resíduos sólidos, a Usina Verde fica
localizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Fundão. Utilizando parte
dos resíduos sólidos urbanos da Capital fluminense, gera 440 Kwh por dia, utilizados para
consumo próprio. É uma importante aliada do meio ambiente, por reduzir drasticamente
os rejeitos, incluindo plásticos, que seriam destinados aos aterros sanitários. O
procedimento já é utilizado também na Europa e Estados Unidos.
– Espanha – Um rede com moderno sistema de tubulações subterrâneas, que suga o lixo
e o envia até uma central de compressão e distribuição, vem sendo aperfeiçoada em
Barcelona desde o início de 1990. O sistema é inodoro, funciona 24 horas por dia, evita o
acúmulo de sacos nas ruas e, consequentemente, evitam doenças na população, pois
não atraem baratas, ratos, moscas, mosquitos e outros bichos.
– Alemanha – É atualmente uma das líderes mundiais em tecnologias e políticas de
resíduos sólidos. O país tinha 50 mil lixões e aterros sanitários em 1970, hoje tem menos
de 200. A cadeia produtiva de resíduos emprega mais de 250 mil pessoas. Estima-se que
13% dos produtos comprados pela indústria alemã sejam feitos a partir de matériasprimas recicladas. Moderna tecnologia transforma 8 em cada 10 quilos do lixo não
reaproveitado em energia, através da incineração.
– Japão – A necessidade de se produzir menos resíduos entre seus 127 milhões de
habitantes, que vivem em 372 mil km2 (densidade de 337 hab/km2), levou o país a
investir em tecnologia avançada a partir da década de 1960. Hoje, reaproveita a maior
parte das cerca de 150 mil toneladas de lixo que produz diariamente. Também reduziu em
até 98% as emissões de dioxinas e outros poluidores nas mais de 1,2 mil plantas de
usinas em atividade, a maioria adaptada ao conceito de alto controle de poluição e alta
eficiência energética.
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Why does garbage still cause so many problems to
people's health and environmental risks to the planet?
Published on the RCMA website on 07/17/2020

Part of the 10,000 tons of solid waste collected in Rio de Janeiro daily is removed
from the beaches by Comlurb.
Photo: Disclosure / Comlurb
One of the most recurring issues, the production and disposal of waste produced in cities
is still a worldwide concern. It is not for less. According to data from the United Nations
Program for Human Settlements (UN-HABITAT), more than 2 billion tons of waste are
produced every year in the world. In October, the entity launched the Waste Wise Cities
campaign, in order to face the growing challenges of dealing with solid waste.
In Brazil, where the National Solid Waste Policy - a legislative effort that establishes
strategies for the prevention and reduction of waste generation, in addition to creating
goals to face environmental, social, and economic problems resulting from the inadequate
handling of waste - completes 10 years next month, the situation also requires reflection,
not only by governments in all spheres, but by society as a whole, which loses R$ 6.5
billion every 12 months, for not recycling its plastic waste properly.
In the eighth chapter of the series of articles on sustainability, architecture, urbanism, and
landscaping, which began in June - a month dedicated worldwide to the environment - Rio
World Capital of Architecture addresses waste disposal and recycling. This column
presents the national and international panoramas on the subject and gives examples of
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countries that have been making the most progress regarding waste collection and
recycling.
Tomorrow, Rio de Janeiro's efforts to reduce the effects of environmental pollution, through
municipal government programs. On Sunday, we will address the measures planned and
taken by the construction sector to allocate the debris from the works. And the positive
effects achieved by entities focused on recycling, such as the Association of Recyclers of
the State of Rio (Arerj), which wants to transform Rio into the National Capital of Waste
Collection and Recycling, with the goal of mitigating the impact of solid waste in the
environment.
Data from UN agencies show that 99% of the products are discarded within a maximum
period of six months. The situation is so alarming that, as an example of the dimension of
its severity, in order to supply the current use of resources and to absorb the waste
generated in the planet, it would necessary aggregate a land with the approximate size of
70% of another a planet Earth to accommodate the 7.6 billion inhabitants of the globe.
The growing risks of the waste generated by the excessive use of resources for health,
economy, and security - vital areas for the sustainable recovery and the accomplishment
of the Sustainable Development Goals (SDGs) defined by the UN by 2030 - are alarmed
the United Nations Environment Program (UNEP) to the international community.
