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RESUMO 

 

 

Formulada a hipótese de que o município de Juazeiro do Norte tem deixado a 
desejar no que diz respeito à sustentabilidade das construções, este trabalho 
pretende fazer um diagnóstico deste município mediante o estudo de suas 
residências já consolidadas. Mesmo com comprovada relevância econômica nas 
atividades da construção civil no município, a preocupação com o planejamento, 
implantação e execução das construções parecem não fazer parte da “cultura” da 
maior parte da população local. As construções e suas técnicas construtivas tem se 
desenvolvido com a finalidade única de prover abrigo, sem a preocupação com uma 
melhor utilização dos recursos naturais e com a saúde de seus ocupantes. É notório 
o alto índice de construções que fazem uso de ausência de recuos, divisão de 
ambientes internos sem janelas para área externa, exaustão de diversos gazes e 
compostos orgânicos voláteis que poluem a atmosfera e reduzem a saúde dos seres 
vivos, descarte de águas servidas nas ruas, alto consumo energético, calçadas 
inacessíveis, inexistência de coleta seletiva de resíduos domiciliares, ausência de 
áreas permeáveis das águas das chuvas, entre outros. Consequentemente estas 
residências se encaixam no perfil do que se conhece por "síndrome do edifício 
doente". Com base nisto, esta pesquisa é justificada pela busca da inserção de um 
desenvolvimento urbano e arquitetônico sustentável, equilibrado, justo, acessível e 
que provenha melhor qualidade de vida, até mesmo de saúde, para os habitantes 
desta cidade. A pesquisa objetiva caracterizar e analisar a evolução das construções 
no município de Juazeiro do Norte sob o viés da sustentabilidade mediante do 
estudo das metodologias vigentes de avaliação de construções sustentáveis, da 
legislação local pertinente, de amostras de plantas de residências unifamiliares e da 
elaboração de mapas urbanos que caracterizem as construções. Concluindo assim 
que o município, ao longo dos anos, em sua maioria, entra em desconformidade 
com as diretrizes básicas de construções sustentáveis e com seu sistema local de 
regularização, o plano diretor de desenvolvimento urbano. 

 

Palavras-chaves: Construções Sustentáveis. Síndrome do Edifício Doente. Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano. Juazeiro do Norte. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Hypothesized that the municipality of Juazeiro do Norte has left much to be desired 
with regard to the sustainability of buildings, this work aims to make a diagnostic of 
this municipality through the study of their homes already consolidated. Even with 
proven relevance in economic activities of construction in the municipality, the 
concern with the planning, implementation and execution of the buildings seem not to 
be part of the "culture" of most of the local population. The buildings and their 
construction techniques have been developed for the sole purpose of providing 
shelter, without worrying about making better use of natural resources and the health 
of its occupants. It is noticeable that high level constructions make no use of 
setbacks, divisions inside are without windows to the outside area.  Various exhaust 
gases and volatile organic compounds pollute the atmosphere and reduce the health 
of living beings. The disposal of wastewater in streets, high energy consumption, 
inaccessible sidewalks, the lack of selective collection of household waste and the 
lack of permeable areas for rainwater are among some other negative conditions.  
Consequently, these homes fit the profile of what is known as "sick building 
syndrome".  Based on these facts, research is justified for the pursuit of insertion of 
urban development and architectural sustainable, balanced, fair, and affordable 
homes that offer a better quality of life and even health for the inhabitants of this city. 
The research aims to characterize and analyze the evolution of the buildings in the 
city of Juazeiro under the bias of sustainability through the study of current evaluation 
methodologies for sustainable buildings, local legislation for relevant plant samples of 
single-family homes and mapping that characterize urban constructions. In 
conclusion, the city over the years mostly comes into disagreement with the basic 
guidelines for sustainable buildings and for the local system of regularization.  
Therefore the master plan for urban development is required to improve the quality of 
the municipality. 
. 

 

Key-words: Sustainable Buildings. Sick building syndrome. Master Plan for Urban 
Development. Juazeiro do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Juazeiro do Norte é um município localizado no nordeste brasileiro, ao sul 

do estado do Ceará. Possui 249.892 habitantes segundo o Censo Demográfico do 

IBGE (2010) e faz parte da Região Metropolitana do Cariri (RMC).  A RMC surgiu a 

partir da conurbação dos municípios Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que hoje 

compreende além destes, as cidades de: Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão 

Velha, Santana do Cariri e Nova Olinda. E sabe-se que a RMC foi criada pela Lei 

Complementar Estadual, número 78, sancionada em 29 de junho de 2009.  

Em relação às principais capitais do Nordeste, Juazeiro do Norte se 

apresenta com disposição equidistante tendo assim facilitada influência geográfica. 

Divide com o Município do Crato a maior influência econômica da região, sendo que 

suas atividades industriais participam com 27,1% do PIB regional, com atividades 

estas que se destacam pelos setores de: Construção civil (24,7%), indústria e 

produção de alimentícios e álcool etílico (18,5%), calçados (10,4%) e indústria têxtil 

dos vestuários e artefatos de tecidos (9,7%). 

Mesmo com comprovada relevância econômica nas atividades da 

construção civil no município, a preocupação com o planejamento, implantação e 

execução das construções parecem não fazer parte da “cultura” da maior parte da 

população local. As construções e suas técnicas construtivas tem se desenvolvido 

com a finalidade única de prover abrigo, sem a preocupação com uma melhor 

utilização dos recursos naturais e com a saúde de seus ocupantes. 

Por meio de observações em campo, observa-se que é constante nas 

construções da região a presença de alto índice de entulho durante as obras, 

prevalência de construções geminadas, divisão de ambientes internos sem janelas 

para área externa, exaustão de diversos gazes e compostos orgânicos voláteis que 

poluem a atmosfera e reduzem a saúde dos seres vivos, descarte de águas servidas 

nas ruas, alto consumo energético, calçadas inacessíveis, inexistência de coleta 

seletiva de resíduos domiciliares, ausência de áreas permeáveis das águas das 

chuvas, entre outros. 
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Estes fatores elucidados são responsáveis pela diminuição da qualidade 

de vida dos ocupantes destas edificações podendo lhes trazer inclusive situações de 

enfermidades, caracterizando um quadro de “síndrome do edifício doente” nestas 

construções. 

A inexistência do curso de arquitetura e urbanismo na região faz com que 

os poucos profissionais presentes tenham formação acadêmica estrangeira, o que 

acarreta uma carência de pesquisas, de estudos urbanos, estudos arquitetônicos, e 

de profissionais não somente no município, mas em sua região. Este pode ser um 

dos fatores que contribuem para a consolidação deste notório cenário de 

construções não sustentáveis. 

Formulada a hipótese de que o município de Juazeiro do Norte tem 

deixado a desejar no que diz respeito à sustentabilidade das construções, este 

trabalho pretende fazer um diagnóstico deste município mediante o estudo de suas 

residências já consolidadas.  

 
1.1. Objetivos da Dissertação 

 

A fim de propiciar uma melhoria social e ambiental o presente trabalho 

trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva qualitativa que irá caracterizar e 

analisar a evolução das construções no município de Juazeiro do Norte sob o víeis 

da sustentabilidade e da qualidade de vida de seus moradores com os objetivos 

específicos: 

• Caracterizar e contextualizar as construções sustentáveis e a 

síndrome do edifício doente; 

• Estudar as metodologias vigentes de avaliação das construções 

sustentáveis e o instrumento de regularização das edificações no 

município de Juazeiro do Norte, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano; 

• Caracterizar mediante um levantamento histórico, as construções 

de Juazeiro do Norte; 

• Mapear áreas em Juazeiro do Norte, de construções geminadas, 

apontando seu vetor de crescimento residencial;  
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• Fazer estudo de caso diagnosticando as amostras escolhidas e 

analisando criticamente o desenvolvimento de Juazeiro do Norte.  

 
1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura desta pesquisa encontra-se dividida em 3 partes: 

• Referencial teórico 

• Construções em juazeiro do norte 

• Resultados e discussões 

Na parte intitulada “Referencial Teórico”, são analisados os aspectos da 

sustentabilidade das construções no que diz respeito a: seus conceitos, seus 

princípios, sua importância e os problemas das edificações não sustentáveis.  

Infelizmente ainda não existe um conceito formatado que determine o que 

é “arquitetura sustentável”, esta definição tem sido agente de discordância entre os 

pesquisadores.  Como mensurar assim o nível de sustentabilidade das edificações 

em Juazeiro do Norte? Desta forma, também nesta parte, houve a necessidade de 

estudar as metodologias de avaliação mais relevantes adotadas no meio da 

construção civil - os selos vigentes de construções sustentáveis BREEAM™, 

LEED™, AQUA, PROCEL EDIFICA – que foi extraído delas os princípios que são 

abordados nos índices do instrumento de avaliação local já em vigor, o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano.  

Na parte intitulada “Construções em Juazeiro do Norte”, é feito um 

levantamento literário e de campo a fim de ilustrar a realidade das construções 

residenciais do município, onde possui um levantamento de aspectos como: sua 

história, seus padrões, sua evolução, suas tecnologias construtivas, entre outros. 

Na parte de “Resultados e Discussões”, depois de dada a noção de 

“construções sustentáveis” e da realidade apresentada no município de Juazeiro do 

Norte, apresenta o diagnóstico da sustentabilidade das construções de Juazeiro do 

Norte, a aplicabilidade dos indicadores que provem sustentabilidade aos edifícios e 

suas contradições.  

No decorrer desta pesquisa, surgiu a necessidade de não se limitar a 

abordar o estudo das construções no sentido de unidades pontuais isoladas, visto 

que estas estão inseridas num contexto sociocultural amplo que, direta e 

indiretamente, estão integradas com outros inúmeros subtema que merecem ser 
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aprofundados, para que as melhorias urbanísticas possam, de fato, intervir na 

condição social dos habitantes de Juazeiro do Norte. Alguns destes subtemas foram 

elencados nas recomendações de trabalhos futuros ao fim desta dissertação. 

A reconhecer a finitude dos recursos naturais, é relevante a utilização de 

estratégias holísticas e cíclicas integradas ao meio para evitar os danos ambientais. 

A arquitetura e a engenharia têm muito a colaborar neste aspecto e as poucas 

edificações que são encontradas em Juazeiro do Norte, foram pensadas para seguir 

uma linha sustentável e precisam de uma análise crítica, uma vez que foram 

construídos sem planejamento ou projeto. 

Com base nisto, esta pesquisa é justificada pela busca da inserção de um 

desenvolvimento urbano e arquitetônico sustentável, equilibrado, justo, acessível e 

que provenha melhor qualidade de vida, até mesmo de saúde, para os habitantes 

desta cidade que pode ser apenas um pequeno reflexo de uma problemática global. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1. Construções Sustentáveis 

 

 
As edificações têm contribuído em grandes proporções para a 

degradação ambiental, são elas as maiores responsáveis pelo consumo excessivo 

de energia e exaustão de diversos gases e compostos orgânicos voláteis que 

poluem a atmosfera e reduzem a saúde dos seres vivos. 

 

“Os edifícios são os poluentes mais nocivos, consumindo mais da metade 
de toda a energia usada nos países desenvolvidos e emitindo mais da 
metade de todos os gases que vêm modificando o clima” (ROAF, 2009, 
p.22). 

 

Segundo Roaf (2009), as edificações são a principal fonte de CO2, cerca 

de 50%. Seus sistemas de climatização, entre todas as tecnologias, representam a 

principal fonte de gases das mudanças climáticas.  

Durante muitos anos foi ignorada a influência que o meio possui sobre os 

seres humanos. A partir do século XX a indústria ocidental produziu e comercializou 

cerca de setenta mil novos materiais sintéticos e químicos, os quais a grande 

maioria não chegou a ser testada para saber seu efeito na saúde humana. Saunders 

(2002) relata que houve um estudo com quase noventa mil gêmeos, realizado pelo 

Karolinska Institute, em Estocolmo, onde os fatores ambientais foram duas vezes 

mais associados aos casos de câncer do que os fatores genéticos, mesmo em 

casos de gêmeos univitelinos, um tinha apenas 10% de chance de contrair o mesmo 

câncer que o irmão. Ou seja, o estudo mostrou que o ambiente em que a pessoa 

vive ou trabalha, exposto a radiação e a poluição principalmente, é responsável 

pelos maiores riscos de câncer.  

Estudos mais recentes já destacam a importância de se preservar e 

pensar seu ambiente de maneira sustentável. Sustentabilidade é um assunto que 

permeia todas as áreas do conhecimento e com relação à construção civil não é 

diferente. Tem-se notícia de que a primeira pessoa a considerar o meio construído 

como fator de doenças foi à enfermeira inglesa Florence Nightingale, ao observar 

que na guerra da Criméia morriam mais homens por infecção durante a recuperação 
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do que vítima da guerra em si. Percebeu que a enfermagem não estaria limitada à 

administração de tratamentos, mas, antes, teria de proporcionar ar puro, luz, calor, 

limpeza, quietude e nutrição adequadas (NIGHTINGALE, 1860). Potter e Perry 

(2005) descreve como Florence revolucionou as condições ambientais de tratamento 

dos feridos e doentes: 

 
“Através da observação e coleta de dados ela (Florence) ligou o estado da 
saúde dos pacientes aos fatores ambientais e deu início a melhores 
condições sanitárias e de higiene durante a Guerra da Crimeia” (POTTER; 
PERRY, 2005, p.74). 

 

Florence estudou e implementou métodos para melhorar o saneamento 

no campo de batalha o que reduziu as doenças, a infecção e a mortalidade. Criando 

a atual teoria ambientalista que, na enfermagem, visa facilitar os “processos 

reparadores do corpo” manipulando o ambiente em que o paciente está inserido. 

Conforme ela mesma justifica: 

 

“Pode parecer um estranho princípio enunciar como primeira e mais 
importante função de um hospital a de que ele não cause nenhum mal à 
saúde do paciente” (NIGTHINGALE, 1963, p.3). 

 

Deste modo, para se estabelecer qualidade e conforto na edificação é 

necessário considerar decisões de projeto arquitetônico, que vão desde o impacto 

da implantação do terreno em função do melhor aproveitamento das condições 

naturais de ventilação e iluminação, ao desenho e arranjo do mobiliário e a sua 

contribuição ergonômica ou até mesmo a influência das cores utilizadas que possam 

influenciar as sensações de conforto, segurança e bem-estar (SANTOS; 

BURSZTYN, 2004). 

