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Resumo: Com o rápido processo de urbanização, a população passou a ser alvo da falta de 

planejamento urbano e sofreu suas principais consequências em virtude disso, como a 

degradação do meio ambiente e decorrente comprometimento da qualidade de vida. Com isso, 

veio o processo de verticalização o qual revolucionou o cenário urbano. Vê então, a 

imprescindibilidade de entrelaçar a necessidade do meio urbano em verticalizar juntamente 

com o conforto ambiental requerido pelo homem.  O presente artigo baseou-se em pesquisas 

bibliográficas para fundamentar a questão apresentada onde constatou-se que além do 

planejamento prévio da edificação, observou-se que pode-se aliar materiais que supram o 

conforto carecido além de oferecerem menor impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: Conforto acústico. Conforto térmico. Materiais sustentáveis. Urbanização. 

Verticalização urbana.  

 

Abstract: With the fast urbanization, the population became to be target of the lack of urban 

planning and its main consequences suffered by virtue of this, such as environmental 

degradation and consequent impairment of quality of life. With this, came the process of 

vertical integration which revolutionized the urban scenario. See then, that it is essential to 

weave the need of the urban environment in verticalization with environmental comfort 

required by man. This article was based on literature searches to support the issue presented 

where it was found that beyond the pre-planning of the building, it was observed that one can 

combine materials that meet the lacked comfort and offer lower environmental impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o rápido processo de urbanização, a população passou a ser alvo da falta de 

planejamento urbano e sofreu suas principais consequências em virtude disso, como a 

degradação do meio ambiente e decorrente comprometimento da qualidade de vida 

(BARROS, 2000). 
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De acordo com Morigi e Hahn (2012), a cidade pode ser entendida como o resultado 

da natureza transformada e historicizada pela sociedade, pois o homem, enquanto ser social 

organiza seu espaço, fazendo com que este se apresente como uma condição universal e 

preexistente da atividade humana aplicada no transcorrer do tempo em um determinado lugar. 

Assim, para se compreender a formação do espaço urbano de uma determinada cidade, é 

imprescindível conhecer, em primeiro plano, as principais etapas pelas quais aquela cidade foi 

passando no decorrer do tempo, ou seja, quais as modificações que foram ocorrendo nas 

atividades humanas e como estas modificações influenciaram na sua organização e no seu 

desenvolvimento e, sobretudo, na relação homem-espaço. 

Complementando, Carlos (2003) observa que a cidade aparece como materialidade, 

produto do processo de trabalho, da sua divisão técnica, mas também da divisão social. É 

materialização de relações da história dos homens, normatizadas por ideologias; é forma de 

pensar, sentir, consumir, é modo de vida, de uma vida contraditória. 

Contudo, a intensificação da verticalização não é decorrente apenas da demanda por 

habitações, mas de uma rede de relações econômicas, sociais, técnicas que se entrelaça 

criando novas paisagens na cidade e como o próprio termo indica, verticalização é a 

construção destinada à residência ou concentração de escritórios, composta de vários 

pavimentos, capaz de revolucionar a paisagem urbana (SILVA, 2008). 

Em virtude disso, várias áreas das ciências sociais consideram que um dos grandes 

problemas detectados nas grandes cidades brasileiras é a demanda social por habitação e 

como resposta a essa questão, diretrizes de planejamento urbano multiplicam-se indicando o 

adensamento como uma maneira de amenizar tal déficit. Adensamento é entendido aqui no 

momento em que uma intensificação na ocupação do solo urbano em via de verticalização 

(SILVA, 2008).  

Desse modo, para as cidades continuarem crescendo é indispensável a disponibilidade 

de terras para a expansão urbana, mas o que acontece em muitas cidades é a diminuição 

desses espaços livres para a construção de novas habitações, onde então, observa-se uma 

grande tendência na verticalização das residências. 

Com isso, surgiu a necessidade da verticalização urbana, que Ramirez (1997) a 

conceitua como criar novos solos sobrepostos, lugares de vida dispostos em andares 

múltiplos, possibilitando, o abrigo em local determinado, de maiores contingentes 

populacionais do que seria possível admitir em habitações horizontais e, por conseguinte, 

valorizar e revalorizar estas áreas urbanas pelo aumento potencial de aproveitamento 

(RAMIREZ, 1997). 