Social isolation decreased garbage production on the streets and increased
household waste
Due to the social isolation imposed by the Covid-19 pandemic, household waste has
become even more prominent in discussions about sustainability. There was a decrease in
waste on the streets, due to a smaller circulation of people and cars, but at the same time,
the amount of household waste increased.
According to the Brazilian Association of Public Cleaning and Special Waste Companies
(Abrelpe), which has 41 members, the social distance measures adopted in most Brazilian
cities, especially in the metropolises, resulted in a 15% to 20% growth in the production of
household waste.
- There was also an increase in the consumption of recyclable goods, acquired over the
internet in this period - commented Abrelpe's CEO, Carlos Silva Filho, in a recent
interview.
Established in the mid-1970s, Abrelpe represents the International Solid Waste Association
(ISWA) in Brazil and was chosen to host the Regional Secretariat for South America of
IPLA- International Partnership for the Development of Waste Management with Local
Authorities, a program recognized and maintained by the UN through the United Nations
Commission for Regional Development (UNCRD). 40% of the garbage collected still goes
to landfills and dumps.
The 2018/2019 Solid Waste Panorama, produced by Abrelpe, reveals that in 2018, Brazil
generated 79 million tons of waste, of which 92% were collected. This is a slight
improvement over the previous year, since the production of garbage increased by 1% and
the collection, by 1.66%. Of the total collected, 59.5% had an appropriate destination,
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according to the document, which also represented an improvement of 2.4% compared to
the results of the year of 2017.
The numbers, however, are not encouraging, since the national average is much lower
than countries with the same income bracket as Brazil, which correctly dispose of 70% of
the garbage collected. The Abrelpe report shows that 59.5% (118,631 tons) of waste
produced in the country per day ends up in landfills; 23% (45,830 tonnes) are addressed
to controlled landfills and 17.5% (34,850 tonnes) to dumps - which must be extinguished
by 2021, according to the National Solid Waste Policy.
In 2010, the National Solid Waste Policy established that, by August 2014, Brazil should be
free of dumps. Currently, however, about 8% of the waste produced in Brazil (6.3 million
tons) is still not even collected and 40% of the waste that is collected still has landfills or
garbage dumps as its destination. In these irregular environments, there are neither
measures necessary to guarantee the safety of the environment nor the population. The
report said that approximately 3,000 of the 5,550 Brazilian municipalities still face this sad
reality.
The coverage of the garbage collection has improved, but one in every 12 Brazilians still
don’t have regular garbage collection at their door. In the opposite direction, Abrelpe
reports demonstrate that selective collection is far from universal, and that recycling rates
have been stagnant for almost 10 years. The biggest challenges are still the complete
deactivation of garbage dumps, greater government investments in selective collection,
and the behavior changing of the population, since most Brazilians have not yet learned to
throw garbage in the trash and separate recyclable waste.

Source: Abrelpe
The recycling rate is low in Brazil and worldwide
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Brazil has a lot to learn when it comes to waste recycling. The country is currently, for
example, the fourth-largest producer of plastic waste in the world, according to a study of
the World Wildlife Fund (WWF) - an international non-governmental organization that
works in the areas of conservation, research, and environmental recovery -, involving 200
countries. In Brazil, at least 11.35 million tons of plastic are produced annually, of which
only 145 thousand tons are recycled, equivalent to 1.28% of the total, most of the recycled
waste is concentrated in the South and Southeast. The world average is 9%.
In practice, only 17% of the Brazilian population is served by selective collection,
according to a report by the NGO Compromisso Empresarial de Reciclagem (Cempre).
Experts from the GEA Institute - Ethics and Environment, an organization that aims to
develop environmental education, warn: the problem is systemic and requires
responsibility and urgent efforts from everyone in the search for solutions: industry, the
government, and the citizen.
The percentage of public resources invested per inhabitant is also low, according to
experts. The latest surveys show that in 2018 around R$ 10 billion were invested in the
sector, or R$ 4.01 per inhabitant per month. In the previous year, the investment was
higher: R$ 10.1 billion (R$ 4.07 per inhabitant/month).