 

2.2. Síndrome do edifício doente 

 

A síndrome do edifício doente, ou síndrome da construção doente é 

reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1982, já foi definida 

como “indisposição generalizada”. Essa síndrome é identificada quando pelo menos 

cerca de 20% dos ocupantes de uma edificação apresentam sintomas transitórios 

associados ao tempo de permanência em seu interior, que tendem a desaparecer 

após curtos períodos de afastamento. 
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Segundo o relatório “Qualidade do Ar em Estabelecimentos de Uso 

Público e Coletivo” do Inmetro (INMETRO, s.d.), a Síndrome do Edifício Doente é a 

expressão utilizada para designar a relação entre causa e efeito das condições 

ambientais observadas em áreas internas, com reduzida renovação de ar, e os 

vários níveis de agressão à saúde de seus ocupantes por meio de fontes poluentes 

de origem física, química ou biológica.  Embora os pesquisadores digam que esta 

síndrome não apresente ameaças à vida, pode causar sério enfraquecimento e 

incapacitação crônica. Streling et al. (1991) define seus sintomas: 

 

“Edifícios doentes são identificados por uma alta prevalência de sintomas 
em seus ocupantes, que incluem: dor de cabeça, problemas nos olhos 
(irritação, dor, secura, coceira ou constante lacrimejamento), problemas 
nasais (constipação nasal, coriza ou irritação nasal), problemas de garganta 
(secura, dor ou irritação), problemas no tórax (sensação de opressão e 
dificuldade respiratória), fadiga e letargia (sonolência e debilidade), 
anormalidades na pele (secura, coceira ou irritação), e problemas para 
manter a concentração no trabalho” (STERLING et al., 1991, p. 57). 

 

A arquitetura e a engenharia têm muito a contribuir para evitar esta 

síndrome. Se alguns cuidados forem observados na fase de projeto, com uma 

locação adequada, desenho que proporcione uma maior eficiência energética 

natural e utilização de materiais menos poluentes na construção pode-se extinguir 

boa parte destes sintomas. Como endossa Saunders (2002): 

 
“As causas desta síndrome estão diretamente ligadas a aspectos da 
localização do imóvel, aos projetos arquitetônicos e de engenharia, às 
especificações relativas à construção ou a reforma. Se a administração do 
imóvel, os cuidados com a limpeza e com a manutenção também forem mal 
feitos, as ameaças à saúde se multiplicarão” (SAUNDERS, 2002 p. 52). 

 

Quando uma edificação não é pensada a ser utilizada de forma 

sustentável desde sua origem, se faz necessário o uso da tecnologia para corrigir os 

efeitos de uma arquitetura/engenharia mal resolvida. Nesse contexto tem sido 

criados e aprimorados os mais diversos sistemas de ventilação artificial, que em 

muitas vezes são inadequados desde sua falta de planejamento até o mau uso dos 

mesmos proporcionando uma baixa qualidade do ar interno. 

Os campos eletromagnéticos (CEMs) artificiais, gerados por celulares, 

fornos de micro-ondas e outros também são inovações que provocam a “radiação 
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ionizante” podendo causar stress, depressão, cansaço ou, ainda em estudo, há a 

possibilidade de causar males mais sérios como o câncer. 

 
“As lesões causadas por radiações ionizantes incluem efeitos mutagênicos, 
carcinogênicos e teratogênicos, além de diversas rações teciduais agudas 
crônicas, como eritrema, catarata do cristalino, esterilidade e depressão da 
hematopiese” (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005, p. 96).  

 

A expansão do uso de eletrônicos também ocasionou a perda de íons 

negativos o que é preocupante, pois nenhum ser vivo sobrevive sem eles. Sabetti já 

fazia menção a isto em 1986 no seu livro “The Wholeness Principle”. 

 

“Enquanto os aparelhos de televisão criam íons positivos, o condicionador 
de ar remove os pequenos íons do ar, destruindo assim s íons negativos 
propícios á saúde.” (SABETTI, 1991, p. 232). 

 
  Saunders (2002) conta que cientistas russos fizeram experimentos em 

um ambiente livre de íons com animais e plantas e todos morreram e ainda 

descreve: 

 

“Os íons positivos, que existem em maior quantidade, ‘engolem’ 
continuamente os íons negativos para alcançar um estado de equilíbrio. 
Depois de esgotar todos os íons negativos disponíveis no ar, eles 
automaticamente tragam os que se encontram em nossa corrente 
sanguínea. Num edifício com ar condicionado, a passagem do ar através 
dos canos metálicos de ventilação desloca elétrons da mesma forma que a 
corrente de um rio arranca pequenos pedaços de terra e pedras das 
margens. Os elétrons deslocados criam um átomo carregado de íons 
positivos” (SAUNDERS, 2002, p. 55). 

 

Outro fator que torna uma construção doente é a poluição sonora. 

Automóveis, sirenes, alarmes, tráfego, obras, aparelhos de som, estes e outros 

ruídos reduzem a qualidade de vida do ser humano. A emissão de ruídos se tornou 

um problema social tão sério que a sociedade criou a lei do silêncio, instituída pela 

resolução CONAMA nº 1 de 8 de março de 1990 onde estabelece que a emissão de 

ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores aos 

considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 – “Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT.  Segundo o “Programa Nacional de Educação e Controle de 

poluição sonora” os principais efeitos negativos decorrentes da poluição sonora são: 
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• Distúrbios do sono; 

• Estresse; 

• Perda da capacidade auditiva; 

• Surdez; 

• Dores de cabeça; 

• Alergias; 

• Distúrbios digestivos; 

• Falta de concentração; 

• Aumento do batimento cardíaco. 

 

Endossando o referido programa, o estudo de Wilson (1997) mostra que o 

barulho excessivo pode causar surdez temporária e ser extremamente doloroso:  

 
 “...Usando certas frequências musicais, podemos estimular, entorpecer, 
induzir à letargia ou, até mesmo produzir nos ouvintes estados semelhantes 
a um transe (...) Assim o sistema de condicionamento de ar de um edifício, 
ao emitir um ruído de baixa frequência apropriado, poderia efetivamente 
provocar algum desses estados em qualquer pessoa que trabalhe nesse 
local” (WILSON, 1997, p. 227). 

 

No projeto arquitetônico também deve ser observado, desde sua 

concepção, as iniciativas de iluminar naturalmente os ambientes para evitar 

condições de insalubridade e desconforto. Igualmente importante à iluminância são 

as cores a serem aplicadas já que do ponto de vista fisiológico, biológico e 

psicológico os seres humanos são profundamente influenciados pela quantidade e 

qualidade de luz e cor determinadas pela localização de um prédio, por sua posição 

no terreno e por seus espaços interiores. 

 

“Trabalhar – ou viver – entre vidros coloridos e luz artificial inibe a produção 
de serotonina pela glândula pineal, o que reduz nossa energia e vitalidade a 
um ponto que, depois de certo tempo, sentimo-nos sonolentos e 
fatigados.(...) Outra opção aos caixotes de vidro compactos e reluzentes 
característicos dos prédios de escritórios de hoje são os projetos de 
fachadas de produzem sombra nos interiores sem reduzir a qualidade de luz 
natural. Grandes arquitetos do passado usaram essas técnicas para criar 
prédios confortáveis, bem iluminados e originais bem antes do surgimento 
do arcondicionado e dos vidros coloridos” (SAUNDERS, 2002, p. 67). 
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Com o avanço das pesquisas apontando tantos malefícios que possam 

ser evitados ou reduzidos a partir de uma construção melhor planejada, é certo que 

as próximas edificações contemplem a preocupação de considerar as questões de 

sustentabilidade. Müller (2011) descreve como a arquitetura pode melhorar o 

conforto e a saúde de seus habitantes: 

 

“... Por meio de um projeto que respeite as necessidades e os desejos dos 
usuários, do emprego de produtos que não desprendam substâncias tóxicas 
e de produtos naturais que favoreçam experiências sensoriais” (MÜLLER, 
2011, p. 71). 

 

Os tempos estão mudando, tem-se que unir antigas técnicas e modernas 

descobertas em prol das construções sustentáveis. Para isto deve haver um novo 

tipo de projetista que pense as novas construções como um organismo harmônico e 

fomentador do desenvolvimento sustentável de seus ocupantes. 

 

 
2.3. Definindo Construções Sustentáveis 

 

 
Para buscar a sustentabilidade das construções de Juazeiro do Norte, 

antes é necessário saber o que é Sustentabilidade, o que são construções 

Sustentáveis e como se pode aferir isso. Sabe-se que atualmente, existem 

instituições que regulamentam se uma construção é sustentável ou não através de 

selos. Neste tópico serão estudados estes selos para, num segundo momento, 

identificar princípios básicos que possam ser utilizados para o estudo de caso 

proposto.  

Uma das definições mais aceitas de sustentabilidade é a de H. Brundtland 

de 1987 que diz: “assegurar os recursos suficientes para as gerações futuras terem 

uma qualidade de vida similar a nossa”. Esta definição foi reconhecida 

mundialmente por meio da conferência RIO 92. Segundo Müler (2011) esse conceito 

baseia-se em três princípios: 

 
“consideração do conjunto do ciclo de vida dos materiais; desenvolvimento 
do uso das matérias-primas e energias renováveis; redução das 
quantidades de matéria e energia utilizadas durante a extração dos recursos 
naturais, a exploração dos produtos e a destruição ou reciclagem dos 
resíduos” (MÜLLER, 2011, p. 27). 



 
 

23 
 

 

Ainda na RIO 92, foi elaborada a AGENDA 21, um documento feito em 

consenso entre governos e instituições de 178 países com a finalidade de garantir a 

sustentabilidade mundial a partir do século 21, daí o nome do documento. 

Dois anos depois da RIO 92, em novembro de 1994, ocorreu a primeira 

conferência mundial sobre construção sustentável na Flórida, onde o CIB – Conseil 

International Du Batiment (Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na 

Construção) uma organização internacional de pesquisa em construção, definiu 

construção sustentável por “...creating and operating a healthy build enviroment 

based on resource efficiency and ecological design” (KIBERT, 2013, p.10) e 

elaborou sete princípios para a Construção Sustentável que são: 

 
1. Minimizar o consumo de recursos; 

2. Maximizar a reutilização dos recursos;  

3. Utilizar recursos renováveis e recicláveis;  

4. Proteger o ambiente natural; 

5. Criar um ambiente saudável e não tóxico;  

6. Analisar o custo do ciclo de vida;  

7. Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído. 

 

O CIB iniciou um projeto internacional para comparar visões e percepções 

do desenvolvimento sustentável, o futuro das construções e como ajuda-las nos 

diferentes países. Este projeto deu origem a um importante documento em 1999, a 

“Agenda 21 on Sustainable Construction” que tem por objetivos:  

 

“The three principal objectives for this Agenda 21 for Sustainable 
Construction are: To create a global framework and terminology that will add 
value to all national or regional, and sub-sectorial Agendas; To create na 
Agenda for CIB activities in the field and for co-ordinating CIB with its 
specialised partner organizations; to provide a source document for defining 
R&D activities” (CIB, AGENDA 21 ON SUSTAINABLE CONSTRUCTION, p. 
30). 

 

E o documento conjunto CIB-UNEP “Agenda on Sustainable Construction 

in developing countries” que tem por objetivos principais: 
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“To identify the key issues and challenges facing sustainable construction in 
the developing world, as well as the major barriers to practising sustainable 
construction. 

 To identify a research agenda that focuses on possible responses to the 
challenges and needs of the developing world. 

 To guide international investment in research and development in the 
developing countries. 

 To stimulate debate and encourage the exchange of learning on sustainable 
construction within the developing world, thus drawing the developing world 
into the international debate as an equal partner.” (CIB, AGENDA ON 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES, p. 3). 

 

Em junho 1996, em Istambul, aconteceu a Conferência Habitat II, onde os 

participantes também definiram o que poderia ser a aplicação do desenvolvimento 

sustentável na Construção Civil. Nesta conferência foi aprovada a “Agenda 

Habitat” que, derivada da Agenda 21, apresenta o Plano Global de Ação que tem 

como meta “Moradia adequada a todos” e “Desenvolvimento de assentamentos 

humanos sustentáveis em um mundo em urbanização”. Dela pode-se destacar: 

 

“Sabe-se que o projeto das áreas edificadas causa um impacto sobre o 
bem-estar e comportamento das pessoas e, consequentemente, sobre a 
sua saúde. O projeto adequado das novas moradias, e sua melhoria e 
recuperação, são importantes na criação de condições de vida sustentáveis. 
O projeto de edifícios altos deve complementar o contexto das adjacências 
onde estão localizados. Em particular, o desenvolvimento em grande escala 
de edifícios altos pode trazer desvantagens sociais e ambientais; desse 
modo, é necessário dedicar atenção especial à qualidade do projeto, 
incluindo a escala e a altura, manutenção apropriada, inspeção técnica e 
medidas de segurança” (UNITED NATIONS, AGENDA HABITAT, p. 119). 

 
O termo “sustentabilidade” tem sido aplicado na arquitetura de maneira 

vasta e diversa e, algumas vezes, sem concordância com seu significado. Ao logo 

do tempo foram criados outros termos derivados que buscam caracterizar uma 

Arquitetura Sustentável, como: Arquitetura verde, arquitetura ecológica, arquitetura 

bioclimática, arquitetura Ambientalmente Correta, a de Baixo Impacto, 

bioconstruções, entre muitos outros. Segundo Cook (2001, pág. 37) estes termos 

têm sido utilizados sem nenhum consenso provocando ainda mais incertezas. 

Produzindo assim uma divergência conceitual trazendo dificuldade em sua aplicação 

prática.  

Com esta quantidade de divergências, ainda não há um consenso sobre o 

que venha a ser a “arquitetura sustentável”, nem como quantificar sua contribuição 

na diminuição dos impactos, mas parece ser consenso a necessidade urgente de 

mudança. 
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Diversas instituições têm sido criadas objetivando organizar, equacionar, 

inclusive atestar por meio de selo, as construções refletindo os atuais empenhos 

mundiais em busca de soluções para a fomentação de uma arquitetura sustentável. 

Especificamente foram escolhidos para esta pesquisa dois selos de maior respaldo 

internacional e dois brasileiros, são estes: BREEAM™, LEED™, AQUA e PROCEL 

EDIFICA. 

