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WINCKLER, Denise. FEIRA-LIVRE PARA FOZ DO IGUAÇU-PR: Utilização do 

bambu como tecnologia construtiva. 2017. 128f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2017. 

 

RESUMO 
 

O caráter turístico do município de Foz do Iguaçu-PR, faz necessário uma reflexão da 
ocupação dos espaços públicos pelos moradores, contrário ao fluxo de visitantes nos 
atrativos fomentados pelo setor privado. Por meio de levantamento de campo é 
notável a demanda da população por mais opção de esporte, lazer e cultura, onde 
atualmente muitos encontram-se deteriorados. Tornando indispensável, também, 
breve análise das diferentes formas de ocupação do espaço público ao longo da 
história do urbanismo, onde a Arquitetura Efêmera é frequentemente utilizada como 
forma de ocupação do espaço para eventos pontuais, de rápido e fácil construção, 
utilizando diferentes materiais em diversas ocasiões. Dentre os materiais utilizados, o 
bambu apresenta-se como resposta sustentável, renovável, de fácil manipulação e 
transporte, possuindo diferentes possibilidade espaciais e plásticas. Com isso, busca-
se estimular a ocupação dos espaços públicos, através de diretrizes projetuais e 
estrutura espacial, utilizando o bambu como técnica-construtiva, capaz de receber 
eventos efêmeros, como as Feiras-Livres. 

 

Palavras-Chaves: ARQUITETURA EFÊMERA, BAMBU, ESPAÇO PÚBLICO, 

ESTRUTURA ESPACIAL, FEIRA-LIVRE. 
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WINCKLER, Denise. STREET FAIR TO FOZ DO IGUAZU-PR: Use of bamboo as 

constructive technology. 2017. 128f. (Graduation in Architecture and Urbanism) - 

Federal University of Latin American Integration, Foz do Iguazu, 2017. 

 

ABSTRACT 
 

The tourist character of the municipality of Foz do Iguaçu-PR, requires a reflection of 
the occupation of public spaces by the residents, Contradicting the flow of visitors in 
the attractions fomented by the private sector. Through field survey the demand of the 
population for more option of sports, leisure and culture, is remarkable, where currently 
many are deteriorated. A brief analysis of the different forms of public space occupation 
throughout the history of urbanism is also indispensable, where the Ephemeral 
Architecture is often used as a form of space occupation for punctual events, of quick 
and easy construction, using different materials in different occasions. Among the 
materials used, bamboo presents a sustainable, renewable response, easy to handle 
and transport, having different spatial and plastic possibilities. With this, it pursues to 
stimulate the occupation of public spaces, through design guidelines and spatial 
structure, using bamboo as a technique-constructive, able to receive ephemeral events, 
such as street Fairs. 
 

Keywords: EPHEMRAL ARCHITECTURE, BAMBOO, PUBLIC SPACE, SPACE 

STRUCTURE, STREET FAIR.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA 
 

1.1.1. Eixo 
 
Instrumentação Técnica 

 

1.1.2. Tema 
 

Arquitetura Efêmera utilizando o Bambu (Bambusoideae) como 

técnica construtiva. 

 

1.1.3. Problema 
 

Considerando as deficiências encontradas na cidade de Foz do 

Iguaçu-PR quando se trata de espaços/estruturas temporárias para receber feiras, 

eventos e exposições, quais as técnicas construtivas poderiam ser adotadas para 

permitir o melhor aproveitamento do Bambu (Bambusoideae)? 

 

 

1.2. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Em contraposição ao caráter turístico do município de Foz do Iguaçu-

PR, onde os pontos de visitação são locais fixos e longe do cotidiano da população, 

há a presença de atividades comerciais, com a promoção e venda de artesanato, 

vestuário, produtos orgânicos e coloniais em feiras itinerantes, onde os principais 

clientes são os próprios residentes. Contudo, não existe incentivo, para que estes 

espaços apresentem boa estrutura e constituam um ponto de atração turística 

fomentando o setor e comercio local. Estes espaços resistem as condições atuais de 

conforto e suporte técnico, oferecendo um destino de lazer, cultura e fonte de renda 

para agriculta familiar, artesões e moradores. 

Considerando a necessidade de adaptação dos espaços e a escassez 

de estruturas adequadas para o seu respectivo funcionamento, faz-se necessário a 

busca de alternativas construtivas capazes de atender à essa demanda peculiar.  
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Tal problemática poderia ser abordada através do conceito de 

Arquitetura Efêmera, referência às estruturas temporárias e transitórias, que podem 

adaptar-se a diferentes locais e necessidades, usadas em pequenos e grandes 

eventos e em ocasiões diversas, que requerem estruturas capazes de bem atender 

aos realizadores das atividades e ao público em geral. 

Desse modo, o presente estudo, buscando pesquisar um material 

flexível e adaptável, encontra no bambu, muitas qualidades estruturais e plásticas que 

atenderiam tais demandas. 

Para Pimentel (1997 apud MANHÃES, 2008, p.2), o bambu, mesmo 

conhecido como material de variadas possibilidades de utilização, é estigmatizado 

pela população que o vê como material de qualidade inferior. Na última edição da 

Bienal de Veneza, em 2016, Velez retrata a percepção que a população colombiana 

tem em relação a este material vegetal, “o bambu na Colômbia é a madeira dos pobres, 

os pobres o odeiam e o resto da população também, e o bambu não é nem para ricos, 

nem para pobres, é para seres humanos” (VELEZ apud EQUIPO EDITORIAL, 2016)1. 

A utilização do Bambu (Bambuseae), como material técnico-

construtivo alternativo aos materiais convencionais, tem sido estudada sob variadas 

possibilidades técnicas, sendo até considerado pelo arquiteto colombiano Simón 

Velez2, como sendo aço vegetal, devido às suas características físicas e mecânicas, 

assim como Graça (1988, p. 15) enfatiza que o bambu pode ser considerado a 

“madeira do futuro”, devido ao seu rápido crescimento e suas múltiplas aplicações, 

tanto na zona rural, como também nas cidades. 

O bambu, é uma planta da espécie das gramíneas (Poeceae), de fácil 

reprodução, manutenção e manejo, sendo cultivado em zonas tropicais e subtropicais, 

adaptando-se a diferentes climas. Diferentes das árvores como o Eucalipto, que 

cresce em algumas décadas, o bambu está pronto para colheita em apenas 3 anos, 

seu corte é feito anualmente, utilizando-se ferramentas básicas da marcenaria, a 

reprodução é continua, uma vez que ao ser feita a poda, cresce novamente no mesmo 

                                            
1 EQUIPO EDITORIAL. Simón Vélez na Bienal de Veneza 2016: 'O bambu não é um material para 
pobres ou ricos, é para os seres humanos. 2016. ArchDaily Brasil. (Trad. Souza, Eduardo). Disponível 
em: <http://www.archdaily.com.br/br/789708/simon-velez-na-bienal-de-veneza-2016-o-bambu-nao-e-
um-material-para-oel-bambu-no-es-un-material-para-pobres-o-ricos-es-para-seres-humanos> Acesso: 
15 set. 2016. 
2 Idem, ibidem. Acesso 15 set. 2016. 
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local, estimulando também, o desenvolvimento de novos brotos na mesma touceira 

(moita). 

Com a escassez dos recursos naturais, e as discussões sobre 

sustentabilidade, faz-se necessário a busca de materiais alternativos principalmente 

na construção civil. O bambu apresenta-se com possibilidades tanto construtivas e 

econômicas, quanto ecológicas, sobretudo por suas características biológicas, 

químicas e físicas, e ainda, possibilita uma identidade visual única às obras, por suas 

qualidades plásticas e estéticas (BARROS, 2004, p. 2).  

Assim, o bambu pode facilmente ser utilizado em diferentes 

aplicações, desde mobiliário, artesanatos e construções, entre outros elementos que 

podem ser produzidos, expostos e comercializados.   
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. GERAL 
 

Pesquisar e propor estrutura (s) espacial (s) utilizando o bambu como 

material técnico-construtivo na Arquitetura Efêmera de feiras, eventos e exposições, 

em Foz do Iguaçu-PR.  

 

 
2.2. ESPECÍFICO 

 

2.2.1. Disseminar conhecimentos básicos sobre a produção e manejo 

sustentável do bambu.  

2.2.2. Apresentar referências que utilizem o bambu na arquitetura e 

construção civil.  

2.2.3. Proporcionar novas reflexões sobre tecnologias alternativas.  

2.2.4. Identificar e analisar a aceitação do bambu junto à sociedade 

em geral. 

2.2.5. Desenvolver projeto de estruturas espaciais para os eventos, 

exposições e feiras-livres, utilizando o bambu como técnica construtiva 

. 
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3. HIPÓTESES 

 

3.1. O Conceito de arquitetura efêmera é o que melhor se adequa 

para pensarmos espaços temporários e alternativos 

3.2. O Bambu seria o material mais adequado para atender as 

demandas de uma arquitetura efêmera. 

3.3. A Popularização do uso do bambu serviria como mecanismo para 

promover inclusão social. 

3.4. Diversidade de usos e infraestrutura adequada nos espaços 

público minimizam seu possível abandono e depredação. 

3.5 Espaço público também pode ser um ponto turístico. 
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4. METODOLOGIA 

 

Segundo Fachin (2006, p. 7), o que se conhece como ciência, foi 

construído a partir das experiências e necessidades básicas da humanidade desde os 

primórdios. Por meio de experimentações, tentativa e erro, transformados em senso 

comum, as informações adquiridas são posteriormente transmitidas às futuras 

gerações e, gradualmente, o conhecimento é disseminado, evoluído, renovado, bem 

como se torna guia de novos conhecimentos. 

Para Cervo e Bervani (2000, p. 9) o conhecimento cientifico é superior 

ao empírico, e para ser reconhecido é preciso ser comprovado como tal. Para isso, 

utiliza-se os procedimentos metodológicos, que são instrumentos utilizados para 

levantamentos de dados, experimentação, análise e resultando nas comprovações, 

de acordo com a natureza do objeto a ser pesquisado.  

Köche (2011, p. 132) defende que o conhecimento está em 

constantes mudanças, geradas por novas descobertas, que levam as dúvidas e 

procedimentos metodológicos a buscarem as comprovações, solucionando as 

incógnitas no universo, que partiram do senso comum. 

A metodologia, adotada no presente Trabalhado Final de Graduação 

(TCC), foi construída em duas etapas, pesquisa e análise teórica com base em 

estudos e discussões sobre ocupação de espaços públicos, feiras-livres e tecnologia 

construtiva utilizando o bambu. Num segundo momento, levantamento de campo e 

visita nos espaços públicos para análise das experiências urbanas vividas pela 

comunidade de Foz do Iguaçu, num âmbito de conhecimento prático real para 

elaboração de projeto que atenda a demanda e solução do problema proposto, 

utilizando as metodologias a seguir descritas: 

 

 

4.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo Köche (2011, p. 60) o termo “pesquisa bibliográfica”, 

caracterizado como fonte secundaria, é o canal de divulgação e registro, das 

experiências, pesquisas e resultados obtidos de determinado assunto, que utiliza 

informações próprias do investigador e fontes consultadas relevantes ao tema 
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trabalhado, como referências fundamentais, base das investigações em diversos 

âmbitos, formando um agrupamento para uso posterior.  

Conforme Fachin (2006, p. 119): 

Entende-se que a pesquisa bibliográfica, em termos genéricos, é um conjunto 
de conhecimentos reunidos em obras de toda natureza. Tem como finalidade 
conduzir o leitor à pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. 
Ela se fundamenta em vários procedimentos metodológicos, desde a leitura 
até como selecionar, fichar, organizar, arquivar, resumir o texto; ela é a base 
para as demais pesquisas. 

Segundo Rodrigues (2011, p. 60) as referências bibliográficas 

possuem informações de outras pesquisas, que originalmente basearam-se no senso 

comum, e são utilizadas para o aprimoramento e produção de novos conhecimentos, 

desencadeando novas visões, críticas e análises fundamentadas em material 

descritivo, explicativo e analítico. 

A pesquisa teórica se baseará em agrupamento de informações 

publicadas em livros, artigos e outros impressos, relativos aos temas citados 

anteriormente, para um entendimento e análise coerente. 

 

4.2. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
 

Conforme Fachin (2006, p. 125), “os documentos eletrônicos, 

principalmente os extraídos da internet, são um recurso técnico com pouco tempo de 

existência no cenário da sociedade moderna, disposto ao uso do consulente”.  

Serão utilizados web sites, onde são publicados artigos científicos, a 

fim de se realizar levantamento amplo. Ainda hoje, a utilização do bambu como técnica 

construtiva é pouco disseminada, torna-se necessário esgotar os meios de pesquisas, 

em andamento. Estudos vendo sendo frequentemente publicado em blogs e grupos 

de discussão em redes sociais, afim de atrair novos adeptos à bioarquitetura e 

artesanato utilizando deste material.   

 

 

4.3. PESQUISA DE CAMPO 
 

A pesquisa de campo é etapa fundamental para a análise da realidade 

a ser trabalhada em cada investigação, onde são desenvolvidas diversas naturezas 
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metodológicas, que requerem informações preliminares, para a captação dos dados 

necessários (RODRIGUES, 2011, p. 168).  

Conforme Fachin (2006, p. 143) é essencial a observação aos 

conteúdos técnicos, econômicos, sociais e culturais em campo, a fim de aproximar 

pesquisas e soluções efetivas. Assim, a pesquisa de campo é de suma importância 

para o presente trabalho, que considera as relações humanas e interpessoais no 

espaço de convívio comercial e cultural.  

São desenvolvidos análises subjetivas sustentadas por processos 

científicos de levantamento de campo, buscando aproximação com o cotidiano da 

população, através da percepção sensível sobre o uso e ocupação dos espaços 

públicos. Como também é realizado entrevistas e questionários capazes de captar a 

percepção dos próprios usuários sobre estes locais de estudo. 

Duas metodologias propostas por Marconi (2003, p. 187), 

apresentam-se como base para a pesquisa de campo do presente trabalho, conforme 

a seguir descritas. 

 

4.3.1. Quantitativo-Descritivo 
 

O método quantitativo-descritivo constitui levantamento de dados e 

informações, no local de estudo, sobre as características do espaço, as ações e 

relação humanas, formulação de hipóteses sobre o que acontece naqueles espaços 

para o entendimento do contexto no qual o problema está inserido. 

