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Com o aumento da preocupação com o meio ambiente nos últimos anos, 
a sustentabilidade passa a ser um tema de grande importância e debate no 
mundo. Apesar do tema ser amplo e multidisciplinar, pode-se dizer que um 
dos tópicos que possui grande importância e foco no debate sobre o assunto 
é a questão energética e suas possíveis soluções renováveis, visto a necessi-
dade mundial e sua crescente demanda, que torna os meios de geração atuais 
insustentáveis e prejudiciais ao meio ambiente.

Com isso, a arquitetura pode passar a ser um viés plausível para auxiliar na 
geração de energia renovável, criando novas formas de suprir essa crescente 
necessidade mundial, de maneira limpa. Desta forma, a cidade pode ser um 
meio de minimizar seu próprio consumo, visando a auto sustentabilidade.

INTRODUÇÃO 
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CAPÍTULO 1 
GERAÇÃO DE ENERGIA NA ARQUITETURA

Marcado pelo Rio +20, conferência organizada em 1992 pelas Nações 
Unidas para tratar do tema de desenvolvimento sustentável, a mudança 
climática global vem sendo pauta de discussões políticas e socioeconômicas 
devido as tendências alarmantes de aquecimento da superfície terrestre cau-
sadas principalmente por ações antropogênicas.

Dentre as evidencias da mudança climática, estão o aumento na tempera-
tura de 0,9 graus Celsius desde o século 19 causada pela crescente retenção 
de dióxido de carbono; a diminuição de 286 bilhões de toneladas por ano 
das camadas de geleira; o aumento de quase 20 centímetros no nível do mar 
devido ao derretimento destas geleiras; e a acidificação em até 30% na super-
fície dos oceanos. 
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Estes fatos sem precedentes nos últimos milênios apontam a importância do 
tema da sustentabilidade, definida pela capacidade de evitar o esgotamento de 
recursos naturais a fim de manter o equilíbrio ecológico¹.

Apesar de medidas estejam sendo tomadas em relação à alguns impactos como 
o de CO2, ainda temos que nos preocupar com outros campos referentes ao 
mesmo tema.

“[...] o Brasil apesar de ter conseguido uma redução das emissões de CO2 
provenientes do desmatamento, as emissões do setor energético duplicaram 
entre 2005 e 2010 [...]” [2]

A sustentabilidade se aplica a diferentes campos do conhecimento, desde a 
área da mecânica, como por exemplo, o estudo de automóveis movidos a com-
bustíveis alternativos, que visam à diminuição do impacto causado, substituindo 
fontes esgotáveis, por fontes sustentáveis. Até a arquitetura, onde o tema pode 
se debruçar sobre todo o processo arquitetônico, desde a escolha de materiais, 
métodos de construção e logística, até o projetual relativo à forma e eficiência. 

Desta maneira, o tema arquitetura sustentável é essencialmente amplo e multi-
disciplinar. Assim, a discussão é apresentada sob a ótica do arquiteto, ressaltan-
do, dentre tantos temas, eficiência energética e geração de energia, uma vez que 
uma das principais preocupações referentes ao impacto ambiental são os meios 
de produção de energia, mostrando-se um debate de muito interesse ao redor 
do mundo.

Partindo da ótica da energia, pode-se dizer que uma das problemáticas ambi-
entais neste tema é a crescente demanda energética e como tentar supri-la de 
forma sustentável, substituindo formas de produção não renováveis pelas ren-
ováveis e sustentáveis.[3]

Entretanto, as principais formas de geração de energia no mundo são produzi-
das por meio de formas insustentáveis, sendo elas renováveis ou não, lembran-
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do que mesmo que a geração da energia seja por fontes renováveis, ela pode 
não ser sustentável.

“A maioria das fontes de energia usadas até hoje são extraídas de recursos 
naturais finitos e poluentes, sendo assim, o planeta como provedor de ener-
gia tem capacidade finita.” [4]

“Segundo Goldemberg (2002) aproximadamente 80% de toda a energia 
consumida no mundo provém dos combustíveis fósseis, que são os prin-
cipais responsáveis por problemas de saúde e de meio ambiente em escala 
local, regional e global.” [5]

Um exemplo disso, é a geração de energia elétrica brasileira, que está baseada 
nas hidrelétricas, fonte de energia renovável. Porém a sua implementação causa 
um impacto ambiental e socioeconômico muito grande, acabando com grande 
área de fauna e flora local. [6]

“[...] Sobre este aspecto, importa ainda referir que, apesar de uma parte sig-
nificativa da energia ser proveniente de fontes renováveis, não que necessar-
iamente dizer que a mesma seja sustentável. [...] A título exemplicativo, uma 
barragem pode produzir energia limpa, mas ao mesmo tempo, pode causar 
um forte impacto ambiental na medida em que interfere negativamente nos 
ecossistemas ou originar um impacto social negativo, com foi o caso da bar-
ragem do Alqueva (Portugal) onde submergiu uma aldeia por completo, a 
Aldeia da Luz.” [7]

Grande parte das produções de energia partem do princípio do uso de uma 
grande zona/área voltada unicamente para essa função, resultando diversos im-
pactos ambientais e socioeconômicos. Como as Hidrelétricas, geotérmicas e fa-
zendas eólicas.
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“A participação de renováveis na Matriz energética foi de 41,0%, que faz do 
Brasil uma das mais limpas do mundo.” [7]

Essa característica acaba “livrando” deste fardo (gerar energia), o restante da 
cidade, que por sua vez pode ser um grande gerador energético, levando em 
conta que a maior parte dos movimentos e dinâmicas da cidade, podem gerar 
energia.

Essa característica acaba “livrando” deste fardo (gerar energia), o restante da 
cidade, que por sua vez pode ser um grande gerador energético, levando em 
conta que a maior parte dos movimentos e dinâmicas da cidade, podem gerar 
energia.

Existe energia em grande parte do cotidiano humano. Na luz do sol, no calor, 
no movimento do vento, águas e até no movimento das pessoas. A maior parte 
da energia gerada pelas condições terrestres e pela humanidade não é aprove-
itada. E se fosse aproveitada, não seriam necessários métodos rotineiros e 
desnecessários de geração de energia.