Nos quatro foi analisada sua estrutura de critérios e pontuação a fim de 

localizar critérios semelhantes no PDDU do município estabelecendo a metodologia 

para pesquisa exploratória adotada nesta pesquisa. 

 

 
2.3.1 BREEAM ™ - Building Research Establishment. Environmental 

Assessment. Method 

 
 

Sistema do Reino Unido com base em critérios e benchmarks 

(estabelecer metas usando padrões objetivos externos), para várias tipologias de 

edifícios. Um terço dos itens avaliados é parte de um bloco opcional de avaliação de 

gestão e operação para edifícios em uso. Os créditos são ponderados para gerar um 

índice de desempenho ambiental do edifício. O sistema é atualizado regularmente (a 

cada 3-5 anos) (BALDWIN et al., 1998). 

Apresenta-se como uma ferramenta para avaliação, dimensionamento e 

compartilhamento de conhecimentos no desenvolvimento dos ambientes 

construídos. Teve sua primeira construção certificada em 1990 sendo o primeiro selo 

ambiental para edifícios, hoje, possui 200.000 prédios certificados e mais de um 

milhão registrado para avaliação (BREEAM, s.d). 

Seus critérios de avaliação são baseados em: aspectos relacionados a 

energia e uso da água, qualidade do meio interno, poluição, transporte, materiais, 

resíduos, ecologia e processos de gerenciamento. 

Possui maneiras distintas de avaliação dependendo do uso da edificação. 

São elas: Tribunais; Saúde; uso Industrial; Prisões; Escritórios; Varejo; Educação; 

Edificação existente; Outros (exemplos: Centros de lazer, Laboratórios, hotéis, 

edifícios comunitários). 
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O BREEAM também certifica edificações de uso doméstico os quais 

denomina: Sustainable homes, Ecohomes, Ecohomes XB, Multi-residencial, 

Communities as Domestic refurbishment.  

Quando a edificação encontra-se fora da Inglaterra, ela pode ser 

certificada pela “BREEAM International” 

As construções são avaliadas levando em conta 9 critérios: (1) 

Gerenciamento; (2) Saúde e bem estar; (3) Energia (consumo e emissões de CO2); 

(4) Transporte (Distâncias e emissões de CO2); (5) Consumo de água; (6) Impacto 

ambiental dos materiais; (7) Utilização do terreno (Superfícies verdes e superfícies 

impermeabilizadas); (8) Valorização ecológica do sítio; (9) Poluição do ar e da água. 

(MÜLLER, 2011). 

 
Figura 1 - Modelo de certificação Breeam. 

  
 Fonte: TEBODIN, s.d. 

 
Ao final, segundo a porcentagem final da soma dos pontos obtidos por 

cada critério a construção pode ser avaliada por: Pass (30%), Good ( 45%), Very 

Good (55%), Excellent (70%) e Outstanding (85%). A seguir temos um exemplo do 

modelo de uma certificação “muito boa” (Figura 1). 
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2.3.2 LEED ™ - Leadership in Energy & Enviromental Design 

 
 

Sistema de certificação e orientação ambiental de edificações criado nos 

Estados Unidos pela ONG USGBC (U.S. Green Building Council) inspirado no 

BREEAM com base em critérios e benchmarks. O sistema é atualizado regularmente 

(a cada 3-5 anos). É o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado 

no Brasil (GBCB, 2012). 

A certificação abrange diferentes tipos de necessidades e, de acordo com 

os pontos adquiridos através de seu sistema de pontuação o empreendimento 

alcança as classificações: Básico, silver, gold e platinum (ver Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Selos de certificação LEED. 

 

Fonte: GBCB, s.d. 

 

Em 2007 foi criada a ONG GBCB (Green Building Council Brasil), o Brasil 

é um dos 21 membros do World Green Building Council, entidade supranacional que 

regula e incentiva a criação de conselhos nacionais a fim de promover a construção 

sustentável no planeta (GBCB, 2012). 

Atualmente, existem 8 tipos de certificação LEED disponíveis para o 

Brasil, cada um apresenta seu próprio “checklist” de critérios a serem adotados na 

avaliação. São estes: 

 
1. Leed NC – (New Construction) Destinado às novas construções e grandes 

projetos de renovação 

2. LEED ND – (Neighborhood Development) Destinado para certificar o 

desenvolvimento de bairros e localidades 
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3. LEED CS – (Core and Shell) Para projetos da envoltória e parte central do 

edifício. 

4. LEED Retail NC e CI – Lojas de Varejo 

5. LEED Healthcare – Unidade de Saúde 

6. LEED EB_OM – (Existing Buildings and operations maintance) – Operação de 

manutenção de edifícios existentes 

7. LEED Schools – Escolas 

8. LEED CI – (Commercial Interiors) – Projetos de interiores de edifícios 

comerciais 

 
No Brasil, os critérios da certificação LEED englobam: Eficiência 

energética, Uso racional da água, Materiais e recursos, Qualidade Ambiental Interna, 

Espaço Sustentável, Inovações e Tecnologias, Créditos regionais. 

O GBC também certifica os profissionais, que por meio de exames ficam 

acreditados por seus conhecimentos no sistema de certificação do LEED, são estes 

chamados LEED AP (Acredited Professional) e LEED GA (Green Associate). No 

Brasil, até janeiro de 2012 já existiam 100 profissionais com a certificação LEED AP 

e 52 com LEED GA. Empreendimentos que contratam profissionais acreditados pelo 

LEED possuem uma pontuação extra na avaliação total. 

Durante o ano de 2012 o GBCB busca elaborar por meio de comitês 

específicos, referenciais para incluir categorias de certificação para Residências e 

Desenvolvimento urbanos ainda inexistentes no Brasil. 

O Comitê LEED é subdividido em seis subcomitês temáticos, são estes: 

Materiais e recursos (MR), Energia e Atmosfera (EA), Espaço Sustentável – Site 

(SS), Qualidade Ambiental Interna (EQ), Uso racional da Água (WE) e Análise do 

Ciclo de vida e ponderação. 

 

 
 
 
2.3.3. AQUA – Alta Qualidade Ambiental 

 
 

Criado pela fundação Vanzolini (ligada a USP), é o primeiro referencial 

técnico brasileiro para avaliar as construções sustentáveis, tem base em critérios 
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brasileiros e auditorias presenciais. Foi inspirado no “Démarche HQE” francês e 

contém os requisitos para o Sistema de gestão de empreendimento (SGE) e os 

critérios de desempenho nas categorias da Qualidade Ambiental do Edifício(QAE). A 

certificação é concedida ao final de casa fase (programa, concepção de projeto, 

realização da obra e uso da edificação), mediante verificação de atendimento ao 

referencial técnico (VANZOLINI, s.d.). 

O programa possui três referenciais técnicos de certificação. São eles: 

1.  Escritórios e Edifícios escolares; 

2.  Edifícios Habitacionais; 

3.  Edifícios de renovação. 

Estes referenciais possuem 14 categorias para avaliar a Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE), são elas: (1) Relação do edifício com o seu entorno; (2) 

Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos; (3) Canteiro de 

obras com baixo impacto ambiental; (4) Gestão da energia; (5) Gestão da água; (6) 

Gestão dos resíduos de uso do edifício; (7) Manutenção – Permanência do 

desempenho ambiental; (8) Conforto higrotérmico; (9) Conforto acústico; (10) 

Conforto visual; (11) Conforto olfativo; (12) Qualidade sanitária dos ambientes; (13) 

Qualidade sanitária do ar; (14) Qualidade sanitária da água. 

Para atingir o desempenho programado é necessário estabelecer um 

sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) que assegure a gestão total do 

projeto, desde o Programa até a Realização do empreendimento. 

Este sistema não apresenta pontuação, é exigido que o perfil do 

desempenho nas 14 categorias seja pelo menos “Excelente” em 3 categorias, 

“Superior” em 4 e “Bom” em 7 para que o empreendimento seja certificado. 

 

 

2.3.4 PROCEL EDIFICA – Programa Nacional de Eficiência Energética em 

Edificações 

 

 
Visa conservação e uso racional da energia elétrica em edificações desde 

sua fundação até o incentivo do uso eficiente dos recursos naturais. Foi instituído em 

2003 pela Eletrobrás e atuam conjuntamente com o ministério de minas e energia, o 

ministério das cidades, as universidades, os centros de pesquisa e entidades das 
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áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além do setor 

da construção civil.  

A metodologia para classificação do nível de eficiência energética dos 

primeiros edifícios comerciais foi publicada em 2009 e revisada em 2010 quando foi 

publicada também a metodologia para classificação dos edifícios residenciais. 

(ELETROBRÁS, s.d.) 

Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados: envoltória, 

iluminação e condicionamento de ar. Nos residenciais a avaliação é feita pelos 

critérios: envoltória, sistemas de aquecimento de água e sistemas nas áreas comuns 

(iluminação, elevadores, bombas centrífugas, etc.). O programa já possui 4 tipos de 

etiquetas para edificações. São eles:  

 
1. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) – Pode ser 

fornecido para o edifício completo, pavimento ou conjuntos de salas. Seus 

critérios de avaliação abrangem envoltória, iluminação, condicionamento 

de ar, bonificações e pré-requisitos gerais e específicos. 

2. ENCE parcial da envoltória – É fornecida para a envoltória completa da 

edificação que é comporta pelas fachadas e coberta, incluindo aberturas e 

vãos. É obrigatória para se obter qualquer outra ENCE. 

3. ENCE parcial da envoltória e do sistema de iluminação – Pode ser 

fornecida para o edifício completo, para blocos de edifícios, para 

pavimentos ou conjuntos de salas. 

4. ENCE parcial da envoltória e do sistema de condicionamento de ar – 

Pode ser fornecida para o edifício completo, para blocos de edifícios, para 

pavimentos ou conjuntos de salas. 

5. ENCE parcial da envoltória, do sistema de iluminação e do sistema de 

condicionamento de ar, sem a avaliação geral do edifício – A ENCE 

parcial da envoltória refere-se a envoltória do edifício completo, enquanto 

as ENCEs parciais do sistema de iluminação e de condicionamento de ar 

podem referir-se ao edifício completo ou parte deste. Em todos os casos 

são dispensados os pré-requisitos gerais e bonificações. 

 
As etiquetas são emitidas pelo organismo de inspeção designado pelo 

Inmetro, o LabEEE – UFSC/Certi (Ver modelo na Figura 3). Atualmente o programa 
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está em fase de implementação voluntária em prédios comerciais, mas possui o 

intuito de se tornar obrigatório no Brasil em 2012. 

 
 
 

 
 
Figura 3 - Modelo da etiquetagem do Procel edifica apresentando os níveis de classificação de 

eficência energética  para edificações. 

 
Fonte: ARCOWEB, 2009. 
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2.3.5 O que os selos avaliam? 

 

 

Após aprofundamento destes quatro métodos de avaliação de 

construções sustentáveis: BREEAM, LEED, AQUA e PROCEL; Pode-se ter uma 

aproximação da noção de como de distinguir uma construção sustentável. 

Constata-se que, excetuando o selo PROCEL o que difere de um selo a 

outro é basicamente o nível de detalhamento das categorias e valor que cada uma 

possui no resultado final das avaliações, entretanto os blocos de discussões são 

comuns entre si. 

Enquanto o PROCEL avalia apenas o nível de eficiência energética, os 

outros selos tem a maioria dos critérios em comum, incluindo este único, 

modificando apenas a nomenclatura entre um e outro.  

Silva (2003), arquiteta, em sua tese de doutorado, faz um comparativo 

entre diversos selos de sustentabilidade em edificações, incluindo o BREEAM e o 

LEED aqui estudados, delimitando quais seus grupos de discussão e seu grau de 

importância em cada selo, como pode ser visto na Figura 4. 

 
 
Figura 4 - Distribuição dos créditos ambientais do BREEAM, HKBEAM, LEEDD TM, MSDG, 

CASBEE e GBTool, após normalização.  

 
Fonte: SILVA, 2003. 
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Observando as categorias de avaliação do selo AQUA pode-se constatar 

que elas também fazem parte destes grupos de discussão, então temos que estes 

grupos são essencialmente: (1) Qualidade da implantação; (2) Gestão no uso da 

água; (3) Gestão no uso da energia; (4) Gestão de materiais e (redução de) 

resíduos; (5) Prevenção de poluição; (6) Gestão ambiental (do processo); (7) Gestão 

da qualidade do ambiente interno; (8) Qualidade dos serviços; (9) Desempenho 

Econômico. 

Mais adiante serão mostrados estes grupos indicadores no instrumento 

de políticas públicas do município, o plano diretor. 

 
 
2.4. Instrumentos Locais de Avaliação: O plano diretor. 

 

 

Mediante a Lei 10.257/01, o Estatuto da Cidade, é determinado que a 

obrigatoriedade da elaboração do plano diretor existe para os municípios que: 1. 

Tem mais de 20 mil habitantes; 2. Fazem parte de regiões metropolitanas; 3. São 

turísticos; 4. Tem grandes obras que colocam o meio ambiente em risco ou que 

mudam muito a região, como aeroportos, rodovias, barragens ou hidrelétricas; 5. 

Tem plano diretor com mais de 10 anos. Neste caso o plano deve ser revisado. 

 O plano diretor tem fundamento constitucional e está citado no seu artigo 

182 e 183 como “o instrumento básico da política de desenvolvimento e expressão 

urbana”. 

O objetivo do Plano diretor não é solucionar todos os problemas urbanos, 

mas ser um instrumento de políticas públicas de intervenção urbana, criado com 

base na participação popular e técnica multidisciplinar relacionando um conjunto de 

diretrizes e regras a partir de uma leitura da cidade real, envolvendo temas e 

questões relativos aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais. 