 

Junto com a verticalização, viu-se a necessidade de aliar o conforto ambiental para 

buscar uma melhor qualidade de vida, pois a combinação de diversas fontes sonoras 

existentes no perímetro urbano, como: alarmes, sirenes, atividades comerciais e serviços, 

trânsito automotivo, templos religiosos, indústrias, obras de construção civil e o trânsito de 

veículos automotores tem elevado o nível de ruído urbano, e o aumento gradativo da 

temperatura em virtude do aquecimento global e da poluição, têm contribuído para o 

surgimento de ambientes sonoros e acústicos cada vez mais desagradáveis, interferindo na 

realização de atividades, quer seja o estudo, trabalho, lazer ou ainda descanso (GUEDES, 

2005; PAIXÃO, 2002). 

Ante o exposto, vê-se a imprescindibilidade de planejamento vertical urbano que a 

cidade está carecendo, com isso, busca-se apresentar o comportamento da verticalização no 

Brasil e consequentemente, as necessidades que a acompanham que cada vez mais, visa a 

sustentabilidade em conjunto com o conforto ambiental. 

 

2 METODOLOGIA  

 

 O presente artigo baseia-se em estudos e levantamentos de dados, obtidos através de 

pesquisas bibliográficas em artigos, monografias, teses e dissertações sobre a temática da 

verticalização urbana. 

 A pesquisa bibliográfica pode ser entendida como o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, cuja sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na 

análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações revisão de literatura refere-

se ao levantamento do assunto do tema pesquisado (LAKATOS e MARCONE, 1992). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tem-se como concepção de que espaço é a síntese, sempre provisória, entre o 

conteúdo social e as formas espaciais (SANTOS, 2002). O autor também enfatiza que é a 

sociedade, isto é, o homem, que anima as formas espaciais atribuindo-lhes um conteúdo.  



 

Assim, o autor nos leva a compreender que o espaço vai ser transformado em cidades 

somente após uma sucessão determinada de tempo e de trabalho humano que vão resultar na 

sua transformação e na sua instrumentalização, tornando este espaço humanizado.  

Neste sentido, o espaço pode ser compreendido como uma materialidade e, desse 

modo, não têm condições de provocar mudanças, apenas de participar da história viva 

(MORIGI e HAHN, 2012). 

O período de inserção da verticalização nas cidades brasileiras deu-se em decorrência 

da transferência de tecnologia para a construção civil brasileira que possibilitou a produção 

dos grandes edifícios, como será visto mais adiante. Essa verticalização ocorre, muitas vezes, 

a partir da demolição e substituição de edificações antigas, se materializando através da 

anulação de referenciais históricos e é nesse embate constante entre o novo e o moderno, entre 

a conservação e a ampliação que os edifícios verticais vão ocupando a cidade em detrimento 

das residências horizontais (SILVA, 2008).  

Segundo Scussel e Sattler (2009), tais processos alteram consideravelmente a 

configuração das cidades, promovendo a quebra do tecido urbano já enraizado, como também 

as práticas de apropriação e uso desses espaços, comprometendo sua sustentabilidade, o que 

reforça a importância de se avaliar os impactos ambientais, sejam eles físicos ou psicológicos 

na qualidade e conforto ambiental no qual se inserem estes novos edifícios que encontram-se 

com um porte cada vez maior, o que faz o impacto ser diretamente proporcional caso não 

planejado corretamente.  

Para maiores elucidações, a verticalização é definida por Mendes (1992) como um 

processo intensivo de reprodução do solo urbano, oriundo de sua produção e apropriação de 

diferentes formas de capital, principalmente consubstanciado na forma de habitação, como é o 

caso do Brasil, além da associação junto às inovações tecnológicas, que interferem no 

processo, alterando a paisagem urbana.  

Nesse sentido, Garrefa e Guerra (2011), completam que além dos aspectos 

arquitetônicos da cidade, a verticalização também passou a apresentar um efeito imobiliário 

prático em cidades de crescimento demográfico muito intenso e preços de terra próxima ao 

centro em ascensão: a possibilidade de criar solo artificialmente por meio da sobreposição de 

pavimentos.  

Dessa forma, como o próprio termo evidencia, verticalização é a construção composta 

por vários pavimentos, instituída à habitação ou a espaços comerciais, capaz de revolucionar a 

paisagem urbana por conta de suas largas transformações morfológicas no contexto urbano, 



 

tendo em vista que a importância do planejamento acústico e térmico não é um fato recente, 

sendo demonstrado por gregos e romanos, desde sua antiguidade (NETO, 2006).  