É neste ponto em que a arquitetura é e tem sido ferramenta fundamental para 
demonstrar a possibilidade de projetar edificações autossuficientes energetica-
mente. A partir desse modelo de pensamento projetual, é possível demonstrar o 
aproveitamento de diversos métodos e tipos de geração de energia, que podem 
ser a chave para uma sociedade energeticamente sustentável, apresentando uma 
reflexão sobre o modo como projetamos nossos edifícios e como planejamos 
nossas cidades, transformando a ideia tradicional de alto consumo de energia e 
nenhuma produção em um “produtor de recursos para as comunidades poder-
em gerar seu próprio poder”. Ou seja, a arquitetura pode ser a chave para novos 
métodos e formas de geração de energia, que supram de forma plena a necessi-
dade energética do mundo. 

Com a percepção dessa relação estreita entre arquitetura, impacto ambiental e 
produção de energia, atualmente a preocupação com o meio ambiente tem se 
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intensificado, resultando em uma nova consciência arquitetônica.

“Torna-se prioridade para a arquitetura trabalhar a sustentabilidade quanto 
à questão energética no funcionamento dos edifícios, através de projetos 
que privilegiam sistemas passivos e produtivos de energia ambientalmente 
amigáveis.” [8]

Desta forma, a construção de um edifício reunindo o uso de novas tecnologias 
e a revisão das tecnologias conhecidas, passa a ser estudada e entendida com o 
objetivo de diminuir o impacto ambiental, qualificando o espaço construído de 
acordo com os novos paradigmas de conservação ambiental de forma que re-
verta ou minimize o quadro que conduz à degradação do meio ambiente.

Teoricamente, com a diminuição do consumo e a oferta de diferentes energias 
alternativas e renováveis, as construções podem diminuir o consumo de ener-
gia relativa a fontes convencionais. Em seu ápice, a edificação pode se tornar 
energeticamente autossustentável e passar a oferecer energia para a rede de 
distribuição, ao invés de aproveitar-se dela.[9] Ou seja, alcançando este ápice, 
a geração de energia na arquitetura pode se mostrar suficiente para a crescen-
te necessidade energética da cidade, deixando obsoletos e secundários, alguns 
outros meios de geração.

Com isso, é possível dizer que a arquitetura pode ser uma importante ferramen-
ta na geração de energia na atualidade, não só pelo potencial energético envolvi-
do em uma edificação/cidade, mas também pela abundância de estudos, tecno-
logias, técnicas e materiais que permitem a criação de projetos autossuficientes 
e energeticamente sustentáveis.

Existem diversas formas de gerar energia renovável na arquitetura que per-
mitem atingir o ápice do aproveitamento de seu potencial, abrindo um grande 
leque de opções a se fazer de acordo com sua necessidade, terreno, materiais di-
sponíveis e partido projetual. Cada um desses tipos alternativos de geração, que 
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serão citados, possuem diferentes funcionamentos e características específicas, 
que seu potencial deverá ser avaliado pelo local e pela necessidade do projeto, já 
que cada tipo de energia funciona de diferentes maneiras e requer práticas e es-
paços diferentes, devendo ser agregado ao projeto de maneira harmoniosa.

Este leque de possibilidades de geração de energia limpa é muito grande, en-
tretanto é possível expor os tipos mais usados na arquitetura e alguns menos 
usados, com um grande potencial de implementação e geração, ou seja, a possi-
bilidade de instalação na escala da arquitetura, construção e urbana.

A partir disso, é possível destacar quatro principais tipos de geração de energia 
limpa, sendo dois deles mais usados, e os outros dois menos recorrentes, porém 
com um potencial de aplicação na arquitetura muito grande: Eólica, hidrogênio, 
solar e cinética/mecânica, com ênfase nas duas últimas, visto que a potenciali-
dade delas no âmbito arquitetônico e urbano. 

A energia eólica vem se destacando como uma alternativa limpa. Seu custo de 
implantação e operação vêm diminuindo com o avanço gradual da tecnologia e 
o aumento da escala de produção, podendo ser considerada uma opção de en-
ergia rentável e ambientalmente benéfica. Seu impacto é praticamente insignifi-
cante, entretanto várias coisas dificultam o seu uso: Além de ser difícil adotá-la 
em locais que não possuem um potencial eólico suficiente, sua aplicação no 
meio urbano é limitado, por depender da altura de sua colocação, sendo pos-
sível apenas em edifícios de gabarito elevado. Outros fatores que interferem em 
sua colocação é seu alto nível de ruído e sua estética “desagradável” para alguns 
olhos.[10]

O hidrogênio, compõe aproximadamente 70% da superfície terrestre, entretan-
to ele não é uma fonte de primária de energia, podendo ser gerado de diver-
sas fontes primárias de energia através de processos artificiais. Além disso, não 
é poluente e pode ser produzido a partir da energia solar ou eólica, oferecendo 
para a humanidade uma fonte de energia renovável. Entretanto, o hidrogênio 
ainda não tem condições de ser adotado em larga escala, pois necessita mostrar-
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se mais competitivo, o que é dificultando pelo desafio da própria economia de 
escala.[11]

Por fim as duas formas de geração de energia que serão adotadas, utilizadas e 
aprofundadas nesse estudo são: Energia solar e cinética.

A energia solar é uma das mais adotadas no mundo, pelo sol ser a fonte mais 
“democrática” e inesgotável de energia que existe. Por sua popularidade e inves-
timento, essa tecnologia está sendo desenvolvida muito rapidamente, resultando 
na criação de novos materiais, formas e flexibilidade da técnica para a aplicação 
do “gerador” no projeto de arquitetura.