No ano 2000 foi elaborado no município de Juazeiro do Norte, seu 

primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano, ainda vigente, que foi 

desenvolvido na gestão do prefeito José Mauro Castelo Branco Sampaio, sob 

coordenação Geral dos arquitetos: Eduardo Araújo Soares, Fausto Nilo Costa Júnior 

e Airton Ibiapina Montenegro Jr. Com a colaboração de técnicos do município. 
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Estes arquitetos de renome e indiscutível competência foram contratados 

para fazer o plano de Juazeiro do Norte e de outros tantos municípios do interior do 

Ceará, talvez também por falta de arquitetos experientes nos mesmos. Entretanto o 

documento final deixa a desejar no quesito soluções regionais. O que se observa é 

que em todos os planos que esta equipe chefiou, houve semelhança nas propostas 

de soluções, que aparentemente obedecem a um formato globalizado sem que a 

população local se apropriasse das mesmas. Tanto, que mais de 10 anos depois 

estas soluções, como as “unidades de vizinhanças”, por exemplo, não foram 

implementadas. Um indicativo de que este plano diretor vigente apenas adaptou 

soluções de outros lugares, sem levar muito em conta o contexto regional é uma 

pequena falha no documento do plano estratégico, página 09, que coloca a 

responsabilidade da implementação do Plano ao município do Crato (cidade vizinha) 

e não de Juazeiro do Norte como logicamente era para ser: 

 

“Por fim, é fundamental que a Prefeitura Municipal do Crato prepare a sua 
organização para responder ao desafio que a implementação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano representa.” (Juazeiro do Norte, 2000, 
p.9). 

 

Este plano está subdividido em: Estratégias de Implementação; 

Legislação básica; Plano de Estruturação Urbana; Plano estratégico; Relatório de 

questões; Termos de Referência. 

Dentro da Legislação Básica existe: Código de Obras e Posturas; Lei de 

Organização Territorial; Lei de Uso do Solo; Lei do Plano Diretor; Lei do sistema 

viário. 

Para esta pesquisa serão feitas observações sobre a Lei de Uso do Solo, 

pois é esta que, também, ordena as funções da cidade por meio da utilização 

racional da implantação e do funcionamento das atividades residenciais, ou seja, do 

objeto de estudo desta pesquisa. 
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2.4.1. Lei de uso do solo de Juazeiro do Norte e os selos de construção 

sustentável 

 

 
Esta lei trata do zoneamento do município e a regularização de seu uso e 

ocupação devendo abranger também os aspectos ambientais. Para tanto o tecido 

urbano foi dividido entre sete zonas como pode ser visto na figura 05: ZR - Zona 

Residencial (Subdividida em ZR1, ZR2, ZR3 e ZR4); ZCSE - Zona Comercial e de 

Serviços Especiais; ZUM – Zona de Uso Misto; CEUV – Centro de unidade de 

vizinhança; ZRU – Zona de renovação urbana; ZI- Zona industrial; ZE – Zona 

especial. 
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Figura 5 A e B - Planta oficial de parcelamento, uso e ocupação do solo de Juazeiro do Norte.  

  

A 
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Fonte: JUAZEIRO DO NORTE, 2000. 

B 
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Esta lei também define, de acordo com as zonas supracitadas, os 

indicadores mínimos para as construções, são estes: Altura máxima da edificação; 

dimensões mínimas do lote; índice de aproveitamento (IA), recuos ou afastamentos; 

Taxa de ocupação e Taxa de permeabilidade do terreno. 

Como o objeto de estudo desta pesquisa são as residências, iremos 

analisar exclusivamente os indicadores da Zona Residencial.  

Observando a Tabela 1, pode-se constatar que a taxa de permeabilidade 

de todas as residências do município devem variar entre 20 a 35%. Ou seja, esta 

porcentagem deve corresponder a área do lote ou gleba que permite a infiltração da 

água no terreno, devendo permanecer totalmente livre qualquer edificação. 

Taxa de ocupação refere-se Relação percentual entre a área de projeção 

de uma edificação no plano horizontal e a área desse terreno, não sendo 

computados os elementos componentes das fachadas, tais como pérgolas, 

jardineiras, marquises e beirais. Como se pode ver esta taxa é de 50% para todos os 

casos residenciais. Esclarecendo, em todos os lotes residenciais a construção só 

deve ocupara a metade do terreno. 
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Tabela 1 – Tabela de índices de zonas residenciais extraída do anexo III da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do Plano Diretor de Juazeiro do Norte. 

ZONAS USO 

TAXA DE 
PERMEABI-
LIDADE  
(%) 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

(%) 

ÍNDICE DE 
APROVEI-
TAMENTO 

(IA) 

RECUOS (m) 
ÁREA DO 
LOTE 
(m²) 

OBSERVAÇÕES 
FRENTE FUNDO LATERAL 

 

ZR1 

Residencial Unifamiliar 35 50 1,0 5 3,0 3,0 800  

Institucional (creches, escola de 1° grau e 
assemelhados) 

35 50 1,0 5 3,0 3,0 800  

ZR2 

Residencial Unifamiliar 30 50 1,0 3 1,5 1,5 250  

Comercial e de serviços de pequeno 
porte com caráter local 

20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Misto (residência associada à comércio 
varejista e serviços em geral) 

30 50 1,0 3 1,5 1,5 250 
O uso não residencial não deve ocupar 
mais de 50% da edificação 

Industrial leve e semi-artesanal 20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Institucional (creches, escola de 1° grau e 
assemelhados) 

30 50 1,0 3 1,5 1,5 250  

ZR3 

Residencial Unifamiliar 30 50 1,0 3 1,5 1,5 250  

Comercial e de serviços de pequeno 
porte com caráter local 

20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Misto (residência associada a comércio 
varejista e serviços em geral) 

20 50 1,75 0 3,0 1,5 300 
Os usos não residenciais podem ser 
misturados entre si 

Industrial leve e semi-artesanal 20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Institucional (creches, escola de 1° grau e 
assemelhados) 

30 50 1,0 3 1,5 1,5 250  

ZR4 

Residencial unifamiliar 35 50 1,0 5 3,0 3,0 800  

Residencial multifamiliar. 20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Comercial varejista, de serviços em geral 
e indústrias de pequeno porte, não 
poluentes. 

20 50 1,5 0 3,0 1,5 300  

Misto (residência associada a comércio 
varejista e/ou serviços em geral e/ou 
indústrias de pequeno porte, não 
poluentes, ou usos não residenciais 
associados entre si). 

20 50 1,75 0 3,0 1,5 300 

As edificações poderão ter, no máximo, 
04 (quatro) pavimentos, incluindo o 
pavimento térreo. Os usos não 
residenciais podem ser associados entre 
si em uma mesma edificação. 

FONTE: Juazeiro do Norte, 2000. 
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O índice de aproveitamento é o quociente entre a área parcial de todos os 

pavimentos do edifício e a área total do terreno, neste plano ele varia entre 1,0 e 

1,75.  As figuras 6 e 7 demonstram duas possibilidades de edificação de caso 

hipotético onde o lote tem por dimensões 24x30m e seu índice de aproveitamento é 

dois. Na figura 6 foi adotada a taxa de ocupação de 50%, com o índice imposto ficou 

permitida uma construção com quatro pavimentos. Na figura 7 foi adotada a taxa de 

ocupação de 20%, com o mesmo índice, a construção poderá ir até oito pavimentos. 

  

 
Figura 6 – Exemplo de aproveitamento de terreno com índice de aproveitamento igual a dois.  

 
Fonte: URBANIDADES, s.d. 

  

 

Figura 7 - Exemplo de aproveitamento de terreno com índice de aproveitamento igual a dois. 

 
Fonte: URBANIDADES, s.d. 
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Observando ainda a figura 8, pode-se constatar que as quatro zonas 

residenciais tem por indicador a existência de recuo lateral variando de 1,5m a 3m 

no mínimo. O recuo frontal destas ZRs para as residências unifamiliares varia de 3 a 

5m no mínimo. O recuo dos fundos das residências devem ser de 1,5 a 3m no 

mínimo. 

Para que não haja dúvidas da aplicação destes recuos, a lei também 

apresenta esquemas demonstrativos explicativos os quais podem ser vistos nas 

Figuras 8A e 8B. 

Com a exigência destas taxas e recuos, pode-se observar que o plano 

viabiliza corredores de circulação de ar para a cidade, espaço para escoamento de 

águas das chuvas evitando empoçamentos e algumas doenças de veiculação 

hídrica e no projeto de edificações viabiliza a possibilidade de aberturas de portas e 

janelas para os recuos proporcionando, mediante um bom projeto, residências 

arejadas com ventilação cruzada natural e consequentemente iluminação natural, 

proporcionando melhor qualidade de vida para seus ocupantes e para a cidade 

como um todo. 
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Figuras 8A e B - Definição demonstrativa dos diferentes tipos de recuos. 

 

 

A 



 
 

43 
 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2000. 

 

 

B 
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Como visto no estudo dos critérios dos selos de edificações sustentáveis, 

estes índices possuem relação direta com algum dos blocos de discussão elencados 

no estudo de Silva (2003) que os selos avaliam. 

Os selos avaliam as construções desde a etapa de projeto até a pós-

ocupação da edificação, enquanto que estes índices retirados do plano diretor não 

regulamentam os seguintes assuntos analisados nos blocos de discussão:  

• Gestão de materiais e redução de resíduos (entulho de obra); 

• Prevenção de poluição; 

• Gestão da qualidade do ambiente interno; 

• Gestão ambiental do processo; 

• Qualidade dos serviços; 

• Desempenho econômico; 

Entretanto, se os índices forem obedecidos de acordo com o plano 

diretor, muitos dos critérios serão contemplados de alguma forma. São estes:  

• Qualidade da implantação;  

• Gestão no uso da água;  

• Gestão no uso da energia; 

• Gestão da qualidade do ambiente interno. 

Com relação à Qualidade da implantação, os índices contribuem 

normatizando recuos (lateral, frente e fundos), proporcionando corredores de 

circulação de ar e área de infiltração das águas pluviais. 

No critério Gestão no uso da água, a obediência dos índices proporciona 

afastamentos que dão espaço livre no lote para a construção de sumidouros onde 

não há rede de esgotos ajudando a sanar o problema da disposição das águas 

servidas nas ruas, comumente encontrado em Juazeiro do Norte. E para a cidade, 

ter espaço de infiltração das águas pluviais dentro do lote traz o benefício de evitar 

alagamentos por excessiva impermeabilização do solo, também comum no 

município. 

Em relação ao uso da energia, pode-se dizer que uma casa que obedece 

aos recuos tem mais possibilidade de possuir projeto que contemple aberturas de 

janelas para área externa em todos os compartimentos. Uma estratégia simples de 

projeto que promove o uso de iluminação e ventilação natural, permitindo melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e maior eficiência energética da construção. 
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A qualidade do ambiente interno também é privilegiada em um projeto 

que contemple a obediência dos índices propostos pelo plano. Quando dotada das 

janelas, a edificação recebe ciclicamente renovação de ar e luz natural, fatores que 

a enfermeira Florence Nightingale (1860) já indicava como essenciais para a 

promoção da saúde dos ocupantes das edificações. 

Conclui-se que as construções de Juazeiro do Norte seriam, somente 

com base no atendimento do plano diretor, regularmente sustentáveis. Entretanto a 

aplicação destes índices, apesar de ser lei municipal, não parece ser regra da 

realidade de Juazeiro do Norte. Esta afirmação será amplamente discutida nos 

capítulos seguinte. 
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2.5. CONSTRUÇÕES EM JUAZEIRO DO NORTE 

 

 
2.5.1. História e Estudo de caso. 

 

 
Existem poucos registros da história da arquitetura de Juazeiro do Norte, 

normalmente em biografia não especializada no assunto.  Uma das primeiras 

descrições encontradas está no livro “O Padre Cícero que conheci” da ex-diretora da 

Escola Normal Rural de Juazeiro, Dona Amália Xavier Oliveira que, ao longo de sua 

narrativa, traz como pano de fundo da história da vida do Padre Cícero, a criação e 

desenvolvimento de Juazeiro do Norte. Sabe-se que a cidade, antes se chamava 

fazenda Tabuleiro Grande e pertencia ao brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, a 

quem se atribuem os primeiros sinais de urbanidade da região, pois construiu uma 

casa grande, uma capela e residências para os escravos e agregados da família. 

 
“... imensa extensão de terra, partindo do município de Crato e espraiando-
se em direção a serra de São Pedro, era a Fazenda Taboleiro Grande, 
pertencente ao brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro e que, portanto fazia 
parte da gleba de terra do engenho Moquém que seus avós doaram aos 
seus pais como dote, quando eles se casaram. O ponto mais pitoresco da 
fazenda era uma ligeira elevação do terreno, próximo ao rio Salgadinho, 
onde havia três grandes juazeiros, formando um triângulo e sobressaindo, 
entre os demais, pelo tamanho de sua fronde e pela beleza do verde de sua 
clorofila. Sob esta fronde acolhedora, procuravam abrigo os viajantes 
feiristas, que, de Barbalha, Missão Velha e outras imediações se dirigiam a 
Crato para vender seus produtos e comprar mantimentos para a semana ...” 
(OLIVEIRA, 1982, p. 42). 

 

Este aglomerado de poucas casas ficava próximo à sombra de três 

frondosas árvores chamadas de juazeiro (nome científico: Ziziphus joazeiro), hoje 

situada na praça marco zero, e que em 1827 foi erigida sua primeira capela em 

homenagem a Nossa Senhora das Dores. Ilustrado na “figura 9” segundo a 

concepção artística de Rubênio, tela em posses da Senhora Maria Orieta Landim 

Cruz Santana.  
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Figura 9 - Tela representando Juazeiro do Norte no ano de 1827 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 Quando o Padre Cícero chegou ao vilarejo que já tinha por nome 

“Joazeiro” em 11 de abril de 1872 encontrou ali um tipo de lugarejo com 35 casas, 

quase todas de taipa dispostas de maneira aleatória por duas ruas pequenas 

chamadas de Rua do Brejo e Rua Grande. Este padre conduziu a população a uma 

nova organização social em prol de seu crescimento também arquitetônico, como a 

construção da nova igreja de Nossa Senhora das Dores, ao lado da antiga capela.  

Dona Amália Xavier de Oliveira descreve o cenário arquitetônico deste povoado no 

ano de 1871:  

“Naquela época havia no povoado cerca de trinta e poucas casas; umas de 
tijolo eram cobertas de telhas; outras de paredes de barro e cobertas de 
telhas; outras mais e na maioria, de paredes de barro ou taipa e cobertas de 
palha de babaçu e ainda muitas espalhadas pelo terreno e roças, todas de 
palha.” (OLIVEIRA, 1982, p.55). 

 

Passando um pouco mais de uma década, Dona Amália Xavier Oliveira 

descreve ainda o cenário arquitetônico deste povoado ilustrando o crescimento da 

quantidade de casas e a predominância da mesma tipologia construtiva:  

 
 

“Corria o ano de 1889. A pequena povoação de Juazeiro, humilde e 
desconhecida da maior parte dos brasileiros, situada ao sul do Ceará, 
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contava então cerca de 80 casas entre as casas de tijolo e telha, taipa e 
telha, taipa e palha de babaçu.” (OLIVEIRA, 1982, p. 74). 