 

4.3.2. Exploratório 
 

O método exploratório baseia-se em formulação de questões 

aprofundadas e esclarecimentos sobre o objeto observado, aproximando e 

confrontando o problema em estudo, com a realidade. 

 

 

4.4. ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO 
 

Este método de entrevista, aplicado com caráter despadronizado e 

não dirigido (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 197), será realizado com uma ou mais 

pessoas que participam das feiras como expositoras, com o objetivo de se verificar as 
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necessidades, desejos e anseios, bem como o evento é percebido pelos usuários, 

como é tratado pelo poder público, e como os frequentadores interagem com os 

respectivos espaços.   

Sobre o questionário, Fachin (2005, p. 158) descreve como sendo, 

“Uma série de perguntas organizadas com o fim de se levantar dados para uma 

pesquisa, com respostas fornecidas pelos informantes, sem assistência direta ou 

orientação do investigador”. Portanto, o questionário será aplicado em formato físico 

ou virtual para alcance mais abrangente de dados. Esses dados serão pesquisados 

junto aos promotores e usuários de feiras, a fim de se observar como o poder público 

soluciona, as necessidades e os problemas enfrentados (ver Apêndice A e B). 

 

4.5. ANÁLISES E DIAGNÓSTICOS 
 

Os dados quantitativos levantados nas pesquisas de campo, serão 

tabulados para melhor análise e entendimento do contexto, enquanto os qualitativos 

servirão de complemento, para a compreensão sensível à realidade da população e 

feirantes. Serão subsídios essenciais norteadores para o projeto que deverá melhor 

atender ao problema levantado. 

 

 

4.6. ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES 
 

Com base nos dados levantados e analisados, resultado das 

pesquisas de campo, apresentado nas etapas anteriores, será desenvolvido o 

programa de necessidades, gerador de diretrizes projetuais, considerando 

principalmente os problemas enfrentados atualmente. 

 

4.7. PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MODELO 
 

Através de estudos prévios sobre Arquitetura Efêmera e estruturas 

espaciais, como também análise dos espaços e programas de necessidades das 

feiras-livres, praças e espaços públicos livres no município de Foz do Iguaçu, será 

desenvolvido uma estrutura espacial como intervenção e requalificação do espaço 

público livre a ser definido, para exposições, comercialização de produtos e local de 

lazer e cultura, que melhor atenda os usuários.  
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1.  ESPAÇOS PÚBLICOS LIVRES 
 

5.1.1. Conceito: “Espaços Públicos Livres”. 
 

Segundo Matos (2010, p. 18), o espaço público, tem grande 

importância e visibilidade na maioria dos casos, por se caracterizar como local, de 

transição ou permanência, ocupado por diferentes classes sociais, de formas 

diversificadas, em horários e intensidade distintas. 

Narciso (2009, p. 266), relata que com a globalização e as grandes 

mudanças nas cidades contemporâneas, influenciaram nas relações dos indivíduos 

com os espaços públicos, ocasionando mutações sociais e culturais. Não só de uso 

coletivo utilitário, mas também, como espaço para discussões e manifestações 

culturais e políticas.  

Os espaços públicos não possuem “proprietário”, pertence ao 

município/união, é de uso de todos, ao mesmo tempo que é de ninguém, não se pode 

vender, (MATOS, 2010, p. 19). Inverso do privado, é de uso de todos igualmente, 

sobretudo as ruas, calçadas, praças e parques.  

De acordo com Soares (1995, p. 15), os espaços livres, são aqueles 

que não estão contidos entre paredes e tetos, utilizados como moradia, local de 

trabalho ou lazer e entretenimento. 

Os espaços livres, na maioria das vezes, não possuem horário de 

abertura ou fechamento, pode haver ocasião de eventos, ou atividades, todavia 

continua sendo de livre circulação e acesso. São criados a partir das demandas das 

cidades, muitos são definidos pelo parcelamento do solo, malha viária ou construções, 

questões que vinculam entre interesses públicos e privados. 

Segundo Beretta (2015, p. 1),  

Os espaços livres públicos urbanos são peças-chaves para a sociabilidade e 
a vida pública das pessoas que vivem nas cidades. A eles muitas funções 
ainda podem ser atribuídas: de lazer, de contemplação, esportiva, ecológica, 
sociocultural e recreativa.  

Segundo Custódio (2013, p. 2), os espaços livres, presentes nas 

cidades, são locais onde se realizam diversas atividades, pontuais ou constantes, 

áreas não edificadas, tratam-se de espaços distribuídos no perímetro urbano num 
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contexto de cheios e vazios. A ocupação formal ou informal, depende de vários fatores 

e é decorrente de costumes, cultura local, infraestrutura e segurança oferecido pelo 

poder público, entre outros.   

Ainda segundo Custódio (2013, p. 2), o espaço livre público, como é 

o caso das ruas, tem papel fundamental na circulação e fluxo de pedestres e veículos, 

sendo também lugar de conflitos urbanos. De acordo com Beretta (2015, p. 2), a 

essência e importância dos espaços livres vem se perdendo, num contexto onde a 

individualidade, o privado e particular, se sobressai. O autor ainda fala que os projetos 

desenvolvidos muitas vezes não estão voltados ao planejamento urbano de caráter 

comunitário, desconsiderando a classe social de seu público alvo, notavelmente 

destaca-se as grandes empreiteiras, desenvolvendo condomínios fechados e 

investimentos sem participação comunitária, visando, muitas vezes, apenas a 

arrecadação monetária do investidor.  

Apesar de ser um eixo estrutural das médias e grandes cidades, as 

ruas também são referências aos diversos estabelecimentos, que elevam sua 

importância, tanto pelo nível do tráfego quanto pela sua extensão, ligando diversos 

destinos. Não somente passa pela via o veículo privado e movido à combustão, mas 

também, a bicicleta, a circulação de pedestres, o transporte público, fazendo a 

transição entre grandes distâncias e trazendo o movimento à cidade, bem como o 

perigo, quando não se tem controle e planejamento. 

Como todo e qualquer espaço público projetado se prevê um uso, 

único ou múltiplos, podendo ser modificado. De acordo com Matos (2010, p. 19) estes 

locais são pensados para atender as relações sociais, através do lazer, esporte ou 

cultura, sendo locais de encontro, permanência ou trânsito.  

A infraestrutura urbana oferecida tem participação direta na forma 

como são ocupados os espaços livres, sobretudo os de permanência, podendo os 

mesmos se tornarem um ponto de frequente uso, fomentando os demais 

equipamentos em seu entorno, quando apresenta atrativo para sua ocupação, 

conforto, iluminação, mobiliário e manutenção frequente, assim como também, pode 

inibir a população com a insistência destes, ocorrendo a marginalização, depredação 

(MATOS, 2010, p. 21). 

Os espaços livres quando bem estruturados tornam-se elementos de 

desenvolvimento social e urbano, valorizando todo conjunto em seu entorno, seja 

residencial, comercial ou lazer (MATOS, 2010, p. 22). 
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Conforme discorre Soares (1995, p. 22), os espaços livres, 

apresentam multiplicidade de usos, cujo espaços não foram projetados para tais 

utilidades. Uma contradição, em um meio projetivo, onde se propõem um determinado 

uso, e a população não se apropria desta maneira, visto que seu interesse era outro.  

 

5.1.2. Uso comercial em espaços públicos 
 

Segundo Narciso (2009, p. 273), as discussões sobre o urbanismo, 

iniciada com Haussmann3 em Paris de 1853, desenvolvem-se em diferentes âmbitos, 

ao longo dos anos, até chegar, nas últimas décadas, com o “novo urbanismo4” ou 

“urbanismo dos espaços públicos”, onde são discutidos questões da segregação 

urbana, áreas residencial e de comércio, dividindo o mesmo perímetro, de modo a 

ocorrer maior integração entre vizinhança, sem a necessidade de grande 

deslocamento para se ter acesso aos serviços.  

De acordo com Colli (2003, p. 8) com a revolução industrial, geraram-

se outras metamorfoses das cidades, incluindo a social. Novos padrões de vida, novas 

formas de comércio e cultura. A comunicação, se destaca na percepção do indivíduo 

subjetivamente.  

De acordo com Arendt (1991, apud CUSTÓDIO, 2013), a presença da 

população nos espaços livres, sendo fomentado pelo poder público, ou pelos 

costumes da vivência comunitária, atrai e dá subsídio para o comércio efêmero, 

itinerante, que busca as aglomerações do dia-a-dia. Entre estas, encontram-se as 

feiras-livres, apresentando estruturas independentes, de fácil montagem, para 

cobertura ou exposição de produtos, que ganham valor pela produção artesanal, 

distinto da mercadoria industrial, de qualidade as vezes duvidosa. 

Segundo Cerqueira (2013, p. 10) nas cidades, zonas periféricas ou 

centrais, terá algum espaço livres, calçada, rua, bosque, praça ou parques, sendo 

ocupados de diferentes formas e frequências, muito influenciados pelo trânsito, ligado 

também com o tipo de via de acesso.  

Os espaços de grande circulação “criam”, pontos de comercialização 

noturna, doces, lanches ou artesanatos, sendo concentrados principalmente nas 

                                            
3 Georges-Eugène Haussmann (1583-1570), prefeito do departamento de Sena, responsável pelas 
reformas urbanísticas em Paris.    
4 “Novo urbanismo”, carta produzida em 1996, a partir de congressos (ICNU), estabelece novos 
padrões no planejamento da cidade norte-americana (MACEDO, 2007). 
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avenidas, onde são utilizados espaços de estacionamento e recuo das calçadas de 

estabelecimentos que encerram a atividade no período da noite. 

Essa configuração de comércio em espaços livres, é dispersa por toda 

a cidades, presente muitas vezes nos bairros residenciais, com alto e baixo fluxo, 

principalmente no período noturno, em busca de atender aos públicos mais distantes, 

reunir famílias e amigos, sobre tudo nos fins de semanas, destino para quem busca 

lazer, entretenimento e alimentação, próximo de sua moradia.  

No comércio em geral, os produtos são expostos para se auto 

comercializar, com o objetivo de atender a necessidade de agradar a visão do 

consumidor, destacar-se diante das diversas variedades. As edificações não fogem 

desta “obrigação” de se autopromover, num meio pós revolução industrial, a presença 

do pré-fabricado, de identidade padronizada, o diferencial é o essencial, na mesma 

proporção do “preto no branco”. 

O local, onde se encontram o comércio nos espaços livres é o 

principal mediador do comerciante e o consumidor (COLLI, 2009, p. 8), ímã natural, 

que irá atrair ou repelir o público. A comercialização só será de fato, realizado se 

houver usuário, para isso é necessário um planejamento, espaço multiuso, com 

infraestrutura e confortável.  

Ainda segundo Colli (2009, p. 8), o comércio efêmero, acaba por si, 

sendo também, o meio de comunicação entre população e os profissionais atuantes 

nos eventos. Troca de experiências, socialização, tornando a atividade mais humana 

e agradável, ocasionando a maior permanência e frequência. 

 

 

5.2. ARQUITETURA EFÊMERA 
 

Segundo Virili (2000, apud MENDES 2006 p.1), após a revolução 

industrial, houve muitas mudanças no padrão de vida. O indivíduo tornou-se mais 

seletivo na escolha do seu espaço, sempre em trânsito, principalmente a partir da 

década de 60, onde a questão da mobilidade ganhou força, sofrendo mudanças 

constante de acordo com as novas tendências; o tempo adquiriu destaque em 

qualquer atividade. 

De acordo com Mendes (2006, p. 2), a globalização, extraiu a 

singularidade do espaço, que se mescla com outras tendências do local e mundial. 
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Grupos como Archigram5 defenderam uma arquitetura transitória, mesclando-se ao 

novo mundo capitalista de consumo, o qual necessita estar em constante adaptação, 

na mesma velocidade da indústria. 

Conforme ressaltado por Clark (1967, apud MENDES 2006, p. 3,) a 

“arquitetura como produto de consumo”, não é um símbolo acabado, sempre em 

mutação, de acordo com o tempo e o contexto em que está inserido. 

De acordo com Clark (1967, apud MENDES, 2006, p. 6) as discussões 

que ocorreram no século passado, permanecem na atualidade. O tempo tem papel 

principal em muitas questões, principalmente quando envolvem gastos, “tempo é 

dinheiro”. O ser humano é voltado para atividades cotidianas afim de gerar dinheiro, 

que não passa de um signo do seu tempo gasto naquela atividade. Quanto mais rápido 

é realizado - de forma eficiente - menos esforço e energia são necessários. Numa 

construção, quanto menor o tempo, menos gasto com operários, locação de 

ferramentas e outros, mais rápido está em funcionamento gerando o retorno 

monetário. 

Um dos maiores desafios na nova era de grande velocidade, é o 

planejamento de espaços públicos que abrigue a população que está constantemente 

em movimento, de forma que se sintam pertencente a esses locais, aprecie e se 

apropriem, seja através de relações interpessoais ou a exclusividade das atividades 

oferecidas, fazendo com que a individualidade se mescle ao coletivo, gerando 

espaços de convívio. (RESTANY, 1979 apud MENDES, 2006, p. 6) 

 

5.2.1. História 
 

Nos primórdios da vida em comunidade, surgem primeiros os abrigos6 

temporários. Nômades se estabeleciam, em locais provisórios durantes as jornadas,  

até encontrar um local, com recursos naturais necessários para sobrevivência 

(FERREIRA, 2011)7.  

                                            
5  Archigram: Um grupo de estudantes ingleses, recém-formados nos anos 70, se apropriaram da expansão 
tecnológica, transporte e comunicação, criando através da revista também denominada “Archigram” (architecture 
+ telegram), um meio de divulgação provocativa e totalmente inovador, com comentários e projetos, aliando 
representação técnica, colagem e outros artifícios, saindo da arquitetura tradicional da academia e indo para um 
novo universo de experimentação futurista decorrente dos recentes acontecimentos (SILVA, 2004). 
6 ABRIGO s.m. 1. Lugar que abriga. 2. Agasalho que protege do mau tempo. 3. Cobertura, teto (HOLANDA, 
1988, p. 4). 
7 FERREIRA, Bruna. Arquitetura Efêmera. Parte 1 de 3. 2011. Portalarquitetônico. Disponível em: 

<http://portalarquitetonico.com.br/arquitetura-efemera-parte-1-de-3/> Acesso: 02 nov. 2016. 
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Exemplos ocorram em diferentes localidades; os povos originários ao 

redor do mundo, apresentam soluções construtivas, ainda utilizadas nas culturas que 

resistiram à globalização e a indústria. Segundo Ferreira (2011), nas Américas e África, 

encontra-se as Ocas, estruturas, com grandes vãos internos, sendo construções 

rápidas e eficientes, realizadas em conjunto. O princípio da efemeridade, muitas vezes, 

utiliza-se de recursos naturais, sem desgastar o local, principalmente em edificações 

vernaculares e de emergência, uma vez que se encontra em abundância e satisfaçam 

a necessidade do abrigo, sem deixar de lado a necessidade da interação coletiva. 