Um exemplo desse avanço são as novas placas fotovoltaicas produzidas pelas 
empresas CSEM ou Emirates Insolar, por exemplo, que permitem o arquiteto 
escolher a cor, tamanho e forma da placa fotovoltaica de acordo com a necessi-
dade do projeto e do arquiteto, permitindo que possam ser criadas novas facha-
das geradoras de energia, esteticamente agradáveis e visualmente imperceptíveis. 
Além disso, essas novas placas promovem uma diminuição da temperatura in-
terna do edifício e geram uma energia semelhante às placas convencionais.[12]

A geração de energia extremamente nova e revolucionária é a energia cinéti-
ca. Fonte essa, que gera energia elétrica por meio do movimento dos pedestres. 
Essa energia, criada pela empresa Pavegen, usa a energia que é mais desperdiça-
da por nós, no meio urbano. Esse piso, usa o material piezoelétrico para trans-
formar o movimento e pressão dos pés dos pedestres em energia elétrica. Essa 
tecnologia revoluciona o mercado de geração de energia, por aproveitar um 
fator que está muito presente na vida de todos e é desperdiçado por nós, que 
é o movimento da cidade: O movimento dos pedestres, carros, trem e metrô, 
transformando esse fator em energia sustentável.[13]

Essas duas energias estão muito presentes na vida dos pedestres, transeuntes, 
visitantes (da arquitetura), e podem ser explorados pelo arquiteto de diferentes 
formas em um projeto, no momento em que projeta-se pensando com cheios e 
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vazios, luz e sombra, percursos e permanências, criando um ambiente todo pen-
sado não apenas em funções, frações e estrutura, mas também em movimen-
tos, sol, ambientes, energia e como o visitante vai reagir em relação a isso. A ar-
quitetura passa a ser geradora e indutora; Passiva e ativa. A produção de ener-
gia tem que ser vista como uma ferramenta projetual, e não apenas como uma 
obrigação com o meio ambiente.

A partir deste pensamento, veremos como esses dois tipos de energia funcio-
nam e como podem potencializar o pensamento arquitetônico, de modo a fa-
vorecer a edificação no âmbito não só energético, mas visual, espacial e funcion-
al, criando uma unidade entre geração de energia e arquitetura.
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A geração de energia pode ser conseguida através de diversas formas no mundo, 
uma vez que quase todas os movimentos, inteirações e relações do nosso cotidi-
ano pode ser um gerador. Entretanto grande parte desse esforço é desperdiçado 
no que se diz respeito à geração de energia elétrica.

Por mais que a humanidade tenha investido bastante esforço e tempo em novos 
métodos sustentáveis de geração e economia de energia, ainda assim desperdiça-
mos a maior parte da energia gerada por nós mesmos, ou pela própria dinâmica 
da cidade. O potencial energético da cidade é quase ilimitado e se esse benefício 
for usufruído de maneira inteligente e eficiente, pode-se alcançar um alto nível 
de qualidade ambiental e minimizar os gastos de energias maléficas ao meio am-
biente.

A energia cinética é, talvez, a mais desperdiçada, uma vez que está presente em 
diversos momentos da vida cotidiana. No andar do carro, nos passos do pe-
destre, no caminho da bicicleta, e em quase todos as formas de locomoção que 

CAPÍTULO 2 
GERAÇÃO DE ENERGIA CINÉTICA
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mais são usadas diariamente. 

Existem diversos benefícios no uso desta energia. O primeiro é que seria o usu-
fruto de uma energia que já se faz o esforço para a gerar. Além disso, em um 
pensamento mais amplo e talvez mais subjetivo, seria pensar no benefício para 
a dinâmica da cidade e da educação, uma vez que implantada a tecnologia, os 
cidadãos iriam se conscientizar da importância da causa, por estar tão presente 
no seu dia-dia e afetaria muito a dinâmica da cidade por justamente incentivar o 
movimento e a caminhada dos pedestres.

Apesar desta tecnologia ainda ser muito pouco desenvolvida e possuir pouco 
investimento em relação a outros tipos de energia, ela ainda assim possui um 
potencial de aplicação muito grande. 

A tecnologia consiste em pisos elevados, modulares, dispostos de maneira que 
as juntas entre as placas possuem dispositivos piezoelétricos, ou seja, dispositi-
vos que geram energia através da pressão, que neste caso é criada pelo peso do 
transeunte.[13]

Essa tecnologia já é produzida pela empresa chamada Pavegen e já possui um 
número razoável de exemplares pelo mundo, entretanto em pequena escala. 
Projetos esses, financiados por empresas particulares que visam incentivar e 
alertar para o uso dessa nova tecnologia revolucionária¹³. Esse piso usam a en-
ergia cinética de um ser humano passo para produzir piezeletricidade, que é a 
eletricidade gerada devido ao efeito piezoelétrico. O efeito piezelétrico é uma 
propriedade de alguns materiais não condutores especiais, a maioria dos quais 
são cristais ou cerâmicas, onde a tensão mecânica no material induz um gradi-
ente elétrico através do material. Quando esses materiais são integrados em um 
circuito, a queda de tensão eles podem ser usados para criar uma corrente elétri-
ca.

O material piezoelétrico já é conhecido há muito tempo na área da ciência. Ele 
está presente no mecanismo do ultrassom. No ultrassom, ao aplicar energia 
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elétrica no material, ele vibra, gerando as ondas (energia cinética) que permitem 
a criação e visualização da imagem necessária. Já na geração de energia elétrica 
por meio deste material, o caminho é o oposto. Ao aplicar a energia cinética ao 
material piezoelétrico, ele gera energia elétrica.[14]

A Pavegen está se tornando uma solução permanente e comercial de pisos in-
teligentes. Ela usa o vinil comercial como uma superfície superior para o siste-
ma de pisos. O piso resiliente excede os padrões internacionais de segurança 
com alta resistência ao escorregamento durante todo o seu ciclo de vida, ofere-

II

III
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cendo quatro tipos de pisos de construção, incluindo lisos, borracha, resina e se-
gurança, permitindo o uso do piso em locais internos ou externos. Além disso, 
sistema Pavegen monitora continuamente os passos, fornecendo os horári-
os e locais que exigem mais da tecnologia, ou seja, locais e horários que geram 
mais energia e também monitora o fluxo direcional para fornecer uma análise 
abrangente dos padrões de movimento, desta forma o comportamento do con-
sumidor pode ser entendido pela medida da intensidade da passada e pela iden-
tificação do número de pessoas caminhando dentro de uma área designada.[13]

O sistema é composto por placas triangulares para maximizar a saída de energia 
e captura de dados, acionando vários geradores por passo. E tais placas podem 
ser adaptadas a qualquer especificação de design visual. Este revestimento per-
sonalizado pode ser usado como um espaço publicitário exclusivo ou para refle-
tir qualquer identidade de marca ou paginação.