 

A taipa adotada na construção destas casas se tratava da tecnologia 

possível para a moradia necessária da pobre população que ali residia. Assim a 

arquitetura presente em Juazeiro do Norte teria claramente um caráter popular e 

utilitário onde sua finalidade principal seria a sobrevivência. Castro (1983), no 

apêndice intitulado “Aspectos da arquitetura no nordeste do país” do livro “História 

geral da arte no Brasil”, sugere que em caso tão especial não se deva buscar arte 

nesta arquitetura, mas antes admirá-la como um comovente testemunho material 

dos percalços enfrentados na penosa lida civilizatória dos sertões.  

Essa tecnologia construtiva consistia no aproveitamento artesanal dos 

recursos locais disponíveis. Frade em seu livro “Arquitetura sagrada no Brasil” 

dedica um rodapé a definir seu conceito: 

 

“A taipa de mão, também chamada de sebe, pau-a-pique, tapona ou 
sopapo, é de execução mais rápida (que a taipa de pilão). Principia-se por 
uma estrutura de madeira da casa (gaiola), composta de esteios cravados 
no chão e ligados entre si por vigas horizontais (baldrames e frechais), que 
formam um sistema rígido de sustentação do telhado. Para a construção 
das paredes é montada uma trama de paus roliços ou taquara jetevoca (que 
possui o cerne compacto) em posição vertical (barrotes) e horizontal (ripas), 
amarradas com cipó. Em seguida atira-se o barro, ao mesmo tempo, do 
lado de dentro e do lado de fora da trama, o que requer o trabalho de duas 
pessoas. Daí a expressão de sopapo ou tapora. A taipa de mão é usada até 
hoje nas construções das zonas rurais” (FRADE, 2007, p.55). 

 

Em tempos modernos, ainda é possível, embora difícil, encontrar em 

Juazeiro, moradias antigas semelhantes às daquele período histórico, resquícios da 

expressão arquitetônica mais constante e recorrente de toda a região. A figura 10 

ilustra uma casa de taipa em padrões tradicionais presente em Juazeiro do Norte. 

Devido ao seu significado histórico de associação com a miséria da então 

pobre população sertaneja de Juazeiro, as construções de taipa foram sendo 

extintas, mesmo que possuam propriedades ecológicas e interajam com o meio 

ambiente há gerações.  
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Figura 10 - Casa tradicional construída em taipa, localizada na subida da serra do Horto. 

 
Fonte: Ilustração do autor. 

 

Pisani (2007), em seu artigo “taipas: a arquitetura de terra” enumerou as 

vantagens e desvantagens deste método construtivo, enumeradas a seguir: 

Vantagens: 

• A terra crua regula a umidade ambiental: o barro possui a 

capacidade de absorver e perder mais rapidamente a umidade que 

os demais materiais de construção; 

• A terra armazena calor: como outros materiais densos como as 

alvenarias de pedra, o barro armazena o calor durante sua exposição 

aos raios solares e perde-o lentamente quando a temperatura externa 

estiver baixa; 

• As construções com terra crua economizam muita energia e 

diminuem a contaminação ambiental. As construções com terra 

praticamente não contaminam o ambiente, pois para prepará-

las necessita-se de 1 a 2% da energia despendida com uma 

construção similar com concreto armado ou tijolos cozidos; 

• O processo é totalmente reciclável: as construções com solo podem 

ser demolidas e reaproveitadas múltiplas vezes. Basta fragmentar e 

voltar ao processo de preparo da massa de terra. 
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Desvantagens: 

 
• Não é um material de construção padronizado: sua composição 

depende das características geológicas e climáticas da região. Podem 

variar composição, resistências mecânicas, cores, texturas e 

comportamento. Para avaliar essas características são necessários 

ensaios que indicam as providências corretivas para corrigi-las com 

aditivos. 

• É permeável: as construções com terra crua são permeáveis e estão 

mais suscetíveis às águas, sejam pluviais, do solo ou de instalações. 

Para sanar esse problema é necessária a proteção dos elementos 

construtivos: seja com detalhes arquitetônicos ou com materiais e 

camadas impermeáveis. 

• Há retração: o solo sofre deformações significativas durante a secagem 

gerando fissuras e trincas. 

 

A substituição das casas de taipa por alvenaria findam por criar alto nível 

de entulho oriundo da construção civil. Onde antes o material era totalmente 

reciclável, agora aparece o problema do elevado desperdício. Ghrohmann (1998) 

afirma em seus estudos que a cada três obras é acumulado entulho proporcional a 

construção de outra obra idêntica. 

Em estudo recente, Lacerda (2010) ao pesquisar o desperdício de tijolos 

de uma construção de pequeno porte em Juazeiro do Norte constatou que houve um 

desperdício de 7,14% apenas em tijolos quebrados para o encaixe no final das 

amarrações de paredes. Sem considerar perdas por outros fatores como transporte, 

estocagem acentuada e baixa resistência. Podendo ser este desperdício ainda 

maior. 

Dentre as desvantagens enumeradas anteriormente a respeito das 

construções em taipa, outros dois fatores que tem inibido esta tipologia construtiva 

seria seu rótulo de pobreza já comentado e o risco da doença de Chagas, 

transmitida pelo inseto Triatoma infestans, mais conhecido como barbeiro. Este 

inseto tem preferência por locais escuros e de baixa temperatura, fazendo com que, 

em Juazeiro do Norte, cidade quente e de abundante iluminação natural, o inseto 

faça morada nas fendas entre os espaços de madeira e barro das casas de Taipa e 
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saia de noite para se alimentar. Neste ato, o barbeiro deposita suas fezes no sangue 

da pessoa. Se contaminado ele transmitirá a doença. 

 
“Um dos fatores que corroboraram para a quase extinção da casa de taipa, 
além, é claro, da difusão de novos materiais e técnicas, pode estar 
relacionado ao combate da doença de Chagas, transmitida pelo 
Trypanossoma cruzi, encontrado no intestino do inseto conhecido como 
“barbeiro”. Segundo o médico Carlos Chagas (1879-1943), as construções 
de adobe e pau-a-pique constituíam um ambiente favorável à proliferação 
do inseto, que, camuflado nas frestas das casas de barro e madeira, saía a 
noite para fazer suas vítimas. MARTINES, 2001, p. 62). 

 

Entretanto a casa de taipa ser vetor de doenças não é regra geral, se 

forem tomadas algumas precauções estas moléstias podem ser evitadas. Um 

exemplo de como prevenir o apodrecimento rápido das madeiras estruturais pode-se 

executar uma base de pedra elevando as paredes do solo de 50 a 60 cm. A casa 

também deve ser rebocada e coberta para que não haja degradação da taipa 

originando rachaduras que permitam a instalação do barbeiro.  

Todavia, como já dito, estas casas eram feitas como única alternativa 

viável a pobreza, sendo assim confeccionadas sem planejamento, estudo ou mesmo 

responsável técnico. Desta forma é raro encontrar uma destas na zona urbana nos 

dias atuais, já na zona rural, no ano de 2011, a secretaria de habitação do município 

fez um levantamento quantitativo destas tipologias, embasado nisto produzimos o 

seguinte mapa localizando os sítios e fazendas da zona rural e, quantitativamente, 

em azul as residências com este material construtivo: 

Foi catalogado um número significativo de casas de taipa na zona rural de 

Juazeiro do Norte. São 160 casas distribuídas nos sítios Planalto, Catolé, Amaro 

Coelho, Junco, Sabiá, Baixada da Onça, Chumbada, Leite, Novo, Popô, Pau seco, 

Marrocos, Logradouro, Muleque, Várzea da Ema, Massapê, Pelo Sinal, Cabeça da 

Vaca, Horto, Riachão, Gaviãozinho, Gavião e Sussuarana.  

Esse expressivo número, infelizmente não parece ter a ver com as 

vantagens ecológicas do material, mas como na história da cidade, apenas diz 

respeito ao ainda baixo custo de seu emprego. Segundo entrevista com a secretaria 

de habitação do município, sua zona rural possui aproximadamente 177,11 Km² de 

extensão e compreende cerca de 70% da área total da cidade. Grande parte das 

famílias que ali residem sobrevivem da agricultura familiar e são beneficiários do 
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Programa Bolsa Família, resultando em uma renda familiar em torno de 0,5 e 1 

salário mínimo.  

Figura 11 - Mapa de Juazeiro do Norte localizando em azul as casas de taipa levantadas pela 
secretaria de habitação do município. 

 
Fonte: Ilustração do autor. 

 

Retornando a história da arquitetura de Juazeiro do Norte, pode-se dizer 

que o Padre Cícero teve grande influência em seu processo original de urbanização, 

pois foi ele quem conseguiu junto a seus amigos disponibilizar terrenos nas ruas do 

vilarejo para construir casas para a população a fim de aumentar o povoado. 

O “agrimensor improvisado” encarregado das terras patrimoniais, de 

dividir os lotes e alinhar as ruas se chamava José Leandro. Amália Xavier Oliveira 

descreve este processo de urbanização: 

 



 
 

53 
 

“... Orientado pelo Pe. Cícero, ia (José Leandro) alinhando as ruas, 
demarcando os chãos e aforando os terrenos aos interessados que, por sua 
vez, construíam suas casas. Assim foram aumentando a rua da Matriz e e a 
praça da Igreja; alongando a rua Padre Cícero até o ângulo d aruá do 
Cruzeiro, na Praça: fizeram o mercado velho à rua da Matriz. Prolongaram a 
rua Nova, hoje Av. Dr. Floro; melhoraram a Capelinha do Cemitério velho, 
ali onde é atualmente a Capela Nossa Senhora do Rosário de Fátima... ” 
(OLIVEIRA, 1982, p. 65). 

 

Atualmente os lotes de Juazeiro possuem um padrão de possuírem 

fachada estreita e grande comprimento, provavelmente foi um padrão de repetição 

ao que ocorreu nesse período. Este formato de lote tem grande influência no 

resultado final da planta das casas como será analisado nos capítulos posteriores. 

Em março de 1889, a cidade passaria a ganhar projeção em quando o 

padre Cícero celebrava a Santa Missa e, ao ministrar a hóstia na boca da beata 

Maria de Araújo acontece o fenômeno da transubstanciação desta em sangue. Fato 

este que continuou a se repetir durante todo o período quaresmal daquele ano. 

Aquele fato inexplicável, divulgado pelos padres dos municípios vizinhos e 

endossado por Padre Cícero por milagre, transformou a cidade de Juazeiro do Norte 

em palco de romarias religiosas. O Padre Cícero passou a ser venerado como santo 

milagreiro não apenas pelas camadas populares, mas também por intelectuais e 

famílias ilustres. Este fato trouxe para a cidade um intenso comercio religioso e o 

grande contingente de romeiros permitiu a “padrinho” canalizar recursos por meio de 

de doações para obras sociais e arquitetônicas. 

Para atender a população das romarias, cada vez mais numerosas foram 

construídas e instaladas na região: fábricas de algodão, cassino, cinema, lojas, 

farmácias e instituições educacionais.  

Outra data importante para o crescimento da infraestrutura de Juazeiro do 

Norte é o ano de 1915, apesar da grande catástrofe ambiental conhecida como “a 

seca do quinze”, sob liderança do Padre Cícero, em prol do grande flagelo dos 

sertanejos, foram reivindicadas obras de emergência junto ao governo Federal como 

o Açude Carás e a estrada de ferro, cuja estação de Joaseiro foi inaugurada em 

1926. Posteriormente, em 1930 ele solicitou o ramal férreo para Barbalha. 

Até o ano de 1934 foram inaugurados em Juazeiro, seu primeiro banco, 

seu primeiro campo de aviação, a escola normal, a capela Nossa Senhora do 

Socorro, o altar do Sagrado Coração de Jesus, o altar de Santa Terezinha na Igreja 

das Dores e aonde existe atualmente a estátua do Padre Cícero no Horto, teria sido 
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iniciada a obra de uma Capela pelo próprio que segundo registros buscava planejar 

suas construções. Como explica Amália Oliveira: 

 

“O Padre ao voltar do extrangeiro, dedicou-se ao trabalho planejado de 
construir a Capela do Hôrto, cuja licença havia sido dada pelo Bispo do 
Ceará. Mandou logo fazer uma maquete de folha de flandres pelo Sr. Pedro 
Coutinho” (OLIVEIRA, 1982, p.62). 

 

Outro detalhe importante acerca do Padre Cícero para esta pesquisa é 

que ele aconselhava a toda população local a respeito de tudo, inclusive a respeito 

de técnicas de construção sustentável, como descreve Barreto (2003) ao citar um de 

seus conselhos: “Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água da 

chuva”. 

Entretanto, ainda na década de vinte, durante uma viagem a Juazeiro, o 

autor Lourenço Filho descreve o cenário da cidade, contrastando-a com a capital do 

estado, Fortaleza: 

“A luz elétrica torna-se gás acetileno; depois, lampião belga; em seguida, 
candeeiro; mais tarde, candeia de óleo de mamona [...] Os muros se tornam 
sucessivamente cercas de arame, divisões de varas pacientemente 
trançadas, valados singelos, desaparecendo por fim, de todo, para deixar 
em comum valados e serras. É o “mundo velho sem tranqueira” [...] Mil 
reminiscências, que marcam, pela constância, como que estranha parada 
no tempo”  (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 27). 

 

Mediante esta descrição, pode-se perceber que a maior parte do 

desenvolvimento urbano e arquitetônico de Juazeiro continuava a ocorrer sem 

planejamento, com casas dispostas de maneira aleatória e com os recursos mais 

simples e baratos possíveis.  Devido a isto se pode presumir que as técnicas 

adotadas neste período, como a taipa, passariam a ser rotuladas como materiais de 

utilização da pobreza primitiva, sendo assim discriminada não só pelas elites, mas 

também pelas camadas populares. 

Juazeiro cresceu e se desenvolveu em todos os aspectos, hoje com 

pouco mais de 100 anos de história, mantém poucas marcas de um passado tão 

sofrido. Pouco a pouco as velhas casas de taipa deram lugar a modernas 

construções de alvenaria, restando poucos exemplares desta expressão 

arquitetônica tão significativa para a história do município. Pode-se vislumbrar na 

“figura 12” uma dessas unidades, na Rua São Cândido, uma casa de taipa, nos 

padrões antigos com aproximadamente 60 anos em meio a duas construções de 
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alvenaria. 