Segundo Colli (2003, p.15), a Arquitetura Efêmera ganha força na 

Primeira Exposição Universal, ocasião pós-revolução industrial, que apresentava, um 

imenso pavilhão inspirado nas estufas rurais, denominado “Palácio de Cristal”, 

construído em Londres, em 1851, a partir de estruturas pré-fabricadas de ferro e vidro, 

afim de apresentar a nova tecnologia. Seu projeto foi desenvolvido para ser temporário, 

apenas para abrigar exposições, além da própria exibição, se tornando um símbolo e 

marco da arquitetura pré-moderna. 

O mais significativo foi que Joseph Paxton, criador do Palácio de 

Cristal (ver Figura 1), não era arquiteto, era meramente um construtor de estufas, 

experiência profissional que junto com outros profissionais conceberam a estrutura. 

Cada material utilizado foi pensado em ser reaproveitado, não ocasionando na 

demolição e sim desmontagem, que por fim ocorreu 85 anos depois (BENEVOLO, 

1989, apud. OLIVEIRA 2010, p.08).  

 

Figura 1 - Palácio de Cristal, Londres 1851. 

 

(Fonte: MERIN, Gili. 2013)8 

 

                                            
8 MERIN, Gili. Revelados os planos de reconstrução do Palácio de Cristal em Londres. 
2013. ArchDaily Brasil. (Trad. Baratto, Romullo). Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/148083/revelados-os-planos-de-reconstrucao-do-palacio-de-cristal-em-
londres> Acesso: 14 nov. 2016) 
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O Ferro, vidro e outros materiais ganham força depois da revolução 

industrial, sendo muito empregados nas exposições universais, sem mencionar as 

cúpulas estiveram bastante presentes, pela facilidade de construção com estes 

materiais.  

As exposições universais têm a peculiaridade, onde as construções 

foram realizadas unicamente para tais fins, sendo posteriormente utilizadas em outros, 

demolida ou destruída pelo homem ou natureza. Em 1853, o Palácio de Cristal de 

Nova York, também feito por Paxton, (ver Figura 2), acaba por ser destruído por um 

incêndio em 1858. Enquanto que em 1855, desenvolvido por Victor Viel e Alexis 

Barraulti, para exposição universal de Paris, e se torna palco de outros eventos, sendo 

demolido apenas em 1896, dado espaço para outro projeto (ver Figura 3).  

 

Figura 2 - Palácio de Cristal de Nova York 1853. 

 

(Fonte: Wikipédia, S/D a)9.  

 

Figura 3 - Palácio da Indústria e das Belas Artes [Palais de I'Industrie] 1855. 

 

(Fonte: Wikipedia, s/d)10.  

 

Muitas dessas arquiteturas foram demolidas e desmontadas depois 

do evento ou alguns anos depois, com diferentes materiais, proposta de construção 

unicamente para abrigar as exposições universais, num amostra tecnológica e 

tendências construtivas, tornando experiências recicladas assim como muitas outras. 

                                            
9 WIKIPÉDIA. New York Crystal Palace. S/D a. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Crystal_Palace> Acesso: 14 nov. 2016. 
10 Idem. Palais de I’industrie. S/D b. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27Industrie> Acesso: 14 nov. 2016. 
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Muitos outros projetos de caráter temporário surgiram ao longo dos 

anos, ganhando visibilidade devido ao seu curto tempo de produção, construção e 

desmontagem, além das diversas dimensões e materiais não convencionais da época.  

Defendido por Schramm e Lia (2005), a arquitetura efêmera dentro da 

história apresentam-se “verdadeiros ícones arquitetônicos”, os pavilhões temporários, 

dentro desse debate vê-se a potencialidade de soluções criativas e flexíveis, que não 

só atende à demanda local, mas muitos se tornaram referência mundial e do 

temporário de converteu em permanente, como é o caso da torre Eiffel construída 

para exposição universal de 1889, desenvolvida pelo engenheiro Gustavo Eiffel (ver 

Figura 4), feita em estrutura metálica, com mais de 300 metro de altura e pesando 

mais de 7300 toneladas. Após o vencimento do aluguel do terreno, a torre quase foi 

demolida, contudo seu valor arquitetônico para a população e as inovações 

tecnologias, transformou-se em símbolo de Paris (PORTELLA, 2009). 

 

Figura 4 - Construção da Torre Eiffel 1889. 

 

(Fonte: WITTAMANN, s/d)11. 

 

Por outro lado, o caráter das atividades coletivas proporcionado pelos 

eventos e exposições, abrigados por estruturas efêmeras, utilizados propriamente 

para tais afins, tornam-se inutilizados, quando o espaço público deixa de ser ocupado. 

De acordo com Macedo (2012, p. 143), questões como a nova tendência de moradia, 

condomínios fechados e/ou em altura, apresentam seus próprios equipamentos, 

voltado ao privado, sem a possibilidade de troca de experiências entre as possíveis 

diversas realidades, a cidade acaba cada vez mais segregada.  

                                            
11 WITTAMANN, Angelina. Fachwerk, a técnica construtiva enxaimel. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/16.187/6131> Acesso: 14 nov. 2016 
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Segundo Schamm e Lima (2005) 12 , um exemplo da arquitetura 

efêmera nos últimos tempos apresentam-se em Brasília, denominada “cidade latente”, 

ou “cidade instável” na forma de tendas e estruturas metálicas construídas em 

espaços públicos para atender a demanda de grandes e pequenos eventos, “ativando 

temporariamente os grandes vazios”, dos espaços públicos livres ociosos em 

contraposição à especulação imobiliária de edifícios de apartamento, em alturas e 

fechados. 

“Hipoteticamente, a força produtiva da interatividade tira o espectador/ouvinte 
de seu estado meramente receptivo de consumidor da cultura, mas isso 
pressupõe também uma transformação dos meios de produção cultural 
interativa [...] deveria existir a possibilidade de fazer do consumidor privado 
de bens culturais um produtor público de cultura. Para chegar a esse ponto é 
necessário descobrir – como acontece nas abordagens performáticas de 
práticas culturais – interligações criativas entre mídia virtual “privada” e o 
espaço “público” urbano que permitam o aproveitamento produtivo dos 
processos de midialização de ação global na cultura urbana local”. (PRIGGE, 
apud SCHRAMM e LIMA, 2004). 

A partir da análise acima apresentada, vemos uma privatização dos 

espaços públicos, promoção de eventos e mobiliário urbano apenas quando de 

interesse privado. Em muitas cidades de clima tropical, sobre tudo, fica a 

impossibilidade de ocupação sem o mínimo de sombreamento entre outros elementos, 

que se fazem necessário para mínimas condições de conforto ao usuário 

independentemente da ocupação. 

Nas décadas posteriores à revolução industrial, segundo Carvalho 

(2008, p.1) a Arquitetura Efêmera assume o papel de divulgação de ideias e inovação, 

aliando indústria e arquitetos, que buscavam materiais pré-fabricados, propondo 

projetos temporários, grandes pavilhões, montagem e desmontagem fáceis, 

apresentando diversas tecnologias e materiais. 

Atualmente a arquitetura efêmera vem tornando-se frequente em 

grandes espaços públicos como gramados e calçadões, muitas vezes como solução 

ou alternativa pela falta de espaço apropriado para tais eventos, principalmente nas 

grandes cidades adensadas pelos conjuntos de edifícios, shopping centers e outros 

empreendimentos privados, onde o mercado imobiliário cada vez tenta se apropriar 

do espaço destinado ao coletivo público. 

 
 
                                            

12 SCHRAMM, Mônica; LIMA, Beatriz. Captar o efêmero. Vitruvius. 2005. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/495> Acesso: 14 nov. 2016. 
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5.2.2. Tipologias 

 

Segundo Carvalho (2008, p. 11) a efemeridade das diversas 

arquiteturas moveis e rápida construção assume o papel de “laboratório de ideias”, 

com o objetivo de se alcançar um público amplo, e de se destacar na paisagem, devido 

à exclusividade da estrutura que pode assumir soluções para diversas necessidades.  

Contudo, Colli (2003, p. 14) destaca que além das grandes 

construções, as exposições de menor porte também tiveram grande crescimento, a 

partir do século XX. Denominados estandes 13 , possui o característica de rápida 

montagem e desmontagem, como forma de inovação e divulgação das diversas 

possibilidades, ao mesmo tempo que ganham importância pelas relações sociais e 

comunitárias que se entrelaçam durante os eventos. 

A Arquitetura Efêmera inclui escalas e finalidades diferentes, para 

atender várias necessidades: 

 

 Pavilhão 

 

Segundo Colli (2003, p. 14) os pavilhões, atendem sua função e 

situam-se em terminado período de tempo. São montados e desmontados unicamente 

para atender a demanda espacial. São grandes estruturas capazes de abrigar número 

elevado de pessoas e estandes entre outros. Seja ele uma construção permanente 

(ver Figura 5) ou temporária (ver Figura 6), independente dos materiais utilizados, 

contudo o evento sem início e fim. 

 

Figura 5 - Pavilhão de Exposição de Barcelona, 1929 

 

(Fonte: AMARAL, 2009)14. 

                                            
13 Estande: Do inglês stand, que quer dizer posição, parada, lugar, posto de venda e to stand, 
também inglês, que vem do latim stãre: estar em pé, em posição vertical, firme (HOUAISS, 2001). 
14 AMARAL, Izabel. Pavilhões de exposições e concursos – lições a aprender. EDITORIA 
Concursos de projeto. 2009. Disponível em: <https://concursosdeprojeto.org/2009/05/28/pavilhoes-de-
exposicoes-e-concursos-licoes-a-aprender/> Acesso: 14 nov. 2016. 
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Figura 6 - Pavilhão Inflável, 2016. 

 

(Fonte: LYNCH, 2016)15. 

 

 Estandes 
 

De acordo com Colli (2003, p.4) os estandes podem estar dentro de 

pavilhões, separando espaços que apresentam diferentes ambientes. Possui 

estrutura de fácil transporte, relativamente pequena, com dimensões mínimas para 

atender a necessidade da exposição.   

 

Figura 7 - Estande Hotma Arquitetura de Eventos, 2008. 

 

(Fonte: ESTANDESIGN, 2013)16. 

 

 Feiras-livres 

 

Segundo Sales (2011, p. 1) a feira-livre é o sistema de comércio 

agrícola antigo, persistindo até os dias atuais, promovendo desenvolvimento social, 

cultural e econômico.  

                                            
15 LYNCH, Patrick. Pavilhão inflável do BIG percorrerá três festivais na Dinamarca. 
2016. ArchDaily Brasil. (Trad. Baratto, Romullo). Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/br/791833/pavilhao-inflavel-do-big-percorrera-tres-festivais-na-
dinamarca> Acesso: 14 nov. 2016. 
16 ESTANDESIGN. Estande de pequeno porte. Disponível em: 
<http://estandesign.com.br/site/estandes_passados/estande-de-pequeno-porte/> Acesso: 14 nov. 
2016. 
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De acordo com Coelho e Pinheiro (2009, p. 1), as feiras-livres 

compõem o formato de varejo tradicional, localizado principalmente em espaços 

públicos livres. Apresentam estruturas de fácil e rápido montagem, que se adaptam 

ao terreno. Devido a comercialização, possuir dia, horário e local determinados, é 

preciso possuir agilidade na montagem. 

De acordo com Sales (2011, p. 2), diferente do mercado capitalista, 

onde são realizados o comércio dos produtos em edificações fixas ocorrendo a 

comercialização por terceiros, como é o caso dos supermercados. Nas feiras-livres a 

troca, originalmente era feito através do escambo, popularmente, conhecido como 

“fazer a feira”.  

Colla (2007, p. 2), relata que na feira-livre, o consumidor desenvolve 

relações estreitas, diretamente com o produtor agrícola, negociando de produtos in 

natura, frescos e de qualidade. O local se torna, não somente um local de compra e 

venda, mas de encontro, lazer e cultura, ocorrendo também oferta de produtos 

coloniais, alimentos e artesanatos em geral. 

Devido a necessidade de se atender à crescente demanda com o 

aumento das famílias no perímetro urbano que migrou da zona rural, em conjunto com 

a introdução do sistema mecanizado e produção em massa, tiveram origem os 

mercados; aos produtos agregaram-se valores monetários, em função da quantidade, 

não à qualidade, proveniente destes.  

Mesmo em grandes centros urbanos e metrópoles, ainda persiste o 

sistema, quase artesanal da produção agrícola, sem utilização de agrotóxicos e outros 

estimulantes para grandes produções. Isso é decorrente de pequenas áreas de 

plantações, desenvolvido pela denominada agricultura-familiar, onde o produtor 

consegue priorizar a qualidade, desenvolvendo sua atividade independente dos 

mecanismos provenientes da revolução industrial.  

As atividades de agricultura familiar, vem ganhando espaço, devido à 

diversos fatores que vem mudando os padrões de vida e o pensamento sobre a 

qualidade de vida da população urbana, ocorrendo à popularização dos produtos 

orgânicos adotados por hábitos saudáveis, o que leva as pessoas a lojas 

especializadas e feiras orgânicas, que são abastecidas por estes produtores (ver 

Figura 8).  
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Figura 8 – Feira-Livre de Diadema, 2015. 

 

(Fonte: DIADEMA, 2015)17. 