Apesar de todas essas qualidades, é necessário ver a viabilidade desta nova tec-
nologia, para avaliar o custo-benefício da instalação de um produto tão caro 
como esse, de forma a entender se a energia gerada abate o total pago e em 
quanto tempo isso acontece.

Um estudo feito por quatro estudantes da University of  British Columbia verifi-
ca a viabilidade da instalação do sistema na própria faculdade. A construção do 
novo Student Union Building na University of  British Columbia foi programa-
do para começar no início de 2012 (Alma Mater Society of  UBC, 2010). O 
novo edifício tem o intuito semelhante ao edifício CIRS da UBC (Center for In-
teractive Research on Sustainability), o edifício mais sustentável da América do 
Norte (UBC, 2011), e pretendeu receber platina LEED certificação, ou seja, sig-
nifica que uma matriz de recursos pró-sustentabilidade será integrada ao proje-
to do edifício. Cada placa é capaz de gerar 4 a 8 watts de eletricidade por passo, 
com 5% usados para alimentar as telhas de iluminação LED e 95% restantes 
como eletricidade utilizável (Pavegen Systems, 2011). O custo das oito placas 
Pavegen é $ 30.800 e não inclui instalação, remessa, manutenção e descarte.



29

IV

V



30

VI

VII



31

A partir dos dados passados pela empresa e a investigação dos impactos ambi-
entais, sociais e econômicos da implantação de oito placas Pavegen piezelétricos 
no novo edifício SUB chegaram a conclusão de que as placas devem ser instala-
das, por conta de diversos fatores:

• Ao longo dos 5 anos de vida, as placas Pavegen poderiam reduzir as emissões 
de CO2 causadas pela produção de eletricidade não verde em 1664kg.

• São quase 100% recicláveis.

• Com base nos resultados da pesquisa, as placas promoverão o envolvimento, 
responsabilidade e participação na iniciativa de sustentabilidade da UBC.

• Baseado no estudo de caso da Escola de Gramática Simon Langton, a imple-
mentação do Pavegen telha tem sido comprovada com sucesso.

• Ao longo dos 5 anos de vida, a energia produzida pelas placas Pavegen vai 
salvar a UBC aproximadamente US $ 38.000 em energia adquirida da BC-Hy-
dro. Esse dinheiro pode ser usado para recuperar os custos de capital investido 
no projeto, bem como cobrir as taxas de manutenção e descarte.

Desta forma, além do piso retornar o investimento em torno de 5 anos, benefi-
ciaria o meio ambiente, se tornando um investimento socioeconômico viável e 
realista.[15]

Além deste estudo, existem diversos exemplos de intervenções já construídas 
em cidades ao redor do mundo que explicitam a possibilidade da implemen-
tação desta tecnologia em diversas escalas.

Um exemplo disso, é a implantação desta tecnologia em um campo de futebol 
no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. No campo em questão foram instala-
das 200 placas retangulares (600 x 450 x 68mm) à prova d’água, instaladas sob 
a grama sintética, que permitiram a geração de energia por meio dos atletas que 
praticavam o esporte no local. 
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Por conta disso, durante a noite, 100% da energia acumulada é usada para acio-
nar os seis refletores que iluminam o campo. Enquanto ao longo do dia, painéis 
fotovoltaicos instalados sobre a sede de uma escola de samba acumulam ener-
gia para outros gastos. O conjunto produz 2 Kwh de energia, o que é suficiente 
para manter os refletores ligados durante 10 horas.[13]
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CAPÍTULO 3
GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

A geração de energia solar é um assunto que tem ganhado muita força no 
mercado e é uma das opções renováveis que mais recebem investimento at-
ualmente, por sua facilidade de instalação e pela presença de seu gerador em 
todas as partes do mundo, favorecendo e “democratizando” seu uso.

Assim como a energia cinética, a energia solar é muito desperdiçada por nós. 
Ao mesmo tempo em que as placas fotovoltaicas são uma das fontes de en-
ergia renovável mais usadas, é muito desperdiçada levando em consider-
ação a escala da cidade e o uso de outros tipos de fonte de energia não ren-
ováveis. Além disso, outro fator que favorece esse ponto de vista é a forma 
com que elas são usadas e dispostas, de maneira genérica e sem estudo ou 
projeto prévio, que leve em consideração a incidência solar do terreno e da 
região em questão.

A partir deste ponto de vista, é possível afirmar que é necessário um projeto 
e a unificação entre o projeto e a tecnologia desde o início, levando em con-
sideração diversos fatores como, a insolação do terreno, a interferência do 
entorno em relação ao projeto, a superfície disponível do edifício e a possib-
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ilidade do uso do material na fachada ou em outros pontos cruciais do projeto 
além da cobertura.

Além disso, o uso da energia solar tem extrapolado barreiras tecnológicas e tem 
se reinventado de maneira que seu uso seja interessante não só em termos en-
ergéticos, mas esteticamente também. Um bom exemplo disso, é a nova tecno-
logia de placas fotovoltaicas brancas, ou de diversas cores, que vem sendo pro-
duzidas por diversas empresas de grande peso na área.

Duas dessas empresas são a Solaxess, Emirates Insolaire e a CSEM, que são pi-
oneiras na produção de placas fotovoltaicas de diferentes cores. A vantagem 
dessa nova tecnologia é o uso das placas fotovoltaicas na fachada, de maneira 
que agregue valor estético. Além disso, dependendo da cor da placa, ela diminui 
o calor nos ambientes internos, proporcionando um conforto térmico maior, 
sendo uma ferramenta não só de geração de energia, mas de economia também. 
Outro fator positivo é que sua geração de energia é muito próxima aos métodos 

XII



37

e tecnologias convencionais de maior desempenho¹². O único fator que pode 
ser considerado negativo, é seu preço, que é superior à um método convencion-
al, obviamente, principalmente por ser uma tecnologia nova e pouco produzida, 
que assim como a tecnologia Pavegen, se houver um maior investimento e um 
maior uso, seu preço irá diminuir conforme os anos de uso e pesquisa na área.

Entretanto essa nova tecnologia só está chegando ao mercado agora, e é muito 
recente para existirem grandes projetos relevantes que tenham usado com 
sucesso tal ferramenta.