  

Figura 12 - Chalé construído em taipa com mais de 60 anos de existência. Rua São Cândido, 

Bairro Salesianos, Juazeiro do Norte.  

Fonte: Ilustração do autor. 

 
 

Intrigante, porém, observar que à medida que as casas iam sendo 

“modernizadas” os padrões da planta arquitetônica pareciam seguir moldes 

semelhantes, em observação de fachadas é fácil perceber casas sem recuos 

laterais, porta e janela para calçada, por exemplo. Há de se questionar inclusive se a 

substituição dos materiais construtivos, locais, adaptados ao clima e que provinham 

condições de conforto térmico razoável, foi benéfica para a população. 

A respeito da tradicional planta das casas caririenses, da época em que 

as necessidades fisiológicas eram feitas em latrinas nos quintais, em entrevista com 

o pesquisador Marcondes Macêdo Landin, herdeiro de famílias tradicionais da 

região, foi sabido que a disposição dos cômodos da casa seguia uma lógica padrão 

e tinham um motivo de ser. O quarto dos pais estaria com janela para a rua, pois 

cabia aos progenitores a proteção da família, o quarto dos fundos pertencia aos 

filhos homens, pessoas em segundo grau de importância na família tradicional, 

assim seu quarto tinha janela para o quintal e também lhes cabia a proteção de sua 
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morada. Por fim, entre estes cômodos situava-se o quarto das moças, sem janelas, 

para que fossem preservadas e protegidas inclusive delas mesmas. Este conceito 

demonstra curiosamente que a habitação tradicional, que para os atuais padrões 

apresenta falhas na sustentabilidade da construção por haver cômodos sem janelas, 

por exemplo, seria base sustentável para o modo de viver da antiga sociedade 

juazeirense. A figura 13 demonstra um croqui com base nesta descrição: 

 
 

Figura 13 - Croqui de tradicional planta de residência unifamiliar. 

 

Fonte: Ilustração do autor. 

 

Outro fator de desordenamento urbano é a velocidade que a cidade teve 

de ser adensada. A região do Cariri é a segunda região do estado que mais 

aumentou o número de habitantes. Juazeiro do Norte, com apenas um século de 

existência, é o terceiro município mais populoso do Ceará, o maior do interior 

cearense e a centésima maior do Brasil. Apresenta uma taxa de urbanização de 

95,3% e entre os anos de 2001 e 2011 registrou um dos maiores índices de 

crescimento populacional do Ceara, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Em virtude desta velocidade de crescimento, alguns serviços dos 

recursos mais essenciais não tem oferta na cidade ainda nos tempos modernos, 

como é o caso do abastecimento de água e tratamento de esgotos. 
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Observando a figura 14, feita com dados cedidos pela secretaria de 

infraestrutura de Juazeiro do Norte, pode-se ver em azul a área coberta pelo 

esgotamento da CAGECE ficando evidente o perímetro urbano que não é atendido 

pelo serviço e consequentemente que se faz necessário um método alternativo de 

tratamento de esgoto. 

Mesmo estas áreas em azul não cumprem bem seu papel, pois grande 

parte da população simplesmente não liga seu esgoto no sistema de esgotamento 

sanitário. Em pesquisa divulgada pelo IPECE, em 2011, o município de Juazeiro do 

Norte apresentou uma cobertura de rede de esgotamento sanitário de 20.017 

ligações, representando 38.63% da área urbana, bem inferior a porcentagem da 

média nacional que é de 55,2%% (IBGE: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

– 2008). 

Um dos fatores que explica o “desinteresse” da população em efetuar 

esta ligação está na configuração tipológica das próprias casas, que, como dito, 

setoriza os cômodos de necessidades hidrossanitárias nos fundos ou mesmo no 

recuo dos fundos. Próximo a estes, tradicionalmente são locadas as fossas sépticas 

ou artesanais. Desta maneira, para efetuar a ligação se faz necessária uma pequena 

obra para “atravessar” estas tubulações passando por toda a casa. Conta esta que 

poucos estão dispostos a pagar. 

Historicamente estes métodos alternativos de “tratamento” dos esgotos e 

excretas não tem tido o acompanhamento técnico desde o início de suas confecções 

faltando planejamento quanto a vazão, capacidade e a periodicidade da manutenção 

destes. Quando há o eventual tratamento do sistema é porque ocorre o 

transbordamento da fossa, não caracterizando uma manutenção periódica, inclusive 

podendo ser estendida a toda cidade do Juazeiro do Norte. É importante salientar 

que as fossas sépticas são recentes e estão crescendo, aumentando a possibilidade 

de manutenção. 
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Figura 14 – Mapa urbano de Juazeiro do Norte evidenciando em azul a região coberta pela rede 
de esgotos disponível. 

 
Fonte: Ilustração do autor. 

 

Assim até os tempos atuais a cidade desenvolve sua arquitetura com 

carência de mão de obra especializada. Não existe curso de graduação na região, 

consequentemente, os poucos profissionais de arquitetura e Urbanismo nela 

instalados concluíram seus estudos fora. Desta forma é relevante citar que a partir 

da década de 90 os principais empreendimentos lançados pelas construtoras tinham 

seus projetos confeccionados em outras capitais do Brasil, trazendo para a cidade 
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uma arquitetura globalizada e que não considerava aspectos regionais em seu 

produto final. 

A mesma crítica se aplica ao plano diretor de desenvolvimento urbano de 

Juazeiro, que foi confeccionado por um escritório da capital do estado, que dista 

geograficamente 549 quilômetros aproximadamente, configurando-se num produto 

com poucas expressões da identidade regional como visto no capítulo anterior. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
Para realizar o estudo de caso proposto, foi tomado como referência o 

diagrama de métodos de múltiplos estudos de caso de GRAY, 2012 adaptado de 

YIN, 2003 como pode ser visto na Figura 15. 

 
Figura 15 - Métodos de múltiplos estudos de caso, adaptado de Yin, 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 

GRAY, 2012. 

 

Como pode ser visto no fluxograma apresentado na Figura 15, os 

procedimentos metodológicos foram divididos em três partes consecutivas. A 

primeira, “definir e desenhar”, tem-se que, a partir de observações da situação das 

moradias populares em campo, foi desenvolvida a teoria de que estas construções 

deixam a desejar no âmbito da sustentabilidade, assim esta etapa objetivou 

encontrar uma maneira de selecionar e viabilizar os casos a serem estudados de 

maneira qualitativa; A segunda, “preparar, coletar e analisar”, é referente ao estudo 

de caso feito com as plantas das casas em campo propriamente dito, da produção 

de mapas de crescimento urbano e de áreas de construções geminadas, guiado á 

luz da metodologia criada na primeira etapa; Por fim, a terceira etapa, “Analisar e 

Concluir”, feito com base no levantamento de múltiplos casos combinados. 
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Nos parágrafos seguintes estes critérios metodológicos serão melhor 

detalhados: 

 
 
3.1. PARTE 1: Definir e Desenhar - Metodologia de Avaliação 

 

 

Para fazer o estudo de caso em Juazeiro do Norte, antes foi preciso 

formular a teoria. Esta teoria foi concebida mediante observações em campo onde 

se pode encontrar uma abundância de casas sem recuos, lateral e frontal, que 

depositam as águas servidas nas ruas, com acessibilidade prejudicada, entre outros. 

A partir desta observação temos a hipótese de que existem, abundantemente em 

Juazeiro do Norte, residências com baixo padrão de sustentabilidade em suas 

construções. Assim foram feito uns estudos de referencial teórico para encontrar 

quais seriam os padrões mínimos de sustentabilidade de uma edificação, o que a 

legislação municipal já exige e o que poderia ainda contemplar. Num segundo 

momento por meio de entrevistas com o setor de fiscalização e alvará da secretaria 

de infraestrutura do município (SEINE) foi possível definir a amostragem para o 

estudo de caso que será feito a partir do acervo de plantas do arquivo desta 

secretaria. 

A secretaria dispõe das plantas de residências regularizadas em seu 

acervo a partir do ano 2000. Em entrevista com o responsável pelo setor, foi sabido 

que ainda é pequena a parcela da população que procura regularizar suas casas, 

cerca de 30 a 40. Supondo que os casos mais graves regularizados possam refletir 

a realidade dos que não buscam regularização, este foi o padrão de residências 

selecionado para esta amostra. Este padrão consiste em residências domiciliares 

populares que foram regularizadas do ano 2000 ao ano 2012. 

Nesta etapa também se fez necessária uma revisão bibliográfica do 

assunto, estudar e aprofundar o tema das construções sustentáveis, o que são e 

quais critérios já reconhecidos para que sua avaliação. Os principais métodos deste 

tipo de avaliação eleitos para estudo foram: BREEAM™, LEED™, AQUA e PROCEL 

EDIFICA. Os quatro sistemas foram escolhidos, nos dois primeiros casos, por serem 

os de maior respaldo internacional e, os dois últimos, por serem os selos brasileiros 

recorrentes. Ainda na revisão de literatura, foi estudada a Lei de Uso e Ocupação do 
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solo do município, visando identificar quais indicadores já contemplam os aspectos 

da sustentabilidade mencionados nos sistemas de avaliação supracitados. Assim foi 

formatada uma metodologia de avaliação para nossa amostra. 

  

 
3.2. PARTE 2: Preparar, Coletar e Analisar - Estudo de caso 

 

 

Para definir a amostra qualitativa, foi atualizado o mapa de crescimento 

urbano de Juazeiro do Norte, extraído do plano diretor vigente do município. Este 

mapa contempla o crescimento desde sua origem até o ano 2000 (Figura 16). A 

partir desta atualização foi possível identificar os padrões construtivos por períodos 

históricos. Posteriormente foram eleitas habitações populares térreas mais 

representativas possível de cada área para elaboração de diagnóstico por meio de 

suas plantas coletadas na Secretaria de Infraestrutura (SEINE) do município. Sua 

representatividade foi escolhida por meio de observações em pesquisa exploratória 

de repetições de padrões construtivos. 

O mapa de evolução urbana está dividido em oito faixas-etárias diferentes 

além das áreas não urbanizadas, distrito Industrial e área de preservação. São 

estas: (1) Núcleo original (1872); (2) 1ª Década, século XX; (3) 1910 -1920; (4) 1920-

1940; (5) 1940- 1960; (6) 1960-1980; (7) 1980-1990; (8) 1990-1998. 

A partir da observação deste mapa é possível afirmar que a cidade de 

Juazeiro do Norte possuiu um crescimento radial, quase concêntrico. Esse formato 

denota que a cidade cresceu em camadas ao redor de seu núcleo original. 

Outro passo importante é a entrevista com o chefe do setor de alvará e 

habite-se a fim de averiguar como a lei de uso e ocupação do solo, presente no 

plano diretor do município, está sendo posta em prática, quais as dificuldades, entre 

outros. 
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Figura 16 - Mapa da evolução Urbana de Juazeiro do Norte Ceará

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2000.
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3.3. PARTE 3: Analisar e Concluir – Múltiplos resultados combinados 

 

 
Foi feita a análise e conclusão dos resultados, a partir do estudo dos 

métodos de avaliação BREEAM™, LEED™, AQUA, PROCEL EDIFICA E PLANO 

DIRETOR; Da revisão de literatura; Da entrevista realizada; Do estudo urbano de 

crescimento construtivo; E da coleta das plantas representativas de moradias 

populares térreas. 

 

“Em termos de coleta de dados, o método de estudo de caso requer o uso 
de múltiplas fontes de evidências, o que pode incluir o uso de entrevistas 
estruturadas, semiestruturadas e abertas, observações de campo ou análise 
de documentos.” (GRAY, 2012, p. 210). 

 
 

A seguir foi elaborado um banco de dados dos estudos de caso, bem 

como relatórios escritos finais. Estes dados tabulados suscitaram informações 

quantitativas e qualitativas da amostra adotada. 

Este resultado final, provavelmente refletirá não tão somente a realidade 

de Juazeiro do Norte, mas de diversos municípios brasileiros que contenham 

problemática semelhante. Segundo Gray (2012) uma das vantagens dos estudos de 

múltiplos casos é a replicação. O autor coloca ainda que neste caso não será visada 

a avaliação por meio de “significância estatística”, mas replicar as conclusões sobre 

um caso em vários outros. 

Desta maneira, a pesquisa será concluída com uma aparência de 

confiabilidade e credibilidade pautada na análise qualitativa dos múltiplos casos, 

combinados. 

  



 
 

65 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
 
4.1. Crescimento Urbano de Juazeiro do Norte 

 

 

Conforme dito anteriormente, o plano diretor do município encontra-se 

desatualizado (ano 2000). Assim, fica difícil fiscalizar e regulamentar o município já 

que o mapa de zoneamento encontra-se com bairros faltantes. 

O engenheiro Civil Mário Bem Filho, pesquisador que se dedica ao estudo 

da área urbana de Juazeiro do Norte e possui livros publicados com este tema, fez 

esta atualização do tecido urbano para a prefeitura municipal. 

Na secretaria de infraestrutura (SEINE) pode-se ter acesso ao livro de 

alvarás que tem documentadas as construções a partir do ano de 1999. Mediante a 

análise deste podem-se tirar as seguintes conclusões: 

• Até o ano de 2004 a maior parte dos registros é referente a 

construções nos bairros centrais (Centro, Tiradentes, triângulo) 

• Entre 2006 até 2009 é observada uma predominância de construções 

nos Bairros São José e Betolândia. 

• De 2009 em diante a maioria das construções está situada nos bairros 

Betolândia e aeroporto. 

• Entre 2010 e 2012 observa-se maior crescimento dos bairros José 

Geraldo da Cruz e Betolândia. Destes, cerca de 70% com os padrões 

exigidos pela Caixa econômica Federal para financiamento. 
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Figura 17 - Mapa de Juazeiro do Norte até o ano 2000. 

 
Fonte: Secretaria de Infraestrutura, 2010.  
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Figura 18 - Mapa de Juazeiro do Norte até o ano 2010, em destaque na cor vermelha as áreas criadas após o plano diretor. 

 

Fonte: Juazeiro do Norte, 2010. 
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4.1. Diagnóstico da arquitetura de Juazeiro do Norte 

 

 

Com base na revisão feita anteriormente, foi decidido averiguar aplicação 

dos índices da Lei de ocupação e Uso do solo já que estes são pertinentes a 

sustentabilidade das edificações. 