 

No entanto, muitas vezes é difícil ter acesso diretamente a estes 

fornecedores. Segundo Colla (2007, p. 7), as feiras-livres não possuem lojas físicas 

na maioria das vezes, e para que isso seja possível e estimule os produtores, de forma 

a ser subsidiados pela própria produção, sem a necessidade de atividade remunerada 

alternativa, são realizadas as feiras-livres, com data, hora e local marcado, onde além 

do comércio de frutas, verduras e hortaliças, são disponíveis diversas outras 

variedades, como artigos artesanais, coloniais e alimentos para consumo local. Em 

muitos casos, há também utilização do espaço para apresentação cultural, encontro 

e lazer, desenvolvendo laços entre produtor e consumidor, conhecido como “fazer a 

feira” (VEDANA, 2004)18. 

As feiras-livres, diferente do Mercado Municipal, são caracterizadas 

como estruturas independentes, de responsabilidade do próprio feirante. Para que 

ocorram são escolhidos espaços estratégicos no perímetro urbano, como ruas e 

praças de grande circulação. Estes produtores muitas vezes participam de diversas 

atividades em diferentes dias e localidades, dependendo da necessidade pessoal, e 

como também de diferentes naturezas como eventos temporários e exposições (ver 

Figura 09).  

 

                                            
17 DIADEMA. Feira Livres de Diadema ganham reforço na segurança. 2015. Disponível em: 
<http://www.diadema.sp.gov.br/noticias/20693-feirantes-da-cidade-ganham-reforco-na-seguranca> 
Acesso: 14 nov. 2016. 
18 VEDANA, V. “Fazer a feira”: estudo etnográfico das “artes de fazer” de feirantes e fregueses da 

Feira-livre da Epatur no contexto da paisagem urbana de Porto Alegre/RS. Originalmente 
apresentada como dissertação de mestrado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004. 
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Figura 9 - Feira-Livre da JK, Foz do Iguaçu, 2010. 

 

(Fonte: H2FOZ, 2010)19. 

 

Contudo segundo Coelho e Pinheiro (2011, p. 7), apesar de possui o 

“formato de varejo tradicional”, poderia ser fomentado pelo poder público, através de 

políticas públicas de desenvolvimento interno, diminuindo a necessidade de aquisição 

dos produtos orgânicos de grandes produtores externos. 

Colla (2007, p. 10), elenca as principais vantagens, que leva, os 

produtores rurais preferirem a Feira-Livre. A comercialização e dialogo direta com o 

consumidor, sendo feito o pagamento avista, sem o intermédio de outra fonte de troca, 

o que acabaria elevando o preço dos produtos e lapso de tempo até o recebimento 

dos valores totais. Godoy e Anjos (2007a, p. 01), defende ainda a atividade, pelo ponto 

de vista do consumidor, um local dinâmico e de grande diversidade sociocultural. 

 

 

5.2.3. Técnica Construtiva 
 

 Estrutura Tensionada 
 

As estruturas tensionadas ou têxtil, apresentam-se como solução 

simples e leve, tendo como principais componentes uma estrutura de suporte e uma 

lona ou outro elemento flexível, como cobertura, que é submetida à resistência do 

tensionamento e estiramento (ver Figura 10), sendo utilizado também nos circos 

reunindo centenas de espectadores, debaixo de uma tenda, além das estruturas para 

acrobacias entre outros (ver Figura 11) (HISTORIA..., S/D)20. 

                                            
19 H2FOZ. Feirinha da JK, uma ótima opção de passeio no domingo. 2010. Disponível em: 

<http://h2foz.com.br/noticia/feirinha-da-jk-uma-otima-opcao-de-passeio-no-domingo> Acesso: 14 nov. 2016. 
20 HISTÓRIA do circo. S/D. História do mundo. Disponível em: 
<http://historiadomundo.uol.com.br/curiosidades/historia-do-circo.htm> Acesso: 14 nov. 2016 
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Figura 10 - Igreja Batista Central. 

 

(Fonte: TECNOSTAFF, s/d)21. 

Figura 11 - Circo Italiano. 

 

(Fonte: NAPOLITENDAS, s/d)22. 

 

 Geodésicas 

 

Segundo Diniz (2006) os domus e estruturas espaciais geodésicas 

possuem diferentes frequências triangulares que os fazem ser mais ou menos circular, 

é um sistema para transformar uma esfera em elemento plano, o mesmo sistema 

ocorre para fabricação do mapa mundi. 

Esse sistema é utilizado em diversas ocasiões, vencendo grandes 

vãos, sendo construído com aço, ferro, madeira até mesmo papelão, o sistema 

proporciona rigidez capaz de suporta grandes cargas e vencer grandes vãos (ver 

Figura 12 e 13). 

 

Figura 12 - Cúpula Planetária Zeiss, Alemanha. 

 

(Fonte: KAHN, 1979 apud DINIZ, 2006). 

                                            
21 TECNOSTAFF. Mais fotos de obras. Disponível em: 
<http://www.tecnostaff.com.br/outrasobras.html> Acesso: 14 nov. 2016 
22 NAPOLITENDAS. Circo italiano. Disponível em: 
<http://www.napolitendas.com.br/detalhesdoproduto.aspx?codigo=3> Acesso: 14 nov. 2016 
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Figura 13 - Cúpula Geodésica Inhotim, Minas Gerais, 2008. 

 

(Fonte: KAHN, 1979 apud DINIZ, 2006)23. 

 

 Viga Recíproca 

 

A viga recíproca nada mais é que um sistema de encaixe autoportante, 

onde os apoios são sustentados pelos outros, distribuindo as forças, com a junção de 

diversas estruturas é possível realizar uma geodésica, sem a necessidade de 

amarração (PEÑA, 2015, p.12). 

Durante aula de sistemas estruturas, ministrada pelo professor Lucio 

Freitas, realizada 25 de outubro de 2016 (autor, 2016) e parte da atividade do projeto 

de extensão24, foram analisados e aprofundado estudos da viga reciproca (ver Figura 

14 e 15).  

 

Figura 14 - Ensaio de Forças do Sistema Reciproco. 

 

(Fonte: AUTORA, 2016). 

 

                                            
23 AVEC Design. Cúpula Geodésica Inhotim. Disponível em: <http://www.avec.com.br/obras/cupulas-
geodesicas-inhotim/> Acesso: 14 nov. 2016. 
24  Proex Unila. Edital 27/2015, Bambu e arquitetura: diversidade e inovação tecnológica, 2016. 
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Figura 15 - Estrutura de Vigas Reciprocas. 

 

(Fonte: AUTORA, 2016). 

 

A partir da experimentação, em escala reduzida, inicia-se o estudo em 

escala maior, sendo proposto pelo professor aos alunos novas possibilidades usando 

a tecnologia, que posteriormente será construído utilizando o bambu, entendendo as 

propriedades e as diversas possibilidades, unindo projeto de extensão, com pesquisa 

e ensino, proposto pelo edital onde o projeto foi submetido (ver Figura 16). 

 

Figura 16 - Estrutura de Viga Reciproca em Escala Maior. 

  

(Fonte: AUTOR, 2016). 

 

5.2.4. Materiais 
 

A Arquitetura Efêmera traz muitas vezes materiais industrializados ou 

naturais, encaixes e estruturas modulares e pré-fabricas para facilitar a construção, 

transporte e adaptar-se aos locais, capaz de transitar pelos espaços e cidades sem 

custos com construções fixas que necessitam muito mais que a estrutura de cobertura. 

Como por exemplo: 

 Aço; 

 Ferro; 

 Bambu; 

 Lona; 

 Papelão;  
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6. BAMBU 

 

6.1.  INTRODUÇÃO 
 

Segundo Falck (2001, p. 1) são poucas as espécies lenhosas25 que 

possuam alguma semelhança com o bambu, principalmente no quesito velocidade de 

crescimento. A distância entre a utilização total de seu potencial, na américa latina, ao 

contrário do que ocorre no ocidente, é nada mesmo, que o interesse de conhecer e 

se apropriar das tecnologias naturais, em contraposição aos materiais impostos pelo 

mercado. 

De acordo com Graça (1988, p. 13), o bambu é considerado uma 

“planta de mil utilidades”, com diversas aplicações e utilização, in natura ou 

processado. Há muito tempo é cultivado e aproveitado em diversos países do mundo, 

sobretudo no oriente como é o caso da China, Índia, Indonésia e Japão. Atualmente 

encontra-se em grande expansão na América Latina, com destaque para a Colômbia. 

De acordo com Pereira e Beraldo (2008, p. 43), são mais de 1300 

espécies catalogadas no mundo, distribuídas em 50 gêneros, principalmente de 

origem chinês. Em território latino-americano, encontra-se a Guadua com 

propriedades físicas singulares, muito utilizado na construção civil (FALCK, 2001, p.1). 

Segundo Graça (1988, p. 27) o bambu possui a capacidade de se 

adaptar aos diversos tipos de solo e climas, podendo ser reproduzido em toda 

extensão do território brasileiro. Com as variedades de aplicações e espécies, podem 

ser aproveitados de diferentes formas, como alimento, construção ou artesanato. 

Em território brasileiro, o desenvolvimento tecnológico e produtivo no 

uso do bambu ganhou força em 2011, com a criação da Lei n. 12.48426, que incentiva 

a produção pela agricultura familiar. Entre outros projetos sendo executado em Santa 

Catarina, denominado “Bambusul”, financiado pelo CNPQ, como também produção 

acadêmica em diversas universidade, em todo Pais. 

 

 

                                            
25 Lenhoso (ô) adj. Que tem a natureza, aspecto ou consistência do lenho ou madeira. (HOLANDA, 
1988, p. 310). 
26 LEI Nº 12.484 de 2011. Disponível em:  <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12484.htm> Acesso: 03 dez. 2016. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS 
 

Segundo Graça (1988, p. 25), a característica marcante do bambu, 

além da sua altura em muitas espécies, podendo chegar até 30m (Dendrocalamus 

giganteus). No geral, as paredes dos colmos são lisas, podendo apresentar alguma 

textura em algumas espécies (Dendrocalamus asper), e quando maduro é recoberto 

com fragmentos, comporto por microrganismo, poeira e humidade, recebendo aspecto 

sujo e velho, sendo descartado pela população leiga, com tratamento adequado e 

limpeza, recupera seu visual marcante e único. 

De acordo com Graça (1988, p. 25), o bambu apresentando poucos 

ramos e folhagens da seção inferior, em grande quantidade no topo, o colmo ou “vara” 

são duras ao mesmo tempo que flexível e geralmente oca. As fibras responsáveis por 

essas características estão em acordo com a direção de crescimento, na vertical, não 

havendo elementos radiais e tangenciais, desenvolvimento na horizontal como nas 

demais árvores. 

Segundo Pereira e Beraldo (2008, p. 43) o bambu (Bambusoideae), é 

da família das gramíneas (Poaceae); planta perene, sem necessidade de replantio. 

Sua propagação é vertical (colmo) e horizontal (raízes e rizomas). Possui mais de mil 

espécies por todo mundo, sendo cultivado e utilizado, na América Latina. 

Essa planta se diferencia das demais de sua família, podendo ser 

chamada de “supergraminea”, devido ao rápido crescimento vertical, chegando até 

30m de altura nas espécies gigantes (GRAÇA, 1988, p. 23). Em comparação com as 

demais árvores, como eucalipto e pinus, sua colheita é anual, enquanto as demais 

são necessárias décadas (BAMBUSC, s/d)27. 

Os colmos podem chegar até 10 anos, contudo perdem muitas de 

suas propriedades, pois isso o corte deve ser regular no período certo em média, entre 

o 3º e 7º anos. O conjunto permanece intacto, apesar das podas anuais, até sua 

floração, evento raro, mas que ocasiona perda total. Contudo, as sementes geram 

novas touceiras. 

O ditado “o bambu chinês”, é utilizado tanto para o cultivo do bambu 

a partir das sementes, como também, na vida pessoal e profissional. 

                                            
27  ASSOCIAÇÃO Catarinense de Bambu. Disponível em <www.bambusc.com.br> Acesso: 13 nov. 
2016 
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 Depois de plantada a semente do bambu chinês, não se vê nada por 
aproximadamente 5 anos - exceto um diminuto broto. Todo o crescimento é 
subterrâneo; uma complexa estrutura de raiz, que se estende vertical e 
horizontalmente pela terra, está sendo construída. Então, ao final do 5º ano, 
o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Muitas coisas na 
vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, 
investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento e, às 
vezes, não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas, se tiver paciência 
para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará; com 
ele virão mudanças que você jamais esperava. Lembre-se que é preciso 
muita ousadia para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita profundidade 
para agarrar-se ao chão (G1; COELHO, 2009)28. 

 

 

6.3. MORFOLOGIA 
 

Segundo Pereira e Beraldo (2008, p. 58), como as plantas arbóreas29 

o bambu é dividido em duas partes: subterrânea, as raízes e rizomas; e área, o colmo, 

popularmente chamado de “vara”. A seguir na Figura 17, é representado a estrutura 

do bambu com 30 dias, 1 ano, 2 anos e acima de 3 anos. 

 

Figura 17 - Morfologia e Denominação 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p.7) 

                                            
28 G1; COELHO, Paulo. O bambu chinês. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/platb/paulocoelho/2009/06/02/o-bambu-chines/> Acesso: 15 out. 2016. 
29 Arbóreo adj. Relativo ou semelhante a árvores. (HOLANDA, 1988) 
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Cada espécie possui diâmetro, espessura, altura, cor, características 

físicas, mecânicas e químicas diferentes e estas peculiaridade é o que define qual é 

mais indicada para cada utilização (GRAÇA, 1988, p. 23). 

 

6.3.1. Rizoma e Raízes 
 

O rizoma é responsável por armazenamento dos nutrientes, como 

também a reprodução natural do bambu. Se trata de “colmos subterrâneos”, que 

apresentam gemas, que com o tempo tornarão novos colmos ou novo rizoma, que na 

próxima estação de brotação, virá a ser um colmo, e assim continuamente. Para isso 

depende muito a presença adequada de nutrientes, condições adequadas, além de 

que como os colmos maduros também possuem papel importante neste processo, por 

isso deve-se sempre manter alguns colmos em desenvolvimento na touceira. 

A multiplicação ocorre de duas maneiras de acordo com o tipo da 

espécie, sendo ela alastrante ou entouceirante. 

 

 Alastrante 
 

As espécies alastrantes possuem características de raízes mais 

espaçadas (ver Figura 18), cobrindo grandes extensões lineares, podendo ser 

caracterizado como planta invasora se não for planejado seu plantio. 