Em virtude disso, Chagas (2005), evidenciou que cada vez mais, a urbanização e 

verticalização e desenvolvimento, principalmente das metrópoles nos últimos cinquenta anos, 

tem como consequência negativa preponderante o aquecimento desta área urbana, no qual 

nestes locais se formam as chamadas “ilhas de calor” (Figura 1), que se caracteriza pelo 

aumento considerado na temperatura do ar se comparado ao meio rural, a mesma comparação 

também ocorre comparando-a à cidades vizinhas de porte menor no qual se tem, geralmente, 

menor quantidades de edificações de grande porte os quais permitem maior dissipação do 

calor armazenado entre os edifícios, reduzindo o cerne de aquecimento.  

Para se ter um conforto térmico é preciso analisar-se vários parâmetros  relacionados 

as trocas de calor entre a edificação, o meio externo, e as atividades que serão exercidas 

ali(Kowaltowski et al., 1998). Estas propriedades são definidas pelos critérios higrotérmicos 

dos componentes dos materiais, a insolação, a ventilação e a inércia térmica. (Kowaltowski et 

al., 1998) 

 

 

Figura 1. Visualização da elevação da temperatura em zonas urbanas 

 

Fonte: http://www.c3headlines.com/2012/09/turkish-scientists-confirm-uhi-effect-is-overstating-global-

warming-4-degree-uhi-impact-documented.html 

 

Há também, a preocupação com os altos níveis de ruído urbano os quais, nas últimas 

décadas, têm se transformado em uma das formas de poluição mais preocupantes e que 

atingem o maior número de pessoas (FERNANDES, 2002).  



 

 Foi visto que a poluição sonora pode afetar a concentração, aumentando os riscos de 

acidentes de trabalho, dificultando o aprendizado nos ambientes escolares, além da falta de 

privacidade, onde, por exemplo, pode-se escutar na sala de espera, em edificações no qual se 

encontram médicos, psicólogos, advogados, dialogando assuntos privados com seus clientes 

(KESSLER, 1982; PAIXÃO, 2002).  

Kowaltowski et al. (1998) cita que para se ter qualidade acústica em uma edificação 

são necessários dois enfoques: as características internas e externas. As características 

internas de um ambiente como forma, dimensões e absorção das superfícies interferem na 

inteligibilidade e reverberação do som. Além da visão interior, o meio externo influencia o 

desempenho interno, por falta de isolamento dos principais componentes de fechamento. 

Rotta (2009) menciona diversas técnicas para se aperfeiçoar o desempenho da 

edificação associada à necessidade do usuário, no qual para isso, é imprescindível estudar os 

elementos do entorno e o clima aplicados ao projeto arquitetônico, tais como: volumetria do 

edifício, sistemas construtivos de paredes e seus materiais constituintes, orientação das 

fachadas, posicionamento e sombreamento de janelas. Além disso, Kowaltowski et al. (1998) 

citam que o acúmulo de conhecimento de conforto ambiental deriva-se na pesquisa científica 

e também da prática, pois esta nem sempre engloba as variáveis reais complexas como as 

exigidas pelo projeto de arquitetura pelo fato de que os exemplos presentes na pesquisa 

científica, na maioria das vezes não se adaptam facilmente aos projetos reais. 

Observa-se então, que os confortos ambientais estão indiretamente interligados, no 

qual, por exemplo, analisa-se a posição das janelas do edifício, as quais implicarão na 

incidência de luz nestes locais, e também no fator acústico, no qual dependendo do formato 

geométrico, posicionamento e material destas afetarão diretamente na pressão sonora no ar, o 

que reforça a ideia do conhecimento do profissional ao projetar o imóvel. 

Há atualmente, inúmeros materiais construtivos, que além proporcionar o conforto 

acústico e térmico, pode ser aliado à sustentabilidade, tem-se como exemplo disso, os blocos 

de concreto constituídos com resíduo da construção civil os quais podem ser utilizados na 

vedação do edifício, sem característica estrutural (Figura 2) (ABREU et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Blocos de vedação constituídos de resíduos de drywall 

 

Fonte: Abreu et al. (2009) 

 

Encontra-se também, paredes de drywall (Figura 3), as quais estão sendo muito 

utilizadas em todo o mundo, pois esta garante conforto acústico, térmico, além de poder ser 

reaproveitado em outros ambientes sem alterar a estrutura do edifício (EVANS, HIMMEL, 

2012). Outro fator que destaca sua utilização é o fato de como esta tem menor peso, se 

comparadas às paredes de alvenaria, estas reduzem consideravelmente carregamento de um 

edifício o que possibilita a construção de pilares, vigas e lajes menores, o que acarreta em 

menor uso de material de construção e com isso, menor uso de caminhões poluidores, 

materiais e resíduos de construção, proporcionando ainda mais o conforto ambiental e 

sustentabilidade da obra. 