Rio de Janeiro is a national example in urban waste management, according to the
Urban Cleaning Sustainability Index
Rio de Janeiro was recognized last year as the best Brazilian capital in waste
management, according to the 2019 Urban Cleaning Sustainability Index (ISLU) 2019. The
index, released for the fourth consecutive year and formulated by the National Union of
Urban Cleaning Companies (Selur) and PwC Brasil (national branch of one of the largest
auditing and consulting companies in the world), takes into account the following criteria
concerning the solid waste policy: population engagement; financial sustainability;
recovery of collected waste; and environmental impact.
The efforts of the capital of Rio de Janeiro have brought good results to the sector. The
city, for instance, was the first one to comply with the National Solid Waste Policy (PNRS),
with the closure of the Gramacho Landfill and the opening of the CTR-Rio Waste
Treatment Center, in Seropédica, at Baixada Fluminense region. This unit brings together
cutting-edge technology, unprecedented in all of Latin America. Per day, 10,000 tons of
solid waste are collected across the municipality - including household and public waste,
RCC (construction waste), large generators, and the removal is free of charge.
The City of Rio has also adopted a series of sustainable measures that modify the
treatment of solid urban waste for the better. One of which is the Rio Novo Olhar project,
which consists of revitalizing degraded areas, critical points for irregular garbage disposal,
squares, and leisure areas through partnerships with several municipal bodies and the
private sector. The initiative reuses, for example, logs removed from trees at risk of falling
for the construction of urban furniture, as well as tires and pallets (wooden, metal, or
plastic pallets used for moving loads), and other materials that would be disposed of as
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garbage. All of the materials are used in the manufacture of playgrounds, gardens, and
dumps in the neighborhoods.

In Rio, Comlurb reuses recyclable material to build playgrounds in squares.
Photo: Hudson Pontes / Rio City Hall
Most Brazilians know little or nothing about garbage collection
A 2018 Ibope survey shows that 66% of the population know little or nothing about
selective collection, and 39% do not separate waste. Another 2019 survey by Ipsos
Institute revealed that 54% of Brazilians do not understand how recycling works in their
region - in the rest of the world, this rate is 47%, on average.
The largest producers of recyclable waste, the Americans recycle 34.6% of what they
produce, almost half of the more than 70 million tons generated per year. China recycles
21.92% of the 54.7 million tons it produces a year. Both countries recycle a higher volume
than the total waste produced in Brazil. However, these countries don’t recycle an even
higher volume. In addition to the USA and China, India also still appears ahead of Brazil, in
the ranking of the biggest polluters.
A World Wide Fund for Nature - WWF studies warn that without a radical change,
especially in people's behavior, more than 104 million tons of plastic will pollute
ecosystems by 2030. Worse, more than 10 million tons of waste reach the oceans every
year. On the other hand, the United Nations International Labor Organization (ILO) issued
another warning last year on the rapid growth of electronic waste in the world, which
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produces about 50 million tons of so-called "e-waste" per year. Of this total, only 20% is
recycled on the planet, which means an earning opportunity of around US$ 62 billion (R$
330 billion).
Brazil is one of the largest aluminum recyclers in the world, although it occupies the last
position in comparison with the reuse of plastic. According to the Brazilian Solid Waste
Association - ABLP, the explanation is the price paid for the weight of this material. While a
kilo of aluminum is sold for R$ 3.7, the PET bottles (second most valued material) costs
only R$ 1.8. High taxes are pointed out as one of the difficulties that hinder the
competitiveness of values.
Examples of projects in Brazil and worldwide to reuse waste
- Brazil - Pioneer in Brazil in the development of technology for the implementation of
Energy Recovery Plants (URE) for solid waste, the Green Plant is located at the Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ). Using part of the urban solid waste of the capital of
Rio de Janeiro, it generates 440 kWh per day, for its energy consumption. The Plant is an
important ally of the environment, as it drastically reduces waste, including plastics, which
would be sent to landfills. The procedure is also used in Europe and the United States.
- Spain - A network with a modern system of underground pipes, which sucks the waste
and sends it to a compression and distribution center, has been improved in Barcelona
since the early 1990s. The system is odorless, works 24 hours a day, avoids the
accumulation of bags on the streets, and, consequently, prevents diseases in the
population, as they do not attract cockroaches, rats, flies, mosquitoes, and other animals.