O rizoma destas espécies, apresenta estrutura alongada, em cada nó 

do rizoma, apresenta uma gema, que tornará um tornar um novo rizoma ou não, 

podendo chegar de 1 à 6m de comprimento em 1 ano, formando uma cadeira 

ramificada de 100 metros por hectare. (PEREIRA e BERALDO, 2008, p. 61).  

 

Figura 18 - Raízes Alastrantes 

 

(Fonte: HIDALGO, 2008, p. 8) 
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 Entouceirante 

 

Os entouceirantes formam touceiras agrupadas (ver Figura 19), os 

rizomas são curtos, grosso e solido conforme descrito por Pereira e Beraldo (2008, 

p.62), desenvolvem-se na horizontal em curta distância, gerando novo broto, e deste 

no ano seguindo ocorrerá o mesmo, formando um aglomerado ligeiramente fechado, 

podendo conter entre 30 e 100 colmos de diferentes idades, sempre muito relativo a 

determinadas espécies e condições climáticas. A média anual de brotação das 

espécies entouceirante adulta, normalmente corre entre 5 e 10 novos colmos. 

 

Figura 19 - Raízes Entouceirantes 

 

(Fonte: HIDALGO, 2003, p. 7) 

 

6.3.2. Colmo 
 

Os colmos são compostos com nós (c), internós ou entrenós (e), 

paredes (f) e diagramas (b), que por sua vez apresenta ramos laterais alternados (d) 

e folhagem longas e estreitas (ver Figura 20). 

 

Figura 20 - Estrutura do Colmo de bambu 

 

(Fonte: JANSSEN, 1988) 
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Sua conformação estrutural, representa um cilindro, na maioria dos 

casos ocos, com espessura de parede, diâmetro e comprimento variado de acordo 

com as espécies (Pereira e Beraldo, 2008).  

O colmo é formado por uma sequência de internós, nós, diafragma, 

responsável, pela rigidez e consistência dos colmos (Pereira e Beraldo, 2008, p. 58).  

De acordo com Pereira e Beraldo (2008, p.59), o bambu nasce com 

diâmetro igual à sua dimensão final, que varia de espécies e idade da touceira, 

condições climáticas e propriedades do solo. Essa medida na parte basal é maior que 

a superior, diminuindo gradativamente.  

Liese (1985 apud Pereira e Beraldo, 2008, p. 59), comenta que o 

comprimento dos internós aumenta da parte basal até a intermediaria, diminuindo até 

a ponta, variando no geral de 20 a 35cm.  

Segundo Pereira e Beraldo (2008, p.60), durante a formação inicial, 

ainda como broto, possui tecido delicado, devido a isso é envolto por brácteas, de 

formato triangular, que protege a estrutura até a fase de amadurecimento após atingir 

seu crescimento máximo, dando lugar aos ramos e folhas nos nós. 

 

 

6.4. ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

As principais questões em debate sobre edifícios e construção, são 

voltados ao meio ambiente e sustentabilidade, principalmente quando se trata de 

construção civil e recursos naturais como os obtidos nas florestas, ou seja, madeira e 

celulose. Nesse contexto, uma possível solução é a utilização do bambu, que merece 

atenção devido suas características e potenciais. 

O Bambu é uma planta que é pouco explorada, contudo sua utilização 

pode substituir, em várias ocasiões, para exaurir mesmo recurso, a madeira de 

árvores nobres ou de reflorestamento. Essa gramínea, é de fácil propagação e 

manuseio, sem a necessidade de grandes gastos energéticos para sua manipulação, 

apesar de sua baixa receptividade no mercado, e escassez em nível comercial, 

continua sendo de mais baixo custo em diversos aspectos (BARROS, 2004, p. 1). 

Conforme Barros (2004, p. 1) desde a Conferencia Internacional do 

Meio Ambiente em 1972, onde foi realizado o protocolo de Kyoto, a preocupação 
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aumenta, quanto à busca de materiais alternativos, não prejudiciais ao meio ambiente, 

incluindo os gases na atmosfera.  

O bambu se apresenta como alternativa sustentável. Quando 

cultivado adequadamente, não agride o meio ambiente, pelo contrário, ajuda a 

restabelecê-lo, recompondo mata ciliar, recuperando solo degradado, contendo 

encostas de rios, além de absorver o gás carbônico com maior propriedade que as 

demais arvores. 

 

 

6.5. ESPÉCIES 
 

Os principais aspectos para a escolha das espécies são a definição 

para qual finalidade o bambu será utilizado, o clima local e a área destinada. 

O INBAR (Internacional Networks of Bamboo and Rattan)30 elenca as 

espécies prioritárias com base em estudos realizados ao longo dos anos. Com base 

nas observações de Kleine (2014) 31  e Pereira e Beraldo (2008), selecionamos, 

algumas das principais espécies de bambu no Brasil, com suas características e usos, 

as quais são a seguir apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Espécies de Bambu e Aplicações.  

ESPÉCIE ORIGEM DIMENSÃO (M) PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES 

Diâmetro Altura 
 

B. vulgaris China 0,10 25,00 Celulose, Papel, Laminado, 
Recuperação do solo 

B. vulgaris v. vittata China 0,08 15,00 Celulose, Papel, Laminado, 
Recuperação do solo 

B. tuldoides China 0,10 15,00 Cercas e Moveis 

B. oldhamii China 0,08 20,00 Broto, Construção, Moveis e 
Barreira de vento 

D. giganteus Tailândia 0,20 35,00 Broto, Construção, Laminado e 
Papel 

D. asper Índia 0,20 30,00 Artesanato, Broto, Construção e 
Laminado. 

                                            
30 INBAR, Rede Internacional de Bambu e Rattan (International Network for Bamboo and Rattan), 
organização não governamental, criada em 1997, na China. Possui mais de 40 países participantes, 
desenvolvendo pesquisas sobre o Bambu e suas aplicações. 
31  KLEINE, Hans. Curso introdução a vadeia produtiva do bambu. ECOTV. 2014. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=S8sIv7bmtb8&t=23s> Acesso: 3 out. 2016 
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P. aurea China 0,12 10,00 Artesanato, Moveis e Vara de 
pescar 

P. pubenscens China 0,12 25,00 Broto, Construção e Laminado 

G. angustifolia AL  0,20 05,00 Construção e Laminado 

G. chacoensis Br., Py. 0,12 30,00 Construção e Moveis 

G. tagoara Brasil 0,10 15,00 Construção e Moveis 

B. Bambusa; D. Dendrocalamus; P. Phyllosttachys; G. Guadua. 

(Fonte: PEREIRA E BERALDO, 2008; KLEINE, 2014). 

 

 

6.6. MATURAÇÃO 
 

Segundo Hidalgo (1981, p. 7), os brotos de bambu, com 20 a 30 dias, 

a partir do momento em que sobressaem no solo, podem ser utilizados como alimento 

humano. De acordo com a espécies, varia seu comprimento, propriedades nutricionais 

e pesos. Nessa fase também, pode ser feito o enquadramento para ser obter a 

deformação dos colmos quadrados, de maneira, que neste período já é possível 

determinar o diâmetro final, o qual não sofrerá alteração ao longo dos meses. 

A partir do 3º ano, o bambu entra no processo final de maturação, 

onde será podado, de acordo com a utilização e apropriado para estruturas e 

construção civil, de acordo com as suas diferentes propriedades físicas. 

Até por volta dos 7º e 8º anos, o bambu inicia seu desgaste até sua 

secagem natural; se não retirado, sobrecarrega a touceira, prejudicando o 

desenvolvimento dos demais colmos. 

 

 

6.7. CULTIVO 
 

A produção do bambu é feita com baixo custo e fácil manipulação, 

além de possibilitar soluções ambientais e sociais. Para um bom desenvolvimento e 

qualidade do bambu é necessário planejamento: onde será produzido, qualidade do 

solo, espécies para determinados usos e climas, embora a planta se adapte bem onde 

é introduzida.  

Como o bambu é uma planta de climas tropicais e subtropicais, o seu 

desenvolvimento apresenta melhores resultados sem grandes mudanças bruscas na 

temperatura, suportando geadas em média até -2ºC. Suporta secas, no entanto é 
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preferencial em localidades com nível pluviométrico bem distribuído durante o ano, 

pois esta planta se desenvolve melhor com bom nível de humidade, devido à 

necessidade de água e nutrientes para o seu crescimento (GRAÇA, 1988, p.27-28). 

A Figura 21 apresenta um mapeamento das principais localidades de 

cultivo do bambu no mundo. 

 

Figura 21 - Distribuição de Bambu no Mundo em 1960. 

 

(Fonte: HIDALGO, 2003, p.33) 

 

Os principais cuidados no cultivo do Bambu devem ser tomados nos 

primeiros dois anos da touceira, mantendo a vegetação próxima, baixa. Em relação 

ao bambu deve-se ter atenção até os colmos iniciais atingirem a fase adulta. A partir 

da primeira colheita, em torno dos primeiros 3 anos, é realizado o mesmo anualmente; 

neste momento, o conjunto já está consolidado e o desenvolvimento será continuo. 

Todo e qualquer material orgânico do entorno ou do próprio bambu - folhas e gramas, 

são adubos e ajudarão a manter umidade do solo e a compor nutrientes, por isso, o 

solo deve ser recoberto (GRAÇAS, 1998, p. 46). 

Dentre os cuidados se destacam a retirada dos colmos que possuem 

má formação ou os que apresentam algum defeito, esses procedimentos garantem a 

uniformidade da touceira, melhorando a ventilação e a reprodução natural de 

qualidade (GRAÇA, 1988, p. 37). 

Quando o bambu atinge a fase de maturação adulta, é recomendado 

o corte de acordo com a utilização, entre o 3º e 7º anos. A partir disso, inicia-se a 

secagem natural, com apodrecimento do colmo e dando lugar a um novo broto, com 

ou sem a poda. 
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6.8. REPRODUÇÃO 
 

De acordo com Pereira e Beraldo (2008, p. 77), a reprodução 

vegetativa é a mais indicada, uma vez que as sementes raramente aparecem. A 

espécie entoucerante é a mais indicada, pois reproduz-se por rizomas, enquanto que 

a alastrante pode ser feita por ramos laterais ou pedaços dos colmos. 

As mudas utilizadas para o plantio são compostas por três estruturas 

básicas: raiz, rizoma e colmo. Segundo Pereira e Beraldo (2008, p. 77), apresentam 

diferentes maneiras de obtenção, de acordo com as espécies e outras características, 

com menor ou maior probabilidade de se desenvolver, conforme especificado a seguir:  

 

6.8.1. Transplante Total ou Parcial 
 

Por meio do desmembramento da touceira, retirando-se uma 

estrutura completa (raiz, rizoma e colmo), que se desenvolverá e reproduzirá 

naturalmente no local. Ou, utilizando-se colmos com até 2 ramos laterais com folhas.  

 

6.8.2. Divisão de Rizoma 
 

De uma touceira adulta é retirado o rizoma, com raízes, sendo 

principalmente plantado em viveiro ou mesmo, em local definitivo.  

 

6.8.3. Pedaços de Colmo 
 

 “Copo” 

 

O colmo é cortado, logo abaixo de um nó com gema, que será 

enterrado, enquanto o outro lado virado para cima também será cortado abaixo do nó, 

formando um copo que também será enchido com água.  

 

 “Estaca” 
 

É cortado um segmento de colmo, com uma ou duas gemas. O 

pedaço deve conter no mínimo três nós, para que a água fique armazenada no interior. 

Sendo realizado um furo no colmo e preenchido com a água, conforme a Figura 22. 
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Para fechar utiliza-se sabugo de milho, rolha ou borracha e depois planta-se na 

horizontal, sendo coberto com a terra. 

 

Figura 22 - Estaca Preenchida com Água 

 

(Fonte: GRAÇA, 1988, p. 32) 

 

6.8.4. Ramos 
 

Neste caso são preferencialmente utilizados, colmos adultos que 

serão cortados, aproveitando-se os ramos laterais aéreos com duas ou três gemas, 

sendo cortados como estacas e plantados em sacos para mudas. 

Dentre estes métodos, deve-se plantar ao abrigo da luz direta, com 

exceção do método “pedaço do colmo”, pois devido à presença da água, pode 

apodrecer o bambu, nos demais devem-se ser feitas regas regulares. 

 

6.9. COLHEITA 
 

Segundo Graça (1988, p. 45), a principal atividade relacionada à 

colheita do bambu, é o corte durante à lua minguante. Acredita-se que nesta fase, é 

quando o colmo está menos propenso à doenças e pragas. De acordo com Pereira e 

Beraldo (2008, p.77), o colmo apresenta menor quantidade de amido, principal fator 

responsável pelo seu apodrecimento e rachadura pós-colheita.  

De acordo com Graça (1988, p. 37), o corte nas touceiras formadas, 

é realizado no período de abril a outubro, quando os brotos não estão em 

desenvolvimento, de novembro a março. Assim, quando se inicia a produção dos 

novos brotos, há nutrientes necessários, em quantidade suficiente e a poda ativa as 

gemas adormecidas nos rizomas, gerando novos colmos. 
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Para a colheita ser mais eficiente é necessário realizá-la no período 

menos chuvoso. Neste caso, os colmos terão menor teor de umidade, o crescimento 

é reduzido devido ao mesmo fator anterior, o que evita rachaduras, provenientes da 

dilatação e contração. São necessárias ferramentas afiadas. O bambu apresenta 

sílica na parede externa o que faz com que haja a necessidade de manutenção 

constante no material de trabalho. O corte deve ser limpo, ou seja, sem a realização 

de diversos cortes, formando fissuras ou rachaduras. Segundo Pereira e Beraldo 

(2008, p.77), normalmente são utilizados motosserra, machado, facão e qualquer 

outra ferramenta de corte bem afiada.  

Ainda de acordo com Pereira e Beraldo (2008, p. 77), em espécies 

alastrantes, o corte deve ser perto do solo, pois o rizoma ficará protegido. No caso 

das entouceirantes, deve ser feito em torno de 20 cm acima do solo, logo após um nó, 

evitando acúmulo de água após o corte. A colheita deve ser feita apenas nos colmos 

maduros. Os defeituosos e secos devem ser retirados, para melhorar a ventilação e o 

desenvolvimento do restante deve ser mantido para amadurecimento. 

Para se realizar o corte dos colmos de bambu, Hidalgo (1981, p. 08) 

recomenda a utilização de machado ou serra, acima do primeiro ou segundo nó.  