 

Figura 3. Corte esquemático de uma parede de gesso acartonado 

 

Fonte: http://www.isoline.com.br/sistema-drywall/ 

 



 

Há atualmente no mercado lãs de garrafas PET, que além de reciclarem garrafas PET, 

não utilizam água durante o seu processo. Este material interfere no desempenho termo-

acústico da edificação, dependendo do local aplicado (Pinheiro, 2011). Seu uso pode ser 

aplicado entre as camadas executivas do telhado (caibro e contra-caibro), entre as chapas de 

gesso acartonado na qual dependendo do ambiente a ser projetada a camada de lã de PET 

pode ser mais espessa (Figura 4), no piso, lajes e casas de máquinas (TRISOFT, 2015). 

 

Figura 4. Visualização do aumento do conforto acústico conforme espessura de lã de 

PET 

 

Fonte: http://www.trisoft.com.br/isolamento-termoacustico-em-drywall.php 

 

Pinheiro (2011), cita que estes elementos à base de lã são isolantes térmicos e 

acústicos que, atualmente, se inserem em conceitos de construções sustentáveis por vários 

aspectos., no qual o principal é a economia de energia (consumo e demanda da edificação), 

sua durabilidade, pois uma vez incorporados à edificação, estes permanecerão nela pelo 

tempo que a construção existir, sem a necessidade de substituição ou até mesmo manutenção, 

o que reduz a quantidade de recursos naturais e resíduos para produzi-los novamente caso 

precisasse sua reposição.  

A definição dos indicadores adequados de qualidade de vida, associado com o 

ambiente construído, tem sido motivo de muitas discussões e estudos, para que isto seja 

possível, é necessário utilizar várias estratégias nas decisões tomadas em projetos de 

arquitetura e urbanismo, visando a variedade de indicadores que devem ser analisados para 

garantir a satisfação do usuário é grande (ROTTA, 2009). 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para que uma cidade consiga ampliar seu adensamento por meio da verticalização 

ordenada e de baixo impacto ambiental, denota-se que é inegável a importância do 

planejamento de edifícios a serem construídos visando a sustentabilidade e o conforto 

ambiental do usuário. 

No cenário nacional e internacional o conceito de sustentabilidade ganha cada vez 

mais atenção nas pautas de discussões sobre questões não somente de ordem ambiental, mas 

sim social e econômica. Junto disso, está o processo de verticalização acentuada que vem 

ocorrendo nos últimos anos e tem confrontado os interesses dos diferentes setores envolvidos 

– empresários da construção, gestores públicos, moradores dos bairros mais impactados pelas 

novas edificações, movimentos ambientalistas - que buscam uma melhor qualidade de vida 

para as cidades.  

Na construção civil ainda se executa imóveis acusticamente e termicamente 

inadequados, pois existem poucos estudos que disponibilizam informações, sobre o 

desempenho acústico e térmico das edificações e de seus componentes. Os profissionais da 

área ainda estão, geralmente, despreparados nesse domínio científico e os clientes ainda não 

desenvolveram um padrão de exigência para este benefício. 

A qualidade de vida depende, entre outras coisas, de níveis sonoros e térmicos mais 

adequados, à natureza física e psicoemocional das pessoas e ainda de um meio cada vez mais 

economicamente sustentável. Portanto, colaborar na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas é dever de cada um, especialmente, aqueles que têm o conhecimento técnico-

científico e estão comprometidos com a sociedade na qual estão inseridos.  

Acredita-se, no entanto, que apesar da legislação vigente, a questão maior consiste na 

educação e na informação, que aliadas à disponibilização de ambientes residenciais, de lazer e 

trabalho confortáveis acusticamente e termicamente, tornam-se imprescindíveis na 

conscientização de que o ser humano necessita qualidade de vida, segurança e sossego para 

realmente viver. 

Conclui-se que planejar o adensamento deverá ser tarefa não só relacionada aos 

índices urbanísticos de verticalização, mas também, ao entendimento de uma ciência do 

urbanismo que seja abrangente, e leve em consideração não apenas as construções lucrativas, 

mas a cidade como um grande complexo social e que vise, principalmente, a sustentabilidade. 
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