Mesmo que a implementação da tecnologia solar como protagonista e parte 
fundamental de um projeto não ser comum no meio arquitetônico, existem 
alguns exemplos de projetos que transformam a geração de energia algo intrín-
seco ao projeto, de forma harmoniosa.
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Um exemplo disso é Kaohsiung National Stadium, em Kaohsiung (Taiwan), que 
chama atenção pela introdução da tecnologia desde seu projeto e por visar esgot-
amento de seu grande potencial energético. O projeto, de 2009, com capacidade 
para 55.000 pessoas é o maior estádio de Taiwan. Projetado pelo famoso arquite-
to japonês Toyo Ito, a edificação é frequentemente comparada com o símbolo do 
dragão, principalmente por sua forma orgânica e sua aparência escamosa resul-
tante dos painéis solares e calhas coletoras de água da chuva posicionados em sua 
superfície.

A principal preocupação da edificação é a sustentabilidade, em diversas fases da 
criação projetual. Seguindo esse foco, determinou-se a forma da estrutura por 
meio de uma simulação por computador, que mostravam aos projetistas como 
ela poderia maximizar o efeito do resfriamento natural pelo vento. Portanto, as 
laterais e a cobertura do estádio não são fechadas, criando um túnel através do 
qual passa o ar que diminui a temperatura do ambiente interno.

Além disso, o estádio faz uso de energia solar em toda sua fachada para suprir 
100% de suas necessidades de energia. Para isso, o arquiteto teve que usar 8844 
placas fotovoltaicas - apoiadas sobre uma base de concreto - devidamente posi-
cionadas em todas as curvas de seu projeto, para produzir até 1,14GWh de elet-
ricidade por ano, excedendo assim a quantidade necessária para suprir os gastos 
energéticos do estádio, permitindo que o restante da energia seja vendido para 
a cidade. Por esta razão, o também conhecido World Games Stadium pode ser 
considerado o primeiro estádio autossuficiente do mundo.

Deste modo, é importante ressaltar o uso apropriado da tecnologia desde o início 
do pensamento projetual, de maneira que unifique o partido, a funcionalidade e a 
geração de energia, criando uma unidade que resulte em um projeto de alta qual-
idade e ambientalmente favorável, não só para o seu próprio uso, mas para o uso 
da cidade.[16]
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CAPÍTULO 4
O PROJETO

Por se tratar de um projeto focado na arquitetura como geradora de energia, 
procura-se um programa que tenha um grande potencial energético voltado 
para os dois tipos de energia estudado. Logo, projeto em questão se trata de um 
estádio de futebol para a equipe do Santos Futebol Clube, principalmente pelo 
potencial energético do programa - graças à grande área de superfície externa 
do estádio e sua quantidade de visitantes máxima - e pela necessidade da equipe 
por um estádio atualizado. 

Desta forma, o desenvolvimento deste projeto visa verificar e criticar o pro-
grama de estádio e a viabilidade do uso da arquitetura como principal geradora 
de energia da cidade por meio de tecnologias já existentes.

O novo estádio de futebol do Santos Futebol Clube, será localizado na cidade 
de Santos, ou mais especificamente, nas docas de seu porto. Existem diversos 
fatores determinantes para a escolha de tal terreno. Primeiramente, o projeto 
servirá como ferramenta de revitalização da área, visto que o porto de Santos e 
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sua dinâmica hostil culminou em uma área degradada e cheia de vazios. Além 
disso, sua proximidade com as principais infraestruturas de transporte favore-
cem a escolha do local, já que o programa resultará em grande fluxo nas redon-
dezas em âmbito local e regional. Desta forma, com a imediação das principais 
vias da cidade, que suprirão os fluxos locais e com o terminal rodoviário, que 
suprirá o fluxo regional, o terreno se mostra com grande potencial para a im-
plementação de tal edificação, sem causar grande impacto na infraestrutura e 
fluxos da cidade.

O primeiro desafio que o terreno proporcionou para a implementação do pro-
jeto foi seu uso atual e sua dinâmica com a cidade. Por ser parte do porto do 
Santos e servir como embarque e desembarque de cargas, o local em questão é 
um grande vazio, isolado da cidade pelos trilhos do trem de carga, que cria uma 
barreira física, psicológica e visual entre o mar/docas e a malha urbana. Para 
solucionar essa questão e moldar um ambiente urbano que requalifique a área, 
foi feito um estudo urbano para a centralidade em questão.

A partir disso, foi concluído que existem duas principais ações que devem ser 
feitas para unificar a região litorânea com a cidade. A primeira, é criar uma nova 
malha para o grande vazio das docas, de forma que crie uma unidade entre o 
terreno e a cidade. Entretanto, para que essa unidade seja possível, é necessária 
uma solução para acabar com a barreira física e visual que o trem de carga acaba 
criando entre o terreno e a malha urbana. Neste âmbito, foram pensadas algu-
mas possibilidades que podem solucionar o problema em questão. A primeira 
seria enterrar o trem de carga, fazendo-o um meio de transporte subterrâneo e 
favorecendo a unidade das áreas. Entretanto essa solução é questionável visto 
que o solo de Santos é predominantemente arenoso, o que desfavorece recursos 
e soluções relacionadas à movimentação do solo. Resultando na solução adota-
da: A substituição do trem de carga por um VLT interligado à linha existente da 
parte central da cidade, criando um novo meio de transporte na área litorânea e 
consequentemente favorecendo o grande fluxo que o projeto resultará.
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O programa do estádio costuma ser um problema na ótica da cidade, por ter 
um fluxo extraordinário em poucos dias na semana, criando uma sobrecarga 
nas infraestruturas da cidade. Enquanto nos dias restantes em que a edificação 
não está em uso, ela se torna uma barreira, que desfavorece a dinâmica diversa e 
ativa que a cidade pode ter.

Desta forma, o programa foi pensado de maneira que ative a cidade e a man-
tenha movimentada em tempo integral, por meio da diversidade de usos. O pro-
grama conta não só com áreas voltadas para a parte esportiva do estádio, mas 
também áreas comerciais e culturais, voltadas para a cidade que favorecem a 
atividade e fluxos, como citado anteriormente.