Utilizando o software gratuito “Google Earth” pode-se encontrar a vista 

aérea de toda a cidade. Mediante o estudo desta perspectiva fica evidente perceber 

que muitas construções não apresentam nenhum recuo (lateral, fundos e frontal), 

consequentemente não apresentando área de permeabilidade e a taxa de ocupação 

exigidas. 

Na maioria dos quarteirões analisados na pesquisa, as casas se 

encontram sem recuos laterais, frontal ou de fundos, conforme apresentado na 

figura 19 cuja imagem aérea foi extraída do software gratuito “Google Earth”. 

 

Figura 19 - Exemplo de quarteirão de Juazeiro do Norte.  

 

Fonte: Ilustração do autor. 
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Com base na observação foi realizado um mapeamento colorindo em azul 

todos os quarteirões que possuem em sua maioria (mais de 50%) estes modelos de 

casas geminadas, em amarelo os quarteirões fora desta situação, em vermelho os 

quarteirões que possuem majoritariamente uso institucional ou público e em verde 

os vazios urbanos e áreas verdes. A fim de ter uma ideia quantitativa gráfica da 

realidade das construções de Juazeiro do Norte. Averiguando geograficamente, 

aonde se atende os critérios mínimos de sustentabilidade exigidos no plano diretor e 

presente nos blocos de discussão:  

 
(1) Qualidade da implantação;  

(2) Gestão no uso da água;  

(3) Gestão no uso da energia;  

(7) Gestão da qualidade do ambiente interno.  

 
Para manter a legibilidade este mapeamento foi feito separadamente por 

bairros como pode ser visto nas figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Figura 20 – Mapeamento dos bairros: Socorro; Centro; São Miguel; e Juvêncio Santana. 

 
Fonte:  Ilustração do autor (2013). 
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A figura 20 mostra os bairros Salgadinho, Socorro, Centro, São Miguel e 

Juvêncio Santana. Conforme o Mapa de Evolução Urbana exposto na figura 16, 

estes foram os primeiros bairros consolidados em Juazeiro do Norte.  Possui 

traçado racional e cartesiano quase em sua totalidade confirmando o levantamento 

histórico desta pesquisa que mostra que houve algum planejamento em sua divisão 

de lotes. A figura 20 deixa evidente ainda a predominância de construções 

geminadas nestes bairros. 

 
Figura 21 – Mapeamento dos bairros: Salesiano; e Franciscanos 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

A figura 21 mostra os bairros Salesianos e Franciscanos Também possui, 

em sua maioria, território cartesianamente dividido. O bairro Salesianos se 

desenvolveu em função dos padres da ordem salesiana que ali se instalaram e 

fundaram o colégio e a igreja da mesma ordem, separados apenas por uma rua, são 

estas duas marcações em vermelho da ilustração. O bairro Franciscanos tem 

formação semelhante, já que se desenvolveu em função dos padres da ordem 

Franciscana que fundaram a igreja católica de São Francisco de Assis, no caso o 

maior quarteirão marcado de vermelho na ilustração do bairro. Este bairro dota ainda  

de linha de VLT (Veículo leve sobre trilho). A maior parte destes dois bairros é 

predominante em construções geminadas. 
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Figura 22 - Mapeamento dos bairros:  Fátima, Pio XII; e Timbaúbas.  

 
Fonte: Ilustração do autor (2013) 

A figura 22 mostra os bairros Fátima, Pio XII e Timbaúbas. O bairro de 

Fátima seguindo o mesmo padrão dos bairros anteriores, teve seu desenvolvimento 

em função da capela de Nossa Senhora de Fátima. O bairro pio XII foi assim 

nomeado em homenagem ao Papa Pio XII, conhecido como promotor da paz 

durante a segunda guerra mundial e cuja morte estava recente na memória da 

população local no período em que o bairro foi criado. O bairro Timbaúba tem nome 

em homenagem a árvore natural da Mata atlântica e presente nesta região. 

Mediante o detalhe apresentado na figura 22 pode-se perceber que estes bairros 

também apresentam construções geminadas predominantes. 

A figura 23 expõe os bairros Romeirão, Pirajá e Limoeiro. O bairro 

Romeirão abriga o estádio municipal Plácido Aderaldo Castelo Branco, apelidado de 

“Romeirão”, indicado na ilustração como a maior marcação em vermelho. Daí o 

nome do bairro. O bairro Pirajá, segundo o engenheiro Mário Bem, possui este nome 

em homenagem a um então morador do bairro. Enquanto nos bairros Romeirão e 

Pirajá há predominância de construções geminadas, no  bairro limoeiro a situação 

começa a mudar de figura. Ainda com bastante área verde e vazios urbanos, boa 
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parte de sua área edificada apresenta os recuos laterais, frontais e de fundos 

exigidos pelo plano. 

 
Figura 23 - Mapeamento dos bairros: Romeirão, Pirajá e Limoeiro.  

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

A figura 24 expõe dos bairros: Novo Juazeiro e Tiradentes. Ambos são 

bairros recentes ainda com possibilidades de novos loteamentos devido a 

quantidade de vazios urbanos. A ilustração deixa evidente que, ao contrário dos 

bairros centrais a maioria das construções destes bairros foi consolidada atendendo 

aos recuos lateral, frontal e de fundos. O bairro Tiradentes possui este nome em 

homenagem ao líder da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, 

apelidado de “Tiradentes” por seu ofício profissional.  
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Figura 24 - Mapeamento dos bairros: Novo Juazeiro e Tiradentes 

 
 Fonte: Ilustração do Autor (2013). 

A figura 25 Mostra o Bairro Leandro Bezerra. Possui este nome em 

Homenagem ao Sr. Leandro Bezerra de Menezes. A maior parte de sua área ainda 

se encontra sem construções havendo possibilidade de novos loteamentos. Da sua 

área edificada, mais da metade, embora recente, não segue os recuos propostos 

pelo Plano diretor. 



 
 

74 
 

Figura 25 - Mapeamento do bairro: Leandro Bezerra. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013) 

A figura 26 Mostra o Bairro Antônio Vieira. Recebe este nome em 

homenagem ao religioso, missionário, filósofo, escritor e orador português da 

Companhia de Jesus. O bairro limita-se ao norte com o Rio Salgadinho, provável 

motivo da expandida área verde nesta região. A sul e a leste, limita-se com uma 

importante avenida (Av. Padre Cícero), que em sua continuidade se torna Rodovia 

CE 040 interligando as cidades de Juazeiro do Norte e Crato. Ao longo desta via, 

fica evidente no mapa a presença de edificações de uso institucional. Em sua 

maioria o bairro dota de construções geminadas. 
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Figura 26 - Mapeamento do bairro Antônio Vieira. 

 
Fonte: ilustração do autor (2013) 

 

A figura 27 mostra o bairro Triângulo.  Assim como o bairro anterior, 

possui atividade institucional intensa situada ao longo da Avenida Padre Cícero. 

Alguns dos maiores polos geradores de tráfego ai estão, como Shopping, hospital e 

Universidade. Em sua área construída, também é predominante a utilização 

tipológica de construções geminadas. O bairro provavelmente recebeu este nome 

devido a Praça Feijó de Sá, disposta em formato triangular, inserida em uma 

importante rotatória da cidade. Esta rotatória interliga duas vias de acesso às 

cidades Crato e Barbalha. A terceira via da rotatória passa pelos bairros centrais de 

Juazeiro do Norte e segue até a cidade vizinha chamada Caririaçu. 
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Figura 27 - Mapeamento do bairro: Triângulo. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

Afigura 28 mostra os Bairros João Cabral e José Geraldo da Cruz. 

Homenagens feitas ao Sr. João Cabral de Medeiros e ao ex-prefeito de Juazeiro do 

Norte, José Geraldo da Cruz. O bairro João Cabral não apresenta quarteirão com 

predominância de construções com recuos, ou seja, em sua totalidade, as 

construções são em desconformidade de atendimento aos índices do Plano Diretor. 

O Bairro José Geraldo da Cruz possui ampla área verde, e abriga o Parque 

Ecológico das Timbaúbas que foi criado pelo decreto de lei municipal 1.083 de 23 de 

março de 1995 para ser área de preservação da mata ciliar do riacho e lagoa dos 

macacos, tem uma área pública de 634,50 ha em reserva ambiental.  

A lagoa dos macacos está inserida na bacia hidrográfica do Salgado que 

é a principal fonte de água do município de Juazeiro do Norte. Atualmente, a lagoa 

que era tida como nascente abastecendo o riacho dos macacos está quase seca e 

vem sofrendo com erosão e poluição. Segundo estudos, o riacho recebe cerca de 90 

pontos de esgoto a céu aberto proveniente de 46 ruas que se encerram próximos 

em suas proximidades. 
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Figura 28 - Mapeamento dos bairros: João Cabral e José Geraldo da Cruz. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

A figura 29 apresenta o Bairro São José. Este bairro faz divisa com o 

município do Crato e foi desta forma nomeado em homenagem ao Santo José, pai 

de Jesus Cristo. Bairro de ocupação recente, possui intensa atividade de uso 

institucional ao longo da Av. Padre Cícero, que dá acesso a cidade do Crato. Dentre 

elas se destacam concessionárias da indústria automobilística, movelarias e redes 

de supermercado de atacado. Ainda possui muita área para novos loteamentos e, 

embora a maior parte de sua área construída apresente recuos, ainda é grande a 

quantidade de construções que desobedece aos índices do PDDU. 
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Figura 29 - Mapeamento do bairro São José. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

A figura 30 mostra o bairro Pedrinhas. Tem nome alusivo ao então sítio 

Pedrinhas que fazia parte da área rural e hoje é bairro. Neste bairro os quarteirões 

marcados em amarelo, são em maioria lotes de antigos sítios, por isso apresentam 

recuos. Apesar de ser bairro novo, a maioria de suas construções está em 

desconformidade com o PDDU. Ainda possui alta quantidade de vazios urbanos 

classificando-se como possível área de expansão da cidade. 
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Figura 30 - Mapeamento do bairro Pedrinhas. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

A figura 31 mostra o Bairro Betolândia. Bairro recente com bastante área 

verde e predominância de construções que atendem aos recuos do PPDU. 

 
Figura 31 - Mapeamento do bairro Betolândia. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 
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A figura 32 mostra o bairro do Horto que está localizado na Serra que 

acomoda a famosa estátua do iconográfico Padre Cícero, o primeiro prefeito da 

cidade. As construções estão dispostas na íngreme estrada que dá acesso a 

estátua. Este percurso era feito pelo finado padre, a pé, sempre que desejava 

recolhimento. Recebe este nome em alusão ao Horto das Oliveiras da história de 

Jesus Cristo como relata Geraldo Barbosa no livro “Caminhadas com o Padre 

Cícero”. 

 
“Ele (Padre Cícero Romão Batista) estava certo. Tudo ali se assemelhava 
ao Monte das Oliveiras, o Horto, que lembrava os caminhos de Jerusalém, 
com as pedras, as curvas, o bosque, o cenário.” (BARBOSA, 2010 p. 48.) 

 

As construções neste bairro, de uma maneira geral, são simples e não 

atendem aos índices do PDDU. A predominância é de área verde com densa 

vegetação. 

 

Figura 32 - Mapeamento do bairro Horto. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 
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A figura 33 mostra o bairro Aeroporto que possui este nome em alusão ao 

único aeroporto da região que ai está instalado, o aeroporto Orlando Bezerra de 

Menezes. É um dos principais instrumentos de desenvolvimento econômico da 

região e é o único equipamento em vermelho desta ilustração. Segundo a Infraero 

(s.d.), desde oito de março do ano de dois mil de doze, é atribuída a infraero a 

exploração deste aeroporto que possui capacidade para 150 mil passageiros ao ano. 

 
 
 

Figura 33 - Mapeamento do bairro Aeroporto 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

 
 

Na figura 34 é exposto o bairro Três Marias. Nome alusivo ao antigo sítio 

Três Marias que se tornou bairro. Semelhante ao bairro horto, também tem seu 

crescimento limitado pela topografia da região. Da pouca área edificada predominam 

as construções geminadas. 
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Figura 34 - Mapeamento do bairro Três Marias. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

Na figura 35 pode-se ver o bairro Carité que ganhou o nome da árvore 

presente ao virar bairro, antes era um sítio nomeado Sítio Brejo Seco. Das poucas 

construções do bairro, a maioria é feita em desconformidade com os índices do 

PDDU. Apresenta vasta área verde. 

 
Figura 35 - Mapeamento do bairro Carité 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 
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Na figura 36 podem-se observar os bairros Planalto e Cidade 

Universitária. O bairro Cidade Universitária ganhou este nome em homenagem a 

instalação do campus da Universidade Federal do Ceará, nele também se 

encontram outras instituições de ensino superior. Os dois bairros possuem muitos 

vazios urbanos. Da pouca área construída a maior parte é de uso institucional ou 

público. As poucas residências destes bairros são, de maneira geral, de alto padrão 

e seguem os índices do PDDU.  

 
Figura 36 – Mapeamento dos bairros Planalto e Cidade Universitária. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 
A figura 37 mostra o bairro Lagoa Seca que atualmente é a área de maior 

valorização imobiliária, a maioria das residências são de alto padrão e obedecem 

aos índices do PDDU. Dos usos institucionais se destacam inúmeros hotéis e 

centros empresariais. 
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Figura 37 - Mapeamento do bairro Lagoa Seca. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

   

A figura 38 mostra o bairro Campo Alegre que teve sua origem inicial 

como loteamento Campo Alegre, posteriormente foi transformado em bairro. Assim é 

justificada a regularidade na maior parte de seu traçado urbano. A maior parte do 

bairro, embora loteada, ainda se encontra sem construções. De sua área construída, 

aproximadamente metade segue os índices do PDDU e metade não segue. 

 
Figura 38 - Mapeamento do bairro Campo Alegre. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 
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A figura 39 mostra o bairro Jardim Gonzaga que antes era um loteamento 

de mesmo nome que homenageia o Instituto Gonzaga, congregação religiosa que 

existia no Loteamento. O bairro ainda apresenta muitos vazios urbanos e, de sua 

área construída, a maior parte encontra-se em conformidade com o PDDU. Embora 

seja grande a proporção da parte que entra em desconformidade. 