- Germany - It is currently one of the world leaders in solid waste technologies and
policies. The country had 50 thousand dumps and landfills in 1970, today it has less than
200. The waste production chain employs more than 250 thousand people. It is estimated
that 13% of products purchased by the German industry are made from recycled raw
materials. Modern technology transforms 8 out of 10 kilos of unused waste into energy
through incineration.
- Japan - The need to produce less waste among its 127 million inhabitants, who live on
372 thousand km2 (density of 337 inhabitants/km2), led the country to invest in advanced
technology since the 1960s. Today, Japan reuses most of the approximately 150 thousand
tons of garbage it produces daily. It has also reduced emissions of dioxins and other
pollutants by up to 98% at more than 1,200 active plants, most of which are adapted to the
concept of high pollution control and high energy efficiency.
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Arquitetura da felicidade, tendência para o bem-estar
nos espaços e ambientes projetados
Publicado no site do RCMA em 14/12/2020

Vicente Loureiro chama a atenção para a valorização de projetos voltados para o
fim da "sofrência".
Foto cedida pelo autor.
Valores voltados para a promoção da felicidade e o bem-estar dos moradores e usuários
dos espaços e ambientes por eles projetados é o tema desse artigo escrito por Vicente
Loureiro. O arquiteto e urbanista chama a atenção para o conceito, que está vinculado a
uma crescente aplicação de concepções da chamada ciência da felicidade. O objetivo é
melhorar a vida das pessoas. Confira o texto na íntegra:
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Congresso americano, exemplo da chamada `arquitetura da felicidade´.
Foto cedida pelo autor.
Participei recentemente do II° Congresso Brasileiro de Arquitetura da Felicidade.
Inicialmente cheguei a estranhar o título. Em muitos anos de profissão já tinha visto muita
adjetivação para arquitetura, porém nunca uma destinada a vinculá-la à felicidade. Entre
surpreso e cabreiro fui levado a conhecer um saudável e denso movimento de arquitetos,
incluindo profissionais de outras áreas, cujo trabalho é orientado por princípios e valores
voltados a promover a felicidade e o bem-estar dos moradores e usuários dos espaços e
ambientes por eles projetados.
A primeira constatação importante foi perceber que esta tendência não é uma iniciativa
isolada. Está vinculada a uma crescente aplicação de conceitos da chamada ciência da
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felicidade visando melhorar a vida das pessoas. Já presente em importantes
universidades do mundo, inclusive na prestigiosa Harvard. No Brasil já existem, na
academia, disciplinas e cursos regulares dedicados a estudar a felicidade em seus
aspectos científicos, filosóficos, artísticos e até espirituais.
Um Congresso Internacional da Felicidade vem sendo realizado, regularmente, por aqui
há algum tempo. Debatendo temas da psicologia positiva, da ciência das emoções, da
neurociência entre outros. Já a pegada central do pessoal da arquitetura, parece ser a de
como lugares e edifícios podem ajudar as pessoas a se sentirem bem, em paz e com
mais qualidade de vida. Inclusive publicações foram divulgadas tratando da
Neuroarquitetura, da Arquitetura do bem-estar entre outras novidades, nem sempre muito
claras.
Washington e a livraria do Congresso americano
Talvez os exemplos mais palpáveis desta chamada arquitetura da felicidade estejam
presentes na evolução do bem-estar e conforto verificada nos edifícios destinados à
saúde, como os chamados “hospitéis” (hospitais hotéis). Infelizmente, até o presente, só
possíveis na rede privada e voltada para pessoas de altíssima renda. Mas com inegáveis
e importantes inovações, obtidas graças ao desenvolvimento de projetos baseados em
evidências e pesquisas científicas para se obter sempre o melhor resultado na ambiência
de tais edifícios.
Nos conceitos da biofilia usados para aumentar a conexão das pessoas com bem-estar,
através de mais contato com elementos da natureza. E atestados pela Certificação Well,
desenhada exclusivamente para garantir padrões seguros e sustentáveis de saúde e bem
estar nos edifícios, avaliando qualidade do ar, da água, da iluminação, do conforto, dos
movimentos e comportamento dos futuros usuários e colaboradores.