Além do corte, bem realizado, também é importante analisar a direção 

da queda. O bambu utilizado na construção, variam de 10m à 35m, sem planejamento, 

ocasiona destruição de edificações de entorno, outros cultivos ou até mesmo 

problemas para se retirar e seccionar o próprio bambu. 

 

 

6.10. CURA E TRATAMENTO 
 

Depois de cortado, o bambu é propenso a ataques de insetos que se 

alimentam do amido, armazenado nas paredes, entre as fibras. Tendo isso em 

consideração, quanto menos amido houver, apresentará maior durabilidade ao longo 

dos anos. Outro fator é a quantidade de humidade dentro dos colmos; com a 

diminuição deste percentual, o bambu sofre menos dilatação, o que ocasionaria 

rachaduras, como também perda de peso, ficando ainda mais leve.  

Para diminuir a proporção de amido, é necessária a realização da cura 

e secagem. Os processos tradicionais, realizados sobretudo no meio rural, não 
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agridem o meio ambiente por não utilizar químicas industriais e são apontados por 

Hidalgo (1981, p. 08), como métodos de menor ou nenhum custo. 

É possível encontrar diversos método naturais de cura e secagem em 

sites e blogs, utilizando maquinário, imersão em água corrente, com fogo ou fumaça, 

apresentando menor ou maior resultado de acordo com a espécie. Contudo, o que 

determina o processo a ser aplicado varia de acordo com a utilização do bambu. 

 

6.10.1.  Cura na Mata  
 

O processo de cura na mata é muito utilizado, de acordo com Hidalgo 

(1981, p. 08), após a colheita o bambu. Deixa-se na touceira, em torno de 4 semanas, 

na vertical, sem retirar os ramos e folhas, para que o bambu continue se alimentando 

do amido, diminuindo a quantidade impregnada nas paredes. 

Neste processo é importante a suspensão da base, para que não fique 

em contato direto com o solo, absorvendo a humidade. Após o período de cura na 

mata, é retirado para secagem e armazenagem em local coberto e bem ventilado, 

evitando a humidade. 

 

 

6.11. MANUSEIO 
 

O bambu, no artesanato, construção civil ou mobiliário é usado de 

distintas formas, podendo ser: in natura, taliscas ou processado. 

Métodos mais elaborados de sistemas de encaixes e estruturas 

específicas podem ser consultados no livro “Manual de construcción con bambú”, de 

autoria do colombiano, Oscar Hidalgo Lopez.32 

 

6.11.1. In natura 
 

O bambu in natura, ou roliço, é utilizado como elemento de suporte, 

sustentação e em mobiliários. 

                                            
32 HIDALGO, Oscar.  Construcción con Bambú. 1981. Estudios Técnicos Colombianos LTDA. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigación de Bambú y madera CIBAM, 
1981. 
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Para se realizar a união entre colmos, pode ser feito recortes e 

encaixes, através de amarração e nós, muito usado por escoteiros e militares. Há 

também, processos com utilização de parafusos ou estacas, para fixação das hastes; 

o prego não é recomendado e não se deve utilizar, pois ocorre o rompimento das 

fibras, resultando na rachadura do colmo em toda extensão. 

 

 Encaixe 

 

Para realização de encaixe ortogonal, de acordo com Hidalgo (1981, 

p. 22), deve-se realizar os cortes, no colmo horizontal, que fará a distribuição e não 

receber a carga, pois os pilares que recebem as forças não devem apresentar 

aberturas. Como também se deixa pelo menos um nó nas extremidades, ou seja, não 

deve ser encaixado diretamente nas extremidades, devido a força exercida pelo colmo 

perpendicular a ele, fará o colmo deformar (ver Figura 23). 

 

Figura 23 - Encaixe Ortogonal. 

        

(Fonte: HIDALGO, 1981, p.22). 

 

 Amarração 

 

Os sistemas de amarração mais comuns, são com colmos com 

encaixe diagonal (ver Figura 24) ou em ângulo reto (ver Figura 25). Os nós são muito 

usados por escoteiros e militares, como também na amarração de madeiras, como é 

o caso do bambu. 
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Figura 24 - Amarração em Colmos Diagonais. 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 30). 

 

Figura 25 - Amarração Quadrada em Colmos em Ângulo Reto. 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 30). 

 

6.11.2. Talisca  
 

As taliscas ou ripas, possuem uso variados, desde o artesanato, com 

fabricação de cestas, até utilização em estruturas para posteriormente recobrir com 

barro, em edificações vermiculares ou pisos, entre outros. 

Para obtenção das taliscas, utiliza-se o rompimento do colmo 

proposital, podendo utilizar o machado ou facão (ver Figura 26), sendo separado 

igualmente em toda extensão com a pá (ver Figura 27) ou ferramentas especifica para 

o corte radial uniforme (ver Figura 28).   

 

Figura 26 - Método de Corte de Taliscas. 

 

(Fonte: Hidalgo, 1981, p. 15). 
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Figura 27 - Método Abertura do Bambu para Esteiras. 

 

(Fonte: Hidalgo 1981, p. 15). 

 

Figura 28 - Método Corte Radial. 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p.18). 

 

O bambu para a fabricação das taliscas geralmente tem entre 2 a 3 

anos, quando apresentam menos teor de amido, com seção de 1 a 8 metros. A seção 

de recorte, para iniciar a abertura é realizado com 2 a 3cm, com o machado e 

completado com uma pá ou outra ferramenta de auxilio, completando com a mão se 

necessário. Por fim é retirada uma camada fina do interior, retirando-se também, parte 

do diafragma, para deixa-lo liso e menos propenso a ataques de insetos e fungos 

Hidalgo (1981, p. 15). 

Para a fabricação de lâminas do bambu, retiram-se lâminas lineares 

através da seção transversal, sem a curvatura do cilindro (ver Figura 29), sendo 

retiradas as camadas externas e internas do colmo, que contém o diagrama e 

desproporção na concentração de fibras.   

 

Figura 29 - Corte do Bambu Laminado. 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 18). 

 



58 
 

Em seguida, utiliza-se uma desengrossadeira, com a finalidade de 

planificar igualmente as lâminas, que serão seccionadas, das em dimensões padrão, 

ou não, para fabricação, de pisos, bambu laminado colado (BLC), e outros elementos 

que utilizam lâminas uniformes (ver Figura 30).   

 

Figura 30 - Processo Final para Formação das Lâminas de Bambu. 

 

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 18). 

 

É importante se ter conhecimento da utilização das ferramentas, pois 

o bambu é mais duro e resistente que diversas madeiras, podendo ocasionar desgaste 

elevado e manutenção apropriada.  

 

 

6.12. COMÉRCIO  
 

O desconhecimento das possibilidades e potencialidades, somando-

se ao pré-conceito que muitos têm sobre o bambu, se reflete no mercado de mudas, 

matéria prima, e subprodutos desta planta. Além do custo elevado pelo trabalho 

artesanal, pouca distribuição, o custo com o transporte acaba inviabilizando sua 

aplicação, em contrapartida o bambu é abundante em muitas regiões, que não é 

aproveitado ou manipulado sem conhecimento técnico. 

Muitos dos casos, onde é encontrado em comercializado, apresenta-

se in natura na forma de mobiliário como cadeiras, poltronas, sofás, mesa e estante, 

este trabalho artesanal não pode ser ignorado, mas não está nem perto das diversas 

possiblidades de acordo com cada espécie. 

Atualmente associações, universidades e produtores vem 

intensificando a produção e comercialização de mudas de bambu em larga escala, 

buscando minimizar os custos e estimular as pesquisas e utilização. 
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6.14. EXEMPLO CORRELATOS 
 

6.14.1. Projeto: Escola M3 
 

O concurso “Prêmio Corona Pro-Hábitat 2013”, tinha como objetivo 

propostas de escola rural na Colômbia, levando-se em consideração a implantação 

em distintas áreas do País, com características climáticas variadas (ver Figura 31 e 

32). O escritório M3H1 Arquitectura, chegou num resultado satisfatório, merecendo o 

prêmio principal, devido ao projeto atender corretamente, as necessidades propostas 

pelo concurso (FRANCO, 2013). 

 

Figura 31 - Módulo Escola M3 em Guajira – Colômbia. 

 

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

Figura 32 - Módulo Escola M3 em Boyacá – Colômbia. 

 

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

 Ficha Técnica 

 

Autor: M3H1 Arquitectura 

Ano: 2013 

Local: Colômbia 

Concurso: Prêmio Corona Pro Hábitat 2013. Convocatoria Profesional 2013: “Escuela 

rurales para Colombia” 

Fotografia: Cortesia M3H1 Arquitetura 
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 Descrição da Edificação 

 

A proposta de estruturas modular utilizando material local, o bambu. 

Projeto de abrigo temporário, com diversas configurações de acordo com a 

necessidade e características do local. O sistema possui a vantagem da flexibilidade 

e mutação, construído com participação dos usuários. 

 

 Análise da Forma 

 

O projeto adota o sistema modular, que é capaz de adaptar-se as 

variações climáticas e demais critérios de implantação, com caráter temporário, 

principalmente devido aos riscos de desastres naturais, como enchentes. A Colômbia 

é o terceiro pais com mais recursos hídricos, com isso muito da população vivem em 

zonas de perigo, e necessita de edificações resistentes, como é o caso deste projeto, 

elevado sobre pilotis, para não sofrer com inundação, ou terrenos inclinados, não 

ficando refém de planificação do local. (M3H1, 2013) 

O projeto com relação a cobertura e fechamento se adapta, de acordo 

com as necessidades das distintas regiões, com relação à irradiação direta e 

temperaturas elevadas, ventos, além de inundações (ver Figura 33). 

 

Figura 33 - Comportamento Bioclimatico no Módulo de Guajira. 

 

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

Composta por um módulo básico de 2,5m por 2,5m, é capaz de se 

expandir, compondo outro módulo de 5m x 5m, gerando outros, ocasionando pontos 

de apoio mínimos, variando entre área fechada, coberta, ou descoberta conforme 

necessidade. A necessidade de espaço para mais ou menos alunos, além da área 
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destinada para construção, determina a conformação da estrutura, aliada com as 

condições locais (ver Figura 34). 

 

Figura 34 - Diagrama de Crescimento dos Módulos desde a Base. 

 
(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

Outro ponto é a liberdade de distribuição do mobiliário interno para 

atender ao programa pedagógico proposto. 

 

 Análise da Função 
 

A necessidade principalmente de escolas temporárias, (que acabam 

servindo também de abrigo em situações de emergência), além de ser um local de 

refúgio e educação em situação de crise, é atendido pelo projeto. 

Tal simplicidade torna a escola, a qual inclui também, a comunidade 

na sua construção e manutenção (ver Figura 35). 
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Figura 35 - Corte e Planta baixa do Módulo em Guajira. 

 

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

 Análise da Tecnologia 
 

O projeto utilizou o bambu (Guadua angustifolia), para a construção, 

um material local nativo em abundância, de fácil acesso e baixo custo, muito indicado 

para construção, devido sua alta resistência e durabilidade, capaz de substituir a 

madeira em diversas ocasiões (CORONA, 2013).  

O sistema construtivo pré-fabricado proposto, agiliza o processo de 

construção, uma vez que a Guadua, está cortada e pronta para uso, havendo padrão 

de modulação, fácil transporte (ver Figura 36) e montagem pela própria comunidade, 

sem necessidade de mão de obra qualificada, ou ferramentas específicas. 

 

Figura 36 - Esquema de Transporte dos Módulo por Caminhão. 

 

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013). 

 

Como se trata de um projeto temporário, e de emergência, dispensa 

uso de outros materiais para proteção, sendo industrializado em larga escala, 

possibilitando rápida substituição do bambu em degradação, obtido na região da 

construção, tornando desnecessário o transporte de poucos elementos da cidade, ou 

indústria, até o local.  
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6.14.2. Projeto: Bamboo Wing 
 

Projeto destinado para bar, restaurante e realização de diversos 

eventos, localizado no Vietnã (ver Figura 37). A proposta é inspirada na natureza, 

utiliza unicamente o bambu como elemento estrutural, sem artifícios (BRITTO, 2012). 

 

Figura 37 - Bamboo Wing, Relação de Exterior e Interior. 

 

(Fonte: BRITTO, 2012). 

 

 Ficha Técnica 
 

Autor: Vo Trong Nghia 

Ano: 2010 

Local: Hanoi, Vietnã 

Área construída: 1600m² 

Uso: Bar e restaurante 

Fotografia: Vo Trong Nghia Co., Ltd. 

 

 Descrição da Edificação 

 

Utilizando estrutura pré-fabricada em bambu, a construção 

assemelha-se a um pássaro sobrevoando, apresentando sustentação central, e dois 

grandes beirais, cobrindo o vão livre dos espaços multiuso. 

 

 Análise da Forma 
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Apropriando-se da análise do comportamento da natureza, a proposta, 

insere a edificação em harmonia com o entorno, através de coberturas com amplos 

beirais, sem barreiras de visibilidade (ver Figura 38).  

A forma se assemelha às asas de pássaro sobrevoando à distância, 

assim como, a estrutura insere-se e mescla-se com a paisagem, “flutuando” entre a 

água e a vegetação do entorno, com geometrias orgânicas suaves (ver Figura 39). 

 

Figura 38 - Inserção do Projeto no Entorno. 

 

(Fonte: BRITTO, 2012). 

 

Figura 39 - Proposta de Projeto Flutuando na Paisagem. 

 

(Fonte: BRITTO, 2012). 

 

 Análise da Função 

 

A estrutura proporciona espaço aberto multiuso de 12m, sem colunas 

verticais, apropriado para realização de eventos, casamentos, concertos musicais 

(BRITTO, 2012). 

O projeto consegue atender às atividades que necessitam de espaço 

para danças, mesas e cadeiras em diversas comemorações, integrando a natureza e 

os usuários. O fluxo de pessoas não é interrompido por pilares ou paredes, assim 

como, permite o contato visual contínuo (ver Figura 40). 
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Material muito utilizado no Vietnã, traz a natureza para dentro do 

contexto onde está inserido, em contraposição aos materiais convencionais 

industrializados das cidades. 

 

Figura 40 - Disposição de Mesas na Cobertura em Balanço. 

 

(Fonte: BRITTO, 2012). 