 
Figura 39- Mapeamento do bairro Jardim Gonzaga. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 

A figura 40 mostra o bairro Frei Damião. Nome em homenagem do Frei 

Damião de Bozzano, frei missionário ícone da religiosidade popular brasileira. O 

bairro é de criação recente, posterior ao ano 2000 e, mesmo assim a maioria de 

suas construções não contém a aplicação dos índices previstos no PDDU. 

A figura 41 mostra o bairro Santa Tereza. Este não possui quarteirões 

com os recuos previstos pelo PDDU. As construções são prioritariamente 

residências geminadas, ou uso público, ou uso institucional. 
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Figura 40 - Mapeamento do bairro Frei Damião. 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

Figura 41 - Mapeamento do bairro Santa Tereza 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 



 
 

87 
 

Observando os mapas criticamente é constatado um número majoritário 

de casas geminadas no município, concentradas principalmente nos bairros centrais. 

Nestes bairros, os quarteirões que não possuem casas geminadas costumam 

corresponder a praças, igrejas e cemitério. 

Lembrando que o crescimento da cidade se deu de forma concêntrica a 

partir de seu núcleo original (Figura 16), fica claro que o quadro de geminações se 

modificou no decorrer do tempo já que, distanciando concentricamente do núcleo 

original, o mapeamento da Figura 42 mostra mais quarteirões em amarelo 

(predominância de construções com recuo) do que em azul (predominância de 

construções geminadas). 

 
Figura 42- Mapeamento total da cidade de Juazeiro do Norte 

 
Fonte: Ilustração do autor (2013). 

 
Ainda observando a Figura 42 associando-a com a Figura 18, é possível 

perceber que bairros criados após a elaboração PDDU ainda apresentariam 

construções geminadas. Inclusive o bairro Frei Damião (Figura 40) que, de sua área 

construída possui a maior parte de construções geminadas. 

A prevalência de casas geminadas em Juazeiro do Norte mostra a 

dificuldade de criar aberturas para ventilação e iluminação natural nos ambientes 
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internos. Já que estão ligadas umas as outras sem afastamento lateral e até de 

fundos, origina uma planta com uma maioria de paredes “cegas”, viabilizando 

fenestrações – portas e janelas - apenas para a rua deixando a compartimentação 

posterior a entrada da casa fatalmente sem janelas. 

A ausência da ventilação cruzada que deveria ser feita com abertura de 

janelas em paredes opostas, como mostra a Figura 43, implica em uma dificuldade 

em dissipar o calor da edificação originando moradias ainda mais quentes.  

 

Figura 43 - Ilustração esquemática de ventilação cruzada. 

 

Fonte: LIMA, 2010. 
  

Entretanto, mesmo com espaços tão pequenos para se construir, 

observando as plantas catalogadas nos anexos desta dissertação, pode-se perceber 

um esforço dos projetistas para ventilar e iluminar estas casas com a utilização de 

pergolado nas circulações. Que, embora possam ser fonte de luz natural e de troca 

de ar com o ambiente externo, sozinha, a pérgola se mostra ineficiente para dissipar 

o calor da edificação. Na Figura 44 temos um exemplo de planta encontrada 

repedidas vezes ao longo da história. 
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Figura 44 - Planta de residência unifamiliar com lote de 5m de frente. 

 

Fonte: Juazeiro do Norte, 2007 

 
 

Ainda referente aos anexos, a partir do ano de 2011 não foi encontrada 

casas geminadas nos arquivos da prefeitura. Ou seja, até o ano de 2011 foram 

encontradas novas construções em desconformidade com os índices propostos no 

PDDU. 

Em entrevista com chefe do setor de alvará e habite-se foi sabido que 

haviam sido liberados loteamentos com apenas 5 metros de frente até o ano de 

2008. Em lotes com esta dimensão fica inviável a construção de casas com os 

recuos laterais apropriados. Estes recuos laterais criariam os corredores de 

ventilação e permitiriam as aberturas externas nas casas. Por isso a fiscalização não 

tinha como vetar a construção mesmo que atual de casas geminadas em lotes que 

teriam sido regularizados anteriormente desta forma. Mas enfatizou que os 

loteamentos modernos foram todos aprovados com o mínimo de 7,5 metros de 

frente. 

Entretanto não é correto afirmar que após o ano de 2011 só haveria 

construções que adotassem os recuos apropriados pelo PDDU, as entrevistas 

revelam que é pequena a parcela da população que busca regularizar suas casas, 

cerca de 30 a 40%, e destes, a maioria o faz por exigência de pré-requisito para 

pleitear financiamento junto Caixa econômica Federal. Sabe-se ainda que 

esporadicamente sejam encontrados casos em que a execução é diferente do 

projeto, aonde muitas vezes as saídas de ar são colocadas no projeto apenas para 

aprovação da prefeitura. 
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Um questionamento importante ao final desta entrevista foi, de posse da 

informação de que para as casas dotarem de luz e energia das respectivas 

concessionárias elas precisam apresentar o documento do “habite-se” expedido pela 

prefeitura. Então se constata que diversas construções ilegais estão dotando destes 

recursos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 
5.1 Considerações finais  

 

 
As construções, de uma maneira geral, são essenciais para atender 

necessidades e anseios da sociedade, ao propiciar abrigo, conforto e qualidade de 

vida para indivíduos, famílias e comunidades. Com a finalidade do objetivo de 

analisar as construções residenciais no município de Juazeiro do Norte sob o viés da 

sustentabilidade foi feito um diagnóstico da cidade que findou por validar a hipótese 

inicial de que a cidade tem deixado a desejar no que diz respeito à sustentabilidade 

das construções. 

Inicialmente se pretendia fazer esta análise por intermédio de um 

checklist elaborado mediante o estudo dos selos verdes de edificações. Entretanto, 

indo a campo, foi percebido que os critérios de avaliação dos selos, claramente não 

seriam contemplados num universo onde foram detectadas muitas casas 

geminadas, sem janelas, que depositam suas águas servidas nas ruas. Este quadro 

do ponto de vista da tabulação de um checklist, provavelmente traria um resultado 

único para toda a cidade não deixando margem para o estudo crítico e observações 

de localização de possível desenvolvimento no tecido urbano. Infelizmente, a 

contemplação dos critérios dos selos parecia ser coisa demais para analisar as 

casas de Juazeiro do Norte. 

A partir da identificação desta dificuldade, visando uma maior contribuição 

científica, foi resolvido buscar pelo menos princípios mínimos que norteassem a 

pesquisa. Assim foi selecionado o estudo dos indicadores do PDDU do município 

que contemplassem critérios dos selos (BREEAM™, LEED™, AQUA, PROCEL 

EDIFICA), já que o objetivo inicial permanecia em avaliar a sustentabilidade das 

edificações. 

Outra dificuldade encontrada durante a pesquisa estava em encontrar um 

meio para definir a amostra do objeto de estudo. Pensava-se em selecionar casas 

representativas e posteriormente pedir permissão ao dono para entrar, dimensionar, 

desenhar a planta e analisar. Mas como saber se a planta era representativa sem 

desenhar todas as outras e comparar? A solução para este problema consistiu em 
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encontrar um arquivo existente de plantas das residências de Juazeiro do Norte. Isto 

foi conseguido com a Secretaria de Infraestrutura que cataloga as plantas para 

expedição de alvarás de construção. Consequentemente o objeto de pesquisa 

passou a ser delimitado por residências regularizadas. 

Com o objeto de estudo delimitado e a metodologia de avaliação definida 

por meio da análise dos dados tabulados, é possível concluir que o município, ao 

longo dos anos, em sua maior parte, entra em desconformidade com as diretrizes 

básicas de construções sustentáveis e com seu sistema local de regularização, o 

plano diretor de desenvolvimento urbano. 

Como mostrado nos resultados obtidos mediante o mapeamento dos 

bairros, as construções geminadas são predominantes no município de Juazeiro do 

Norte. No entanto, as construções têm, em grande parte dos casos, um ciclo de vida 

bastante longo, de ao menos 30 a 50 anos, o que torna complexa as análises dos 

seus impactos positivos e negativos, no sentido de escolher a melhor estratégia para 

conceituação, projeto, materiais e tecnologias que devem estar presentes nos 

espaços construídos, de forma a proporcionar melhor qualidade do ambiente no que 

se tange aos anseios dos moradores e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de 

confiabilidade, eficiência e racionalidade no uso dos recursos naturais, a 

durabilidade esperada e flexibilidade de usos ou adaptações às demandas futuras. 

Curiosamente, não somente as construções populares, mas, por toda a 

cidade e nos mais diversos bairros é recorrente a tipologia construtiva sem recuos 

laterais, frontais e de fundos. Mostrando assim que ambientes quentes, com 

dificuldades de renovação de ar e incidência de luz natural, não é uma problemática 

apenas de quem tem limitações financeiras. 

O plano diretor criado no ano 2000 trouxe diversas recomendações para 

as construções que proveriam alguns padrões de sustentabilidade. Entretanto, antes 

da elaboração do plano, haviam sido aprovados diversos loteamentos demasiado 

estreitos impossibilitando a aplicação dos índices solicitados. Apenas, a partir do ano 

de 2010 não foram encontradas plantas de casas geminadas nos arquivos do setor 

de alvará. O que leva a concluir que apenas 10 anos após a elaboração do plano ele 

começou a mostrar na prática os resultados de sua observância.  

Pelo exposto é notório que falta ao município de Juazeiro do Norte uma 

política coerente e estruturada de construção sustentável. Nesse estudo foi possível 
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identificar que predominam iniciativas isoladas, introduzidas sem a existência de 

estudos técnicos sólidos, via de regra incentivada por interesses econômicos. 

Embora, na maioria das vezes, bem intencionadas, essas iniciativas trazem pouco 

efeito prático, exceto talvez, na ampliação das vantagens da informalidade, como 

tem acontecido até o momento, o que é contrária ao conceito de sustentabilidade. 

 É possível concluir que a interação do município com a sociedade está 

ainda num nível de intensidade inferior ao previsto no plano diretor municipal. Esse 

quadro reflete, em primeiro lugar, um desconhecimento da amplitude de que se 

reveste a problemática das construções sustentáveis por parte da sociedade e, em 

segundo lugar, também um despreparo das administrações municipais no trato da 

questão, ou ainda por ausência de quadros capacitados, ou por puro desinteresse, 

dado o baixo grau de organização da sociedade local. 

 A abordagem das construções residenciais no município de Juazeiro 

do Norte sob o viés da sustentabilidade foi realizado do ponto de vista macro, não 

nos restringimos ao ambiente interno das edificações; procuramos mostrar que o 

trato com o meio ambiente não pode ser limitado às unidades habitacionais, visto 

que esta sempre está inserida num contexto sociocultural e ambiental amplo.  

Apesar de este estudo ter sido feito de maneira holística, interdisciplinar e 

de um ponto de vista macro, não seria correto afirmar que somatória do objeto de 

pesquisa, as construções residenciais, por se apresentarem de maneira 

insustentável, traga como consequência uma cidade insustentável. Para análise da 

cidade existem outros quesitos que precisam ser analisados que não foram levados 

em consideração nesta pesquisa, como mobilidade urbana, acessibilidade e análise 

de zoneamento por exemplo. Nesse sentido é essencial um aprofundamento dos 

estudos e pesquisa na área ambiental com relação as políticas públicas,  

urbanização das cidades e cidadania, assumindo uma bandeira de luta permanente 

que busque difundir a sustentabilidade do ambiente construído e das cidades. 

 

  



 
 

94 
 

5.2 Sugestão para trabalhos futuros 

 

 
Como inexistem pesquisas sobre as construções de Juazeiro do Norte, 

por meio desta dissertação podem-se desenvolver diversos subtemas no âmbito do 

seu desenvolvimento regional sustentável que nela foram introduzidos de maneira 

ilustrativa. 

• Estudar se a mudança de padrões das plantas geminadas para a 

adoção de recuos foi devido a uma aplicação tardia do PDDU ou 

porque a maioria dessas novas construções pertencem a pessoas que 

precisam de financiamento e para tanto tiveram de se adequar as 

exigências da instituição financiadora. 

• Estudar a relação e a recorrência das doenças ocasionadas pela falta 

ou não aderência ao sistema de saneamento básico da cidade. 

• Estudar a relação e a recorrência das doenças ocasionadas nos 

moradores das casas geminadas pela carência de iluminação e 

ventilação natural. 

• Estudar se há insalubridade nas casas geminadas. 

• Estudar e analisar as construções feitas a mando ou por influência do 

Padre Cícero, maior líder local que fundou a cidade. 

• Fazer estudo de variação climática das áreas mapeadas neste estudo. 
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ANEXO A - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA DAS FLORES, BAIRRO: CENTRO. 

 

Fonte: Juazeiro do Norte, 2003. 
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ANEXO B - ANEXO A - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO 

ALVARÁ. SITUADA NA RUA ARSENIO SOBREIRA, BAIRRO: CENTRO. 

 

Fonte: Juazeiro do Norte, 2003. 
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ANEXO C - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA 22 DE JULHO, BAIRRO: CENTRO. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2003. 
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ANEXO D - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA TEODORO ROCHA, BAIRRO: PIO XII. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2005. 
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ANEXO E - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA JOSÉ ARAÚJO SOBRINHO, BAIRRO: TIMBAÚBAS. 

  
Fonte: Juazeiro do Norte, 2005. 



 
 

106 
 

ANEXO F - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA JOÃO BENJAMIM MOURA, BAIRRO: CARITÉ. 

  
Fonte: Juazeiro do Norte, 2007. 
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ANEXO G - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA SÃO CÂNDIDO, BAIRRO: SALESIANOS. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2007. 
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ANEXO H - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA LUIS DE FREITAS, BAIRRO: TRIÂNGULO 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2007. 
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ANEXO I - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. SITUADA 

NA RUA ROSEIRA AGOSTINHO LEMOS, BAIRRO: FÁTIMA. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2007. 
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ANEXO J - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. SITUADA 

NA RUA DO ROSÁRIO, BAIRRO: SOCORRO. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2007. 
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ANEXO K - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA ANTONIA MACÊDO LOBO, BAIRRO: BETOLÂNDIA. 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2011. 
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ANEXO L - PLANTA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM SEU RESPECTIVO ALVARÁ. 

SITUADA NA RUA EXPEDITO RAMOS DA SILVA, BAIRRO: AEROPORTO 

 
Fonte: Juazeiro do Norte, 2011. 

 