Ficou gravado na minha cabeça, como resultado marcantes dessa estratégia, o centro
cirúrgico e o CTI com vista panorâmica para a cidade, num ‘hospitel’ recém construído em
São Paulo. Sem dúvida uma quebra de paradigma animadora.
Algumas afirmações ouvidas durante o congresso também chamaram minha atenção.
Como aquela que diz: “as pessoas estão buscando mais experiências vitais do que
produtos”. Procurando por conta disso cada vez mais espaços para celebrar a vida e
gerar felicidade. Fugindo de locais inóspitos ou então da SED (síndrome dos edifícios
doentes).
Como passamos 90% do nosso tempo em espaços fechados, faz todo sentido a
preocupação com a saúde e o bem-estar dos edifícios, e das sensações que seus
ambientes podem provocar. Impactando para o bem ou para o mal os sistemas
cardiovasculares, endócrino, nervoso, respiratório, imunológico das pessoas. Como
também, estimulando ou não os chamados hormônios da felicidade, a endorfina,
dopamina, serotonina e oxitocina. Estudos técnicos e científicos estão a afiançar as
correlações diretas do ambiente construído com as reações do corpo humano.
E o mundo parece interessado em medir e conferir os benefícios gerados pelo tal estado
de felicidade. O relatório Global da Felicidade editado pela ONU, o Conselho Global da
Felicidade formado por agentes de governo e empresários, o ministério da Felicidade de
Dubai, o orçamento e a economia do bem-estar da Nova Zelândia e a troca do PIB
(produto interno bruto) pelo FIB (felicidade interna bruta) promovida pelo Butão, são
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demonstrações claras de que conhecer, incentivar, medir e avaliar padrões de felicidade
praticados nos edifícios, bairros, cidades, regiões ou países, ações que vêm se
multiplicando e ganhando relevância. Afinal como nos ensinou o poeta “é melhor ser
alegre do que ser triste”. E cá pra nós, chega de sofrência.
*Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, doutorando em urbanismo na Universidade
de Lisboa e autor do Livro Prosa Urbana
Texto originalmente publicado no site https://novaiguassuonline.com.br
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Municipal Energy and Lighting Company – RIOLUZ
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – Comlurb
Municipal Company of Urban Cleaning Services – Comlurb
Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO
Municipal Information Technology Company– IPLANRIO
Empresa Municipal de Multimeios -Multirio
Municipal Multimedia Company – Multirio
Fundação Parques e Jardins
Parks and Gardens Foundation
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
City of Rio de Janeiro Planetarium Foundation

Parcerias institucionais
Institutional partnerships for the promotion of news and projects
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA
Brazilian Association of Architecture and Urbanism Education – ABEA
Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura / RJ – ASBEA RJ
Brazilian Association of Architecture Offices / RJ – ASBEA RJ
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU BR
Architecture and Urbanism Council – CAU BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo RJ – CAU RJ
Rio de Janeiro Architecture and Urbanism Council – CAU RJ
Federação Nacional de Arquitetos – FNA
National Federation of Architects – FNA
Federação Internacional Imobiliária - FIABCI Rio
International Real Estate Federation – FIABCI Rio
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio de Janeiro
Institute of Architects of Brazil – Rio de Janeiro Department – IAB /RJ
Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos - ONU Habitat Brasil
United Nations Human Settlement Programme – ONU Habitat Brasil
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Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ/ Rio de Janeiro Commercial Association – ACRJAssociação de
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário - ADEMI RJ/ Association of Directors of Real Estate Companies –
ADEMI RJ
Associação de Moradores do Conjunto Pedregulho/ Residents Association of Pedregulho Complex
Associação dos Recicladores do Estado do RJ – ARERJ/ Association of Recyclers of the State of Rio de Janeiro –
ARERJ
Autonomy Investimentos – Moinho Fluminense/ Autonomy Investiments – Moinho Fluminense
Bondinho Pão de Açúcar/ Sugarloaf Cable Car
Câmara Empresarial Rio/ Rio´s Business Chamber
Canal Curta/ Curta Channel
Casa França Brasil/ France-Brazil House