 

 Análise da Tecnologia  
 

O uso do bambu como tecnologia construtiva, já é sustentável pelos 

aspectos do próprio material, aliado com a proposta, onde a cobertura direciona o 

vento para dentro, sem a existência de fechamento, proporcionando um local 

agradável, bem iluminado e ventilado. 

A cobertura encontra-se alinhada à envergadura do bambu, como 

material construtivo, que balança com o vento, mas não deixa de ser resistente e 

estruturador (ver Figura 41). Com uma fundação sólida e bem projetada, os dois lados 

em balanço se equilibram, criando a cobertura, sem interromper a visibilidade e a 

conexão com o interior e exterior.  

 

Figura 41 - Corte Transversal. 

 
(Fonte: BRITTO, 2012). 
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O projeto encontra-se no hemisfério norte, em clima subtropical, onde 

apresenta clima ameno e húmido, necessitando da presença do sol e boa ventilação 

(ver Figura 42). 

A presença da água auxilia no conforto térmico, devido à inclinação 

da cobertura voltada para o norte, e o beiral maior está ao sul, permitindo a passagem 

da luz solar nessa fachada.  

 

Figura 42 - Implantação Croqui Bamboo Wing. 

 

(Fonte: BRITTO, 2012). 

 

 

6.14.3. Projeto: Feira da Cidade 
 

O Projeto da Feira da Cidade, foi desenvolvido para a Feira de 

Ananideua/Pará (ver Figura 43, adotando as necessidades das atividades e dos 

ocupantes, conforme a singularidade do terreno, de formato triangular em local 

próximo à localização da antiga feira, sem a necessidade de grandes deslocamentos 

e mutação no contexto de entorno. 

Além da localização, a principal preocupação girou em torno do 

atendimento aos feirantes previamente cadastrados, para realizar o deslocamento 

sem a exclusão dos antigos trabalhadores. A consolidação das atividades, antes do 

remanejamento, demonstrou a importância da localização e contexto urbano para a 

sobrevivência (FEIRA..., 2014)33. 

 

                                            
33 FEIRA da Cidade / MEIA DOIS NOVE Arquitetura & Consultoria. 2014. ArchDaily Brasil. Disponível 
em: <http://www.archdaily.com.br/br/623364/feira-da-cidade-meia-dois-nove-arquitetura-e-
consultoria> Acesso: 10 nov. 2016 
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Figura 43 - Vista Aérea da Feira da Cidade 

 
(Fonte: FEIRA..., 2014) 

 

 Ficha Técnica 
 

Arquitetos: MEIA DOIS NOVE Arquitetura & Construção 

Localização: Ananindeua – Pará/BR 

Área lote: 3444,27 m² 

Área coberta: 3127,15 m² 

Ano do Projeto: 2005 

Custo total da obra: R$ 2.850.000,00 

Fotografia: Octavio Cardoso, José Maria Coelho Bassalo 

 

 Descrição da Edificação 

 

A estrutura proposta aproveita o máximo de espaço, utilizando-se do 

sistema de cobertura geométrico hexagonal, suporte em aço e lona tencionada, 

liberando grandes vãos, sem a interferência das atividades por pilares e paredes de 

vedação. 

 

 Análise da Forma 
 

O projeto adota alguns pontos da Arquitetura Efêmera, do temporário 

e da rápida e fácil montagem, através dos materiais e o tempo de construção 

respectivamente, “embora o pavilhão proposto seja uma construção permanente, a 

feira é de natureza essencialmente efêmera”, sendo assim, a característica do 

efêmero é representado pelo material que cobre a feira (FEIRA..., 2014). 
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Com menor custo que muitos sistemas construtivos, a proposta 

atende à necessidade, inseriu-se harmoniosamente sob o terreno triangular, sem 

áreas ociosas. A construção proporciona abrigo, sombreamento, ventilação, 

iluminação e espaço interno amplo (ver Figura 44). 

 

Figura 44 - Vista Aérea Detalhe da Cobertura e Abertura lateral 

  

(Fonte: FEIRA..., 2014) 

 

 Análise da Função 

 

Devido ao caráter da feira, ser temporária, transitória, fluxo constante 

(mercadoria/cliente), adotou-se a lona como um “elemento consagradamente utilizado 

em abrigos temporários e em estabelecimentos provisórios de naturezas diversas” 

(FEIRA..., 2014). 

A necessidade de um espaço amplo e coberto foi proporcionado pela 

estrutura que não apenas atende à necessidade, como entra em diálogo com a 

realidade dos feirantes e o caráter da Feira-Livre, sem gerar problemas no 

remanejamento, nem mesmo na sua nova implantação, com custo baixo e rápida 

montagem para início das atividades (ver Figura 45). 

 

Figura 45 - Interior da Estrutura 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 
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 Análise da Tecnologia 

 

O sistema e os materiais implementados, possibilitaram a agilidade 

na execução do projeto, totalizando 60 dias de trabalho na implantação do projeto e 

início das atividades. A feira apresenta-se como um sistema eficiente, abrigando 

muitos feirantes, permitindo a lona, o fluxo dos usuários, sem barreiras visuais. 

Utilizando o aço como estrutura principal de suporte para as lonas 

tensionadas na cobertura, o projeto possibilita iluminação natural indireta pelas 

aberturas laterais, pela transparência das lonas, e pelas claraboias localizadas no 

centro (ver Figura 46). 

 

Figura 46 - Detalhe da Cobertura Interna 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 

 

A planta baixa a seguir (ver Figura 47) mostra a distribuição das 

barracas da feira, organização e fluxo dentro do espaço destinado. 

 

Figura 47 - Planta Baixa 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 
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Na Figura 48, apresenta-se a trama do sistema estrutural em todo o 

terreno, e na Figura 49 a relação do sistema estrutural com as lonas tensionadas.  

 
Figura 48 - Planta Estrutural 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 

 
Figura 49 - Planta de Cobertura 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 

 

Nas Figuras 50 e 51 apresentam-se as seções A e B, onde se pode 

fazer uma relação de alturas proporcionadas pela estrutura e a lona. A localização das 

estruturas maiores, apresentam uma claraboia permitindo melhor radiação solar 

indireta, diminuindo a necessidade de iluminação artificial. 
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Figura 50 - Seção A 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 

 

Figura 51 - Seção B 

 

(Fonte: FEIRA..., 2014). 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE / 2017.1 (TCCII) 

 
Tabela 2 - Cronograma de Atividade TCC II 

 

CRONOGRAMA 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 

LEVANTAMENTO DE CAMPO X     

ANÁLISE DE VIABILIDADE X     

DEFINIÇÃO DO TERRENO X     

ANÁLISE DE ENTORNO X X    

PROGRAMA DE 

NECESSIDADES 

 X    

IMPLANTAÇÃO  X X X  

CONCEPÇÃO DA 

ESTRUTURA 

  X X  

DESENVOLVIMENTO DA 

ESTRUTURA 

  X X  

FINALIZAÇÃO     X 

BANCA FINAL TCC II     X 

REVISÃO     X 
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8. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

 

8.1. INTRODUÇÃO 
 

O município de Foz do Iguaçu, está localizado no oeste do estado do 

Paraná/BR. Faz fronteira com Ciudad del Este/PY e Puerto Iguazú/AR, sendo marco 

limite, os rios Paraná e Iguaçu respectivamente. (PMFI, 2013, p. 15)34 35. 

A cidade possui uma área territorial de 6.839 km², sendo 3,3% do total 

do estado, principal destino turístico da região, devido à presença da Hidrelétrica 

Binacional ITAIPU e as Cataratas do Iguaçu, presentes no Parque Nacional do Iguaçu. 

O destino turístico complementa-se com visitas às cidades vizinhas (PMFI, 2013, p. 

15). 

No início de sua formação, contou com fortes influencias de diversos 

povos, principalmente pelos guaranis, portugueses, espanhóis e desbravadores das 

Missões Jesuíticas (PMFI, 2013, p. 15).   

O município “cosmopolita” possui uma diversidade religiosa e cultural, 

devido às suas diversas comunidades, possuindo 72 etnias (PMFI, s/d)36.  

 

 

8.2. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO  
 

O descobrimento da região, pelo espanhol Álvez Nunêz Cabeza de 

Vaca, deu-se em 1542. Quando se depara com as Cataratas no rio Iguaçu, com a 

ajuda do povo Caingangue da região, denomina-a “Cachoeira de Santa Maria”. (PMFI, 

2013, p. 17). 

A primeira etapa da ocupação, onde hoje é Foz do Iguaçu, ocorreu 

em 1881, com Pedro Martins da Silva (brasileiro) e Manoel Gonzales (espanhol), logo 

após, para a exploração da erva mate, chegaram os irmãos Goycochéa.  

Em 1889, já havia 324 habitantes ocupando a região, com a atividade 

da extração da erva mate e madeira, as quais sendo transportadas pelo rio Paraná, 

quando chegou a Comissão, vinda de Guarapuava, para a fundação de uma Colônia 

                                            
34 PMFI (Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu). 
35 PMFI. Inventário da oferta turística de Foz do Iguaçu. Secretaria municipal de turismo. Foz do 
Iguaçu: SMTU, 2013. 216 p. 
36 PMFI. A cidade. In: Foz do Iguaçu destino do mundo. Disponível em: 
<http://www.fozdoiguacudestinodomundo.com.br/sobre-a-cidade/a-cidade> Acesso: 03 nov. 2016. 



74 
 

Militar. Nesse grupo, encontrava-se dois tenentes, José Maria de Brito e Antônio 

Baptista da Costa Junior (PMFI, 2013, p. 17). 

A formação da Vila Iguazú, foi sancionada pela Lei Nº 971, de 1910, 

passando a ser distrito do Município de Guarapuava e não mais Colônia Militar, extinta 

em 1912.  A emancipação e independência ocorreram dois anos depois (1914), com 

a criação do Município Vila Iguassú, através da lei Nº 1.383 (PMFI, 2013, p. 17). 

De Comarca do Iguaçu, denominada em 1917, passam para 

Município Foz do Iguaçu em 1918, sem mais alterações na nomenclatura, e iniciando 

as principais mudanças no cenário, com a construção da rodovia que ligou a cidade à 

Guarapuava em 1920 e inaugurou o primeiro aeroporto (atual clube GRESFI)37, em 

1935, fomentando o desenvolvimento e crescimento local. 

A Ponte Internacional da Amizade, ligando Foz do Iguaçu, com o 

Ciudad Del Leste-PY foi construída em 1960. Mais tarde, em 1984 chegou a vez da 

ponte Tancredo Neves, ligando o município com Puerto Iguazú-AR. 

 

 

8.3. GEOGRAFIA 
 

O município de Foz do Iguaçu abrange uma área de 191,46 km² de 

área urbana e 138,17km² de área rural, somando também 149,10km² do Lago de 

Itaipu e 0,38km² da ilha Acaray, localizada próxima à Ponte Internacional da Amizade, 

totalizando 617,71m². (PMFI, 2006)38. 

De acordo com as informações do IBGE39 40, levantada no censo de 

2010, o município possui população total de 256.088 habitantes, sendo dividido entre 

253.962, na área urbana e 2.126 rural.  

O clima de Foz do Iguaçu, é o subtropical úmido, com chuvas 

distribuídas durante todos meses, com verões quentes e variação de temperatura 

durante o dia e ano.  

Segundo a PMFI (2013, p. 22): 

                                            
37 GREFI (Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu), Av. Juscelino Kubitscheck, 1872, Centro, Foz 
do Iguaçu-PR 
38 PMFI. Lei complementar nº 116 de 2011. Foz do Iguaçu, 2006. 
39 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
40 IBGE. Foz do Iguaçu. In: Cidades. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410830&search=||infogr%E1ficos:-
informa%E7%F5es-completas> Acesso: 03 dez. 2016 
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A temperatura máxima registrada em 2012 ocorreu no mês de fevereiro, com 
38,2ºC. A menor temperatura ocorreu no mês de junho, com -1,8ºC, sendo 
que a temperatura média anual ficou em 22,1ºC. 
No mesmo ano, a precipitação média anual foi de 102,1 mm, sendo outubro 
o mês de maior precipitação, com 235,7 mm, e agosto o de menor 
precipitação, com 2,3 mm. 

 

 

8.4. ECONOMIA 
 

De acordo com a PMFI (2013), o município de Foz do Iguaçu, passou 

por vários processos econômicos. Antes mesmo de sua consolidação, como cidade, 

a extração da erva mate e a madeira era a principal fonte de renda de 1870 a 1970, 

esse período ficou conhecido como “Clico da Extração da Madeira e Cultivo de Erva-

mate” (PMFI, 2013, p.23). 

Nos anos que se seguiram, devido a implantação da barragem 

hidrelétrica, o “Ciclo de Itaipu” (1970-1980), gerou muitos empregos e houve um 

aumento populacional de 385%, passando de 34 para 136 mil moradores, sendo que 

50 mil, eram funcionários da construção, entre pedreiros, engenheiros e outros 

profissionais envolvidos (PMFI, 2013, p. 23).  

Entre 1980 e 1995, o “Ciclo de Exportação e Turismo de Compras”, 

movimentou a cidade e a economia, com a abertura do livre comércio com o Paraguai, 

20 anos após a construção da Ponte Internacional da Amizade, absorvendo a mão de 

obra, que se instalou definitivamente na cidade, após à conclusão da ITAIPU (PMFI, 

2013, p.24). 

O “Ciclo do Desenvolvimento Sustentável – Turismo/ Comércio/ 

Eventos”, entre 1995 e 2008, marcou a consolidação do Mercosul, livre comércio entre 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esta nova etapa, fez diminuir a população 

flutuante (não moradores) que visitam o município, unicamente para comprar com o 

baixo preço em Ciudad del Este, assim como o setor de exportação, sofrem queda 

(PMFI, 2013, p.24). 

Muito do que se desenvolve atualmente, são os eventos, congressos 

e outros que reúnem um contingente grande de habitantes flutuantes e movimentam 

o setor hoteleiro e os pontos turísticos, isoladamente. Não há integração com a 

população local, a cidade não está adaptada, não possui infraestrutura e espaços para 

receber visitantes, que veem conhecer a cidade, num âmbito em que é gerado a maior 
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grande arrecadação monetária do município impulsionada pelas agências de turismo. 

É importante destacar que nem mesmo os moradores tem o privilégio de poder viver 

a cidade, numa realidade onde seus espaços públicos encontram-se deteriorados e 

vandalizados, não tendo manutenção e nem propostas participativas de requalificação. 