No pavimento térreo, foram criadas rampas que acessam o primeiro pavimen-
to, uma área cultural de exposições e atividades, e rampas nas extremidades que 
chegam ao segundo pavimento, onde acontece o acesso dos torcedores às arqui-
bancadas. Esta dinâmica foi criada justamente para erguer os acessos das arqui-
bancadas e liberar o térreo para outras atividades que favoreçam a dinâmica da 
cidade nos dias em que o estádio não recebe eventos.

Por conta do solo arenoso da cidade de Santos, o campo de futebol foi elevado 
para que o programa relacionado ao estádio propriamente dito, fosse inserido 
abaixo dele.

Desta forma, o pavimento térreo conta predominantemente com as áreas es-
portivas referentes ao programa de necessidades do estádio, voltadas para 
dentro e abaixo do campo de futebol; E áreas comerciais, voltadas para a cidade.

A presença das rampas no pavimento em questão, favorecem a continuidade 
dos fluxos na chegada às áreas culturais e de acesso ao estádio, além de criar di-
versas áreas verdes e de permanência por sua forma orgânica.

O primeiro pavimento conta com a parte cultural do programa. Nele estão pre-
sentes as áreas de exposição, acervo, lojas, café e uma área de permanência e ex-
posição voltada para o mar, que funciona como um mirante.
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A partir do segundo pavimento, todas as funções são voltadas para o estádio e 
programas esportivos. Este pavimento é acessado por uma grande rampa que 
extrapola a área da cobertura/casca do estádio e se debruça sobre os programas 
inferiores, funcionando como um embasamento. Aqui se dão os acessos de 
todos os anéis do estádio, com escadas para o primeiro anel, e com rampas e es-
cadas rolantes para o anel superior, voltado ao público geral.

No pavimento seguinte, o terceiro, se encontra a infraestrutura que supre a ne-
cessidade dos visitantes durante o jogo, ou seja, lanchonetes, banheiros e bares, 
além do acesso e lugares para cadeirantes.

O quarto pavimento conta com as áreas exclusivas, estando presentes os cama-
rotes, tribunas e áreas voltadas para a transmissão do evento, além de restau-
rantes abertos ao público em dias específicos.

E por fim, o quinto pavimento é referente ao acesso ao anel superior da arqui-
bancada e toda a infraestrutura que supre o público de tal pavimento, contando 
com banheiros, bares e lanchonetes.

A estrutura em concreto pré-moldado da arquibancada, que suporta uma ca-
pacidade máxima de até 40.000 lugares, foi pensada de maneira independente 
com a estrutura treliçada autoportante da cobertura. Entretanto, os dois siste-
mas possuem os ritmos dos eixos dos pilares equivalentes e proporcionais, para 
assim, não interferir no pavimento térreo.

Apesar da grande preocupação com a relação entre o projeto, programa e 
dinâmica com a cidade e estrutura, o principal foco do projeto continua sendo 
a geração de energia a partir de uma arquitetura. Por conta disso, a forma do 
projeto foi pensada para gerar energia com maior eficiência, tentando alcançar 
o máximo potencial energético que um estádio pode entregar. Desta forma, a 
casca é o primeiro foco do projeto.

A cobertura funciona como um dos dois geradores de energia do estádio. 
Grande parte de sua superfície é revestida por placas fotovoltaicas brancas, tec-
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nologia recente que favorece a estética do projeto e na diminuição da temperatura 
interna da edificação¹². Essas placas funcionam como uma proteção solar, sendo 
elas maiores onde há uma maior incidência solar ou menores onde há menos in-
solação, gerando energia eficientemente e favorecendo no conforto ambiental. 

A forma e experimentos da casca foram feitos por meio do programa Rhinoc-
eros, com auxílio do Grasshopper. Por meio deste softower, a forma foi previa-
mente estipulada e a partir dela gerado um gráfico de calor referente ao mapa 
solar da cidade de Santos em sua superfície e uma malha losangular que demar-
caria a divisão dos futuros caixilhos e placas fotovoltaicas que revestiriam toda a 
estrutura metálica do projeto. Após esse processo, foi gerada a primeira visual-
ização do posicionamento e forma das placas fotovoltaicas resultante do gráfico 
de calor. Resultado esse, mais eficiente em relação à utilização de material e ger-
ação de energia. 

Entretanto, a forma resultante não leva em consideração fatores projetuais que 
são fundamentais para a qualidade arquitetônica do projeto. O primeiro fator 
é a recomendação FIFA que sugere que a cobertura possua sua extremidade 
translúcida para beneficiar a iluminação do gramado e, consequentemente, a 
transmissão dos jogos. E o segundo fator é referente aos usos internos do proje-
to que necessitam de mais luz, ou mais especificamente duas áreas nas extremi-
dades do projeto, onde funcionarão como áreas arborizadas de respiro.

A partir desses novos parâmetros, a superfície existente foi alterada, originando 
a forma final que leva em consideração a incidência solar, os usos internos e fa-
tores pré-determinados. Forma essa mais completa na ótica projetual e ao mesmo 
tempo eficiente no âmbito energético e uso de materiais.

O segundo foco do projeto, é a geração de energia cinética, ou seja, por meio do 
movimento das pessoas. Para que isso ocorresse, foi necessário fazer com que 
grande parte do projeto, principalmente das arquibancadas, fossem feitos com 
piso elevado, para que o sistema de geração possa ser implementado entre a laje e 
o revestimento.
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Para o posicionamento das placas de piso Pavegen, foram considerados os 
locais com maiores fluxos de pessoas e maior intensidade e ritmo de passadas/
pulos. 

Desta forma, foi preciso analisar os locais de maior fluxo de pessoas. O pri-
meiro local onde foram posicionadas as placas, foram nas arquibancadas, onde 
a intensidade, ritmo e quantidade de pessoas é o maior possível dentro projeto. 
Sendo implementado em toda a superfície horizontal das arquibancadas.