Casa Firjan/ Firjan House
Centro SEBRAE de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB/ SEBRAE Reference Center for Brazilian
Handicrafts – CRAB
Circo Crescer e Viver/ Crescer e Viver Circus
Clube de Engenharia/ Engineering Club
Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo – CEAU RJ/ Council of Architecture and Urbanism Entities –
CEAU RJ
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS Brasil/ International Council for Monuments and Sites –
ICOMOS Brasil
Consulado Americano no Rio de Janeiro/ U.S. Consulate General Rio de Janeiro
Consulado Geral da França no Rio de Janeiro/ Consulate General of France in Rio de Janeiro
Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro – Instituto Italiano de Cultura/ Consulate General of Italy in Rio de
Janeiro – Italian Institute of Culture
Dois em um produções/ Two in One productions
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense – EAU/UFF/ School of Architecture and
Urbanism of Federal Fluminense University – EAU/UFF

Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ/ School of Magistrates of the State of Rio de Janeiro –
EMERJ
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/ ESPM University
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FAU/UFRJ/ Faculty of
Architecture and Urbanism of the Federal University of Rio de Janeiro – FAU/UFRJ
Fundação Nacional de Artes – Funarte/ National Arts Foundation – Funarte
Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ/ Osvaldo Cruz Foundation – FIOCRUZ
Henrique Mindlin Arquitetos Associados/ Henrique Mindlin Associated Architects
Hotel Nacional Rio/ Hotel Nacional Rio
Instituto Art Déco Brasil/ Art Déco Brazil Institute
Instituto Cidade Viva/ Cidade Viva Institute
Instituto Europeu de Design – IED Rio/ European Institute of Design – IED Rio
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP Brasil/ Transport and Development Policy Institute –
ITDP Brasil
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN RJ/ National Historical and Artistic Heritage Institute –
IPHAN RJ
Instituto FUNJOR/ FUNJOR Institute
Instituto Lotta/ Lotta Institute
Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais/ Niemeyer Institute for Urban, Scientific and Cultural
Policies
Ministério das Relações Exteriores – Palácio Itamaraty Rio de Janeiro/ Ministry of Foreign Affairs – Itamaraty Palace
Rio de Janeiro
Museu de Arte Moderna – MAM/ Modern Art Museum – MAM
Museu de Arte do Rio/ Rio Art Museum
Museu do Amanhã/ Museum of Tomorrow
Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro/ Historical Museum of the City of Rio de Janeiro
Museu Histórico Nacional/ National Historical Museum
Museu Nacional de Belas Artes/ National Museum of Fine Arts
Obra Social Abrace o Rio/ Abrace o Rio Social Work
Paço Imperial/ Imperial Palace Culture Center
Parque Lage/ Lage Park
Pavillon de L´Arsenal Paris/ The Arsenal Pavilion Paris
Polos Gastronômicos de Copacabana, Novo Rio Antigo, Santa Teresa e Vargem Grande/ Copacabana, Novo Rio
Antigo, Santa Teresa and Vargem Grande Gastronomic Hub
Programa Deles e Delas – TV Bandeirantes/ TV Program Deles e Delas – Bandeirantes TV
Programa Rio em Foco - Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJ – ALERJ/
Program Rio in Focus – Permanent Forum of Strategic Development of the State of Rio de Janeiro – ALERJ
RAF Arquitetura e Planejamento/ RAF Architecture and Planning
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Revista Destino Rio Magazine/ Destino Rio Magazine
Rio Convention e Visitors Bureau – CVB/ Rio Convention and Visitors Bureau – CVB
Rio Star Roda Gigante/ Rio Star Ferris wheel
Sala Cecília Meireles/ Cecília Meireles Room
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do RJ – SEAERJ/ Society of Engineers and Architects of the
State of Rio de Janeiro – SEAERJ
SEBRAE/RJ/ Brazilian Micro and Small Business Support Service – SEBRAE/RJ
Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa/ State Secretariat for Culture and Creative Economy
Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro - SECONCI RIO/ Social Service of the
Construction Industry in Rio de Janeiro – SECONCI RIO
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro - SINDUSCON RJ/ Union of Civil Construction Industry
of Rio de Janeiro – SINDUSCON RJ
Serviço Social do Comércio - SESC RJ/ Social Service of Commerce – SESC RJ
Theatro Municipal do Rio de Janeiro/ Municipal Theatro
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