O segundo local com maior fluxo de pedestres é no próprio pavimento de 
acesso às arquibancadas, onde todo visitante terá que passar para chegar ao seu 
assento. Para posicionar essas placas, foi utilizado o plugin do programa Grass-
hopper chamado PedSim. Por meio deste programa, foi criada uma simulação 
do fluxo de pessoas neste pavimento de acesso e a partir deste mapeamento, as 
placas de piso gerador foram posicionadas de acordo com o fluxo levantado na 
simulação. Ou seja, onde existe um maior fluxo de visitantes são posicionadas 
as placas Pavegen, enquanto onde há uma menor intensidade de passadas, são 
colocadas placas elevadas alinhadas com as geradoras, resultando no maior cus-
to-benefício em relação à geração de energia e uso da tecnologia.
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CAPÍTULO 5
PROCESSOS E RESULTADOS 

A análise, modelagem e resultados foram obtidos a partir do programa Grass-
hopper, com auxílio dos plugins LadyBug, LunchBox, WaveBird e PedSimv  
(WaveBird foi necessário para a modelagem da estrutura metálica). O estudo 
prático pode ser dividido em geração solar e cinética. Todos os processos com-
pletos estão presentes no envelope ao fim do trabalho, pegue-os para acompan-
har e entender a metodologia da criação do projeto.

O processo entre a criação da forma e obtenção dos resultados da geração solar 
foram divididos em 4 etapas: Modelagem da forma, análise solar, desenvolvi-
mento da superfície geradora e obtenção dos resultados.

Para a criação do modelo na primeira fase, foi necessário criar três curvas me-
stras, que serviriam de guia para o molde da forma. Essas curvas foram geradas 
a partir de 8 pontos paramétricos em suas extremidades, controláveis e modi-
ficáveis por meio de “Sliders”. Esses, podem controlar a altura e a distância do 
centro do projeto, além do ângulo de rotação nos pontos diagonais, facilitando 
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a edição da forma com o decorrer do projeto. Todos esses pontos serviram de 
base para a criação das curvas com a ferramenta “Nurbs Curve”. Após isso, as 
três curvas criadas foram usadas para a geração da forma, por meio da ferra-
menta “Loft”, ferramenta essa que pode definir o estilo do modelo a partir das 
curvas escolhidas anteriormente, podendo gerar formas retas mais próximas ou 
distantes às curvas, ou até uma forma fechada ou aberta, resultando no modelo 
que foi utilizado no projeto.

Na fase 2, o plugin chamado LadyBug foi usado para a análise solar. Primeira-
mente, foi necessária a obtenção de um arquivo EPW referente às informações 
geográficas de Santos, que serviu de base para a produção das análises solares 
feitas[17]. Após isso, o arquivo em questão foi carregado no Grasshopper e por 
meio do componente “GenCumulativeSkyMtx” ele foi interpretado para ser 
usado nas ferramentas subsequentes. Por meio do “SelectSkyMtx” as infor-
mações interpretadas anteriormente em conjunto com o período em que análise 
solar será feita (“AnalysisPeriod”), o norte do terreno e a forma gerada na pri-
meira fase do processo foram levadas ao componente “RadiationAnalysis”, re-
sultando no mapa de calor referente à radiação de Santos, projetado na superfí-
cie do projeto.

Em seguida, na terceira fase do processo, com auxílio do plugin LaunchBox, 
foi criada uma malha losangular sobre a superfície da cobertura, que servia de 
base para a criação e dimensionamento das futuras placas fotovoltaicas, por 
meio da ferramenta “DiamondPanels”. A partir desta malha, com a ferramen-
ta “Remap”, usou-se o resultado da análise solar para fazer “pontos de atração” 
de acordo com a intensidade solar vista anteriormente. A partir desses pontos, 
com o componente “Scale” foram redimensionadas as placas a partir do gráfi-
co solar projetado na superfície da forma, de maneira que onde há uma maior 
radiação, a área da placa seria maior. Entretanto, para suprir a necessidade pro-
jetual e estética, citada no capítulo anterior, foram alteradas as dimensões das 
placas com a mesma metodologia anterior, entretanto com linhas de atração 
geradas de forma semelhante que as curvas mestras da forma, de maneira a 
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proximidade das linhas interferem na escala das placas, permitindo que o ar-
quiteto possa as modelar manualmente de acordo com a necessidade projetual e 
eficiência energética.

Foram retiradas as áreas das formas geradas pela ferramenta “Área”, para que 
assim possam ser tiradas conclusões com base nos resultados obtidos futura-
mente e sobrepostos com esta informação.

Finalmente na fase 4, as informações de geração de energia da forma resultante 
de todo o processo foram geradas a partir do mecanismo “PhotovoltaicsSur-
face”, que a partir da geometria final, do arquivo EPW e das informações técni-
cas da placa fotovoltaica usada no projeto.

A forma final obteve um resultado de 865.064kWh por ano de energia com 
6755 placas.* 

O outro foco de geração de energia da arena, a geração de energia a partir do 
movimento dos visitantes, pode ser dividido em duas áreas que foram desen-
volvidas de formas diferentes. A área interna das arquibancadas, que leva em 
consideração principalmente a área abaixo dos acentos dos torcedores; E a área 
externa das arquibancadas, referente ao percurso do visitante entre a rampa de 
entrada e o acesso aos assentos.

A primeira área as placas de geração de energia foram posicionadas abaixo de 
cada assento, de forma que cada um dos 40.000 torcedores pise em uma placa 
durante o jogo. Desta maneira, considerando que cada placa gera até 8Watts de 
potência e que um torcedor dá em média 85 pulos durante o jogo[18], o estádio 
inteiramente cheio, pode gerar até 27.200kW de energia em um jogo. Consid-
erando que em média há um jogo por semana, ele pode gerar até 1.305.600kW 
por ano neste setor.

Para a segunda área, a externa, não é possível posicionar as placas de maneira 
tão simples como anteriormente, já que a localização dos pedestres e seus movi-
mentos não são tão óbvios como nas arquibancadas. Deste modo, é necessário 
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fazer um estudo de fluxo dos pedestres para assim ter uma maior precisão de 
onde colocar as placas de geração de energia cinética, resultando em um maior 
aproveitamento energético e de material.

O estudo de fluxo foi criado por meio do Plugin chamado PadSim. Assim como 
na geração das placas fotovoltaicas, seu processo de criação também foi divi-
dido em 4 fases. A primeira fase é referente à criação dos “portais” por onde 
os pedestres devem sair e chegar. Para criar a metodologia que guiou a geração 
desses portais, levou-se em consideração que o controle de acesso se daria nas 
extremidades das rampas e que o visitante só poderia entrar na edificação pela 
rampa de acesso referente ao seu portão/acento. A partir disso, foram cria-
dos os pontos de saída dos pedestres, posicionados na extremidade da rampa, 
e pontos de chegada, posicionados nos acessos às arquibancadas, por meio do 
componente “Gate”, onde podem ser escolhidos o ponto onde ele se encon-
tra, o raio de acesso, o tempo de acesso e seu nome. Aqui são criados 9 entradas 
e saídas (12 portais) referentes à ¼ dos acessos do projeto, nomeadas de 1-A a 
6-A (acessos ao primeiro anel) e 1B a 3B (acessos ao segundo anel).

A partir destes parâmetros a fase 2 foi criada. Nela foi usado o componente 
“Person Template” para gerar o comportamento dos pedestres que são defini-
dos por diferentes parâmetros: Pelos portais de entrada e saída, ou seja, de onde 
as pessoas saem (início da rampa) e para onde elas querem ir (acesso às arqui-
bancadas); Pelo seu número (nome); Pelo seu raio de visão; Pela escala gráfica 
de seu “corpo” que será simulado; E programa de seu interesse. A partir disso, 
9 grupos de pessoas referentes a cada acesso foram criados.

A simulação do comportamento das pessoas é feita na fase 3. Nela, por meio 
do componente “PedSim”, informações como o número de pessoas simu-
ladas, o tempo de geração das pessoas, os obstáculos encontrados por elas 
(limite da rampa, das escadas de acesso, pilares e vazios) e seu “alvo” (programa 
obrigatório) são parâmetros que definirão a previsão do fluxo da população 
do projeto. A partir dessa simulação é possível captar diferentes resultados por 
meio de diversos componentes deste Plugin. Um exemplo criado para exempli-
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*Para a realização do re-
sultado final, foi necessária 
a simplificação da forma 
em apenas 612 placas, 
por motivos técnicos, 
entretanto com a mesma 
metodologia e área semel-
hante à forma usada.

ficar um desses resultados, é a obtenção do raio de visão do pedestre por meio 
do componente “Draw Person”.

A fase final do processo de previsão de fluxos é a obtenção dos resultados por 
meio de um gráfico que possibilite a leitura das áreas por onde os pedestres ti-
veram maior contato, para que assim a quantidade e o posicionamento das 
placas sejam os mais benéficos possíveis no âmbito da geração de energia.

Para isso, primeiramente foi necessário a criação de uma malha sobre o projeto, 
onde se projetaria o gráfico de fluxos. Por meio do componente “Grid Person 
Counter” a malha foi gerada a partir de parâmetros como tamanho do plano 
que o gráfico irá ocupar (nos planos x e y) e escala da das células quadradas de 
divisão do gráfico, além das informações obtidas anteriormente por meio do 
componente “PedSim”. A partir desta malha e das informações de fluxo, a cor 
da malha é alterada de acordo com a passagem do pedestre por meio dos com-
ponentes “Color HSL” e “Material”, resultando no gráfico que nos informa os 
locais por onde os pedestres mais passarão em dias de jogo.

Por fim é necessário saber quantas passadas uma pessoa deve dar para chegar 
ao acesso referente ao seu acento. Para isso, foi feito um levantamento de 
distância de cada um dos percursos criados. (1A = 70m; 2A = 90m; 3A = 
110m; 4A = 137m; 5A = 160m; 6A = 185m; 1B = 77m; 2B = 78m; 3B = 
167m) A partir da média dessas distâncias (levando em conta que o percurso 
6A se repete apenas duas vezes e não quatro, como os outros percursos) que é 
de 109m e levando em conta que a passada média de uma pessoa é de 0.82m, é 
possível dizer que em média, o visitante da arena levaria 132 passos para chegar 
ao seu acesso. Sabendo que uma placa Pavegen gera até 8Watts por pisada, no 
melhor dos casos, com a lotação máxima de 40.000 pessoas, o estádio poderá 
gerar até 5.280kW. Sabendo que a população precisa sair do estádio após o jogo, 
esse número é multiplicado por 2, resultando em uma potência de 10.560kW 
por jogo, com o uso de aproximadamente 2800 placas. E se considerarmos que 
o estádio funcionará uma vez por semana, ele resultará em uma geração de até 
506.800kW por ano, na melhor das hipóteses. Adicionando este resultado ao re-
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sultado do piso da arquibancada, o estádio pode gerar até 1.812.400kW com o 
uso de 42.800 placas.

Somando esse resultado com a geração de energia das arquibancadas e da en-
ergia gerada pelas placas fotovoltaicas, o estádio pode gerar até 2.67GW, o que 
pode suprir o equivalente à 1421 casas brasileiras por ano, já que o consumo 
médio de uma casa brasileira é de 157kW por mês.[19]
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CONCLUSÃO

Com o foco na sustentabilidade e consequentemente na geração de energia, 
novas tecnologias serão apresentadas e desenvolvidas, de forma que facilite a 
implementação em novas empreitadas relacionadas ao assunto. Apesar dessas 
estarem sendo desenvolvidas, como apresentado anteriormente, é necessária 
uma maior sensibilidade e entendimento sobre o assunto. 

A arquitetura é um potencial gerador, entretanto grande parte da energia po-
tencial da cidade é desperdiçada por não fazer parte do programa arquitetônico 
da maior parcela dos projetos inseridos nela. Se essa energia fosse aproveitada 
de forma eficiente, com o auxílio das novas tecnologias, os resultados poderi-
am não só resultar na autossuficiência da cidade, mas também alavancar novos 
investimentos à área e consequentemente favorecendo no barateamento e surgi-
mento de novos meios e modelos. 

O projeto desenvolvido neste trabalho é um meio de exemplificar e expor do 
potencial energético presente na arquitetura e como ela pode suprir a demanda 
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necessária de grande parte da cidade. Por meio deste, fica explicita como uma 
edificação pode transformar o tópico energético em um programa de neces-
sidade e consequentemente unificar arquitetura e geração de energia de modo 
harmonioso. 

Desta forma, fica claro que se implementado em escala urbana essa metod-
ologia projetual, pode-se obter resultados positivos, já que se em apenas neste 
único projeto, de grande escala, consegue-se gerar até 2.67GW de energia, se 
implementado em termos urbanísticos, pode não ser mais necessário o uso de 
tecnologias não renováveis em um futuro distante.
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