Com a crescente demanda e procura pelas universidades, Foz do 

Iguaçu atraiu um desenvolvimento educacional e tecnológico, trazendo jovens, adultos 

e profissionais de diversas áreas, que vieram à procura de emprego, estudo, pesquisa 

e conhecimento. Em diversos momentos, as universidades fomentam a oferta de 

eventos, reúne esse perfil populacional (PMFI, 2013, p.24).  

Até mesmo aqueles que fazem de Foz do Iguaçu sua nova casa, por 

motivos de emprego ou educação, se depara com uma cidade sem vida, carente de 

parques e praças. Os poucos espaços ainda ocupados, estão em condições precárias. 

Quem não possui convênio, ou dinheiro, para ir aos clubes privados, 

acaba ficando à mercê das poucas opções que eventualmente acontecem, como as 

feiras e exposições, que proporcionam um pouco de cultura e convívio entre a 

população local.  

Os espaços livres, sem o mínimo de infraestrutura, serão abordados 

adiante. A maior ocupação dos espaços, acaba por ocorrer no período do entardecer 

e da noite, pois durante o restante do dia, o clima local afasta os moradores, que se 

refugiam sob a proteção dos equipamentos eletrônicos de refrigeração. O sol 

escaldante e altas temperaturas, aliada à falta de estruturas e vegetação de 

sombreamento, não proporcionam condições para essa ocupação ocorrer com maior 

frequência.    

 

 

8.5. OCUPAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS LIVRES EM FOZ DO IGUAÇU 
 

Além dos pontos turísticos, demarcados pela Secretaria Municipal de 

Turismo (SMTU, 2016)41  42 , como os que ocorrem no Parque Nacional, ITAIPU, 

Templo Budista e Mesquita Islâmica, há outras opções de atividades em espaços 

públicos livres carentes de investimentos e suportes para melhor atender aos usuários. 

                                            
41 SMTU (Secretária Municipal de Turismo) 
42 SMTU. Tabela de Atrativos Turísticos e entretenimento. Disponível em:  
<http://www.pmfi.pr.gov.br/ArquivosDB?idMidia=98115> Acesso: 04 nov. 2016 



77 
 

O Centro de Convenções, único espaço destinado exclusivamente a 

eventos e exposições, está localizado próximo ao aeroporto, a aproximadamente, 

13km do centro, distante da cidade e seus moradores (atualmente passando por 

processo de nova concessão) (G1, 2016c)43. 

Contudo, mesmo com a existência do Centro de Convenções, devido 

a diversos agravantes, são poucos os eventos que ocorrem neste local. Tem-se 

geralmente usado, o barracão do Centro de Convivência do Idoso, ou a Praça da 

Bíblia (onde está localizado), como também a Praça das Nações (popularmente 

conhecido como Praça do Colégio Mitre) ou ainda, o “Gramadão”, na Vila ‘A’. Todos 

espaços sem infraestrutura para receber os atrativos. 

Não cabe a este trabalho desenvolver uma análise profunda sobre os 

espaços públicos do município e os eventos; o que se faz, é uma reflexão sobre a 

relação de ocupação da cidade pelos moradores e os pontos turísticos pelos visitantes, 

onde se observa espaços abandonados, sem infraestrutura e sem uso, e locais fixos 

e marcados no cenário urbano, boa infraestrutura, os quais recebem atenção e 

investimentos constantes. 

Diversos web sites divulgam atividades turísticas, comerciais e 

culturais em Foz do Iguaçu, com a finalidade de promover e orientar aos turistas, sobre 

atividades.  

A seguir serão apresentados alguns dos atrativos em espaços 

públicos livres em Foz do Iguaçu. 

 

 

8.6. FEIRA E EXPOSIÇÃO 
 

8.6.1. Feira Iguaçu 
 

A Feira Iguaçu, localizada à rua Engenheiro Rebouças, desde 1992, 

possui estrutura em containers, onde são comercializados diversos produtos, como 

bijuterias, lembrancinhas da cidade e dos pontos turísticos, vestuários e brinquedos. 

                                            
43 G1. Prefeitura altera edital de concessão do Centro de Convenções de Foz. 2016c. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/09/prefeitura-altera-edital-de-concessao-do-
centro-de-convencoes-de-foz.html> Acesso: 04 nov. 2016. 
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A Feira ocorre apenas durante o dia, pois no período da noite se torna um local escuro, 

sem movimentação, tornando-se local inseguro (PORTALTURISMO, s/d)44. 

Apesar da Feira Iguaçu, ocorrer em estrutura física, as demais, são 

feitas em tendas improvisadas. Todos esses espaços de comercialização são 

realizados externamente, proporcionando significativo núcleo de comunicação entre 

expositores, vendedores e usuários. 

 

8.6.2. Feira do Livro 
 

A Feira do Livro que sempre ocorreu na Praça do Mitre, no ano de 

2016 enfrentou problemas de orçamento e quase foi cancelada. Devido ao apoio de 

empresários, foi realizada no novo shopping do município “Cattuai Palladium”, 

localizado na Av. das Cataratas. Todo ano na Feira é realizada a comercialização e 

exposição de livros, além de apresentações culturais, palestras e oficinas, desde 

participantes locais como também visitantes (G1, 2016a)45. 

 

8.6.3. Feira de Artesanato e Alimentos – FARTAL  
 

Em comemoração ao aniversário do município, a FARTAL, ocorre no 

mês de junho, todo ano, sendo expostos e comercializados produtos da agricultura, 

artesanato local, como também apresentação musical e cultural regionais (PMFI, 

2013). 

O evento foi realizado primeiramente, em 1976, na av. Brasil e devido 

ao grande aumento de expositores, demandando maior espaço, hoje acontece no 

Parque de Exposições do CTG Charrua na Br. 277.  

 

8.6.4. Outros 
 

Outros eventos relacionados à comercialização, exposição de 

artesanato local e eventos culturais ocorrem em espaços fechados, gerando 

                                            
44 PORTALTURISMO. Feiras e Mercado de caráter cultural. Disponível em: 
<http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/%3Bjsessionid%3D4fbbfebed6e6cd93585ebb888fb1?idMenu=123
0>. Acesso 01 out. 2016. 
45 G1. Empresários e associações se reúnem para realizar Feira do Livro de Foz. 2016a. 
disponível em: <http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2016/10/empresarios-e-associacoes-
se-reunem-para-realizar-feira-do-livro-de-foz.html> Acesso: 04 nov. 2016. 
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limitações no espaço, devido ao grande número de expositores e visitantes (ver 

Tabela 2). 

 

Tabela 3 - Atrativos em Espaço Fechado. 

ATRATIVO LOCAL 

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Centro de Agricultura Familiar 

FEIRA DE SABORES Centro de Convivência do Idoso 

EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS  Centro de Convivência do Idoso 

ECOFLORES Centro de Convivência do Idoso 

 (Fonte: PMFI, 2013, p. 56). 

 

 

8.6.5. Feiras-Livres das Nações 
 

 Lei Nº 104/2007 

 

Vereador Djalma Pastorello, escreve em 2007, o projeto de lei n.104 

de 2007, que regula as normas e regulamentos de exposição nas feiras. 

No artigo nº 2, do projeto destacado abaixo, relata as atividades dos 

Feirantes e expositores, produtos permitidos, a fim de fomentar a produção local e 

excluindo o contrabando de fronteira: 

Art.2º A Feira de que se trata estar Lei se destina, além da venda dos produtos comuns às feiras 
livres, à exposição e comércio de produção artesanal de pessoas residentes em Foz do Iguaçu, 
ficando vedada a comercialização de produtos adquiridos na informalidade. (Fonte: FUNDAÇÃO 
CULTURAL, 2007) 

Na justificativa do projeto que regula as feiras livres, há de se destacar, 

que devido projeto “visa ceder um espaço público que posso dar oportunidades a 

produções locais”, mantendo relações entre moradores e turistas, com exposição de 

artigos e apresentações culturais, promovendo sítios de vivência e visitação. 

 

 

 Introdução 
 

Nas diversas Feiras-Livres no município de Foz do Iguaçu no ano de 

2015, são comercializados produtos orgânicos e arsenais pelos produtores locais, 

contando também com serviços, entretenimento e cultura. Tornando-se um ponto de 
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encontro e permanência frequentado pelos moradores do município e turistas, dentre 

os quais serão apontados alguns destes a seguir: 

Segundo WICINOVSKI (2015, p.25), as feiras-livres registradas pela 

Fundação Cultural no Município, a seguir tabulada (ver Tabela 3), representam 

atividades comuns de agricultores familiares e artesões. 

 

Tabela 4 - Feira-livre em Foz do Iguaçu 

NOME LOCALIZAÇÃO DIA E HORÁRIO 

FEIRA POPULAR DA 
PRODUÇÃO 
FAMILIAR 

Rua Fortaleza, 45 / Vila A Domingo 07:30 / 12:00h 

FEIRINHA SÃO JOÃO Av. João Ricieri Maran/ Praça 
central de Três Lagoas 

Domingo 07:30 / 12:00h 

FEIRINHA DA VILA A Av. Américo Sasdelli Quarta 07:30 / 13:00h 

FEIRINHA DO 
MORUMBI 

Av. Mário Filho Quinta 07:30 / 13:00h 

FEIRA PRAÇA 
BOULEVARD 

Av. das Cataratas/Vila Yolanda Quinta 18:00 / 23:00h 

FEIRINHA DA VILA 
YOLANDA 

Av. Iguaçu / Ao lado do 
Colégio Almirante Tamandaré 

Sexta 07:30 / 13:00h 

FEIRINHA DA PRAÇA 
DA BÍBLIA 

Av. República Argentina / 
Praça da Bíblia 

Sábado 07:30 / 13:00h 

FEIRINHA DE 
ARTESANATO 

Av. República Argentina / 
Teatro Barracão 

Sábado 15:00 / 23:00h 

(Fonte: WICINOVSKI, 2015, p. 25). 

 

 Feirinha da JK (Antiquarium) 

 

Feira do Antiquarium, popularmente conhecida como “Feirinha da JK”, 

ocorre na av. Juscelino Kubitschek, no sentido centro-bairro, próximo à igreja são João 

Batista (Matriz). É reconhecida como evento tradicional da cidade, aos domingos de 

manhã. 

A importância desta feira, para Foz do Iguaçu, ultrapassa a rota 

turística, maioria dos frequentadores são os próprios moradores. A Feira possui 40 

estandes (em expansão), incluindo produtos artesanais, alimentos e a 

comercialização de produtos orgânicos, provenientes da agricultura familiar municipal. 

Ocorrem também na Feira, eventos culturais e populares (VISITEFOZ, S/D a)46. 

                                            
46 VISITE FOZ. Lugares: Feirinha JK. S/D a. Disponível em: <http://www.visitefoz.com.br/o-que-
fazer/lugares/feirinha-da-jk/> Acesso: 01 out. 2016 



81 
 

No município vizinho, Puerto Iguazú/AR, ocorre “La Feirinha”, outro 

evento tradicional, originário de 1990, com infraestrutura simples, todavia própria e 

fixa, funcionamento diariamente, com a mesma temática de vendas de produtos 

artesanais e regionais, beneficiando os expositores e visitantes. (VISITEFOZ, S/D b)47. 

Sendo muito mencionada por visitantes e expositores como um desejo de um espaço 

parecido em Foz do Iguaçu. 

 

 Feira Noturna do Bosque Guarani 

 

No dia 5 de agosto de 2016, deu-se início à primeira feirinha noturna 

de Foz do Iguaçu, localizada na praça em frente ao Zoológico Bosque Guarani, 

abrigando 70 expositores, incluindo alimentos, artesanatos e produtos coloniais (G1, 

2016b)48. 

Promovida pela Fundação Cultural do município, através do projeto 

Feira-Livre das Nações49, realizado toda sexta-feira, atrás do Terminal de Transporte 

Público do Município (TTU), que conta com grande fluxo constante de pedestres 

durante todo o dia, mas à noite o número cai bastante, trazendo insegurança para 

quem depende dos ônibus neste período. A implantação da Feira no Bosque pretende 

consolidar um espaço de lazer e convívio urbano (MELLO, 2016a) 50 , 

consequentemente  proporcionar fluxo, beneficiando a segurança do Terminal como 

também da própria feira. 

 

8.6.6. Praças  
 

                                            
47 VISITE FOZ. Lugares: La Feirinha (Argentina). S/D b. Disponível em: 
<http://www.visitefoz.com.br/o-que-fazer/lugares/la-feirinha-puerto-iguazu-argentina/> Acesso: 01 out. 
2016. 
48 G1. Praça do Bosque Guarani em Foz do Iguaçu terá feira noturna às sextas. 2016bDisponível 

em: <http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2016/08/praca-do-bosque-guarani-em-foz-do-
iguacu-tera-feira-noturna-sextas.html> Acesso: 01 out. 2016. 
49 LEI Nº 3427 de 2008 – Feira livre das nações. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2008/343/3427/lei-ordinaria-n-3427-
2008-dispoe-sobre-a-oficializacao-da-feira-livre-das-nacoes-no-municipio-de-foz-do-iguacu-e-da-
outras-providencias> Acesso: 01 out. 2016. 
50 MELO, Lauane. Feirinha do bosque guarani é lançado em Foz do Iguaçu. 2016. CLICKFOZ. 
Disponível em: <http://www.clickfozdoiguacu.com.br/feirinha-do-bosque-guarani-e-lancada-em-foz-do-
iguacu/> Acesso: 01 out. 2016. 
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As Praças51, no município de Foz do Iguaçu, não se apresentam da 

mesma forma que muitas cidades, uma vez que estão constantemente abandonadas 

e deterioradas, muitas vezes em mobiliário de apoio, segurança e iluminação, 

tornando-se calçados de passagem. 

São poucas as praças que realmente apresentam uso frequente a 

como Bíblia, a qual no período noturno, recebe a população transformando-se em 

praça de alimentação e recreação para as crianças. 

A Praça da Bíblia e do Colégio Mitre recebem eventos temporários, 

estruturas provisórias, promovidos pela prefeitura e outras entidades, para atender à 

uma demanda específica, nos demais dias torna-se um calçadão de passagem com 

poucos mobiliários. 

 

8.6.7. Gramadão 
 

O “Gramadão” localizado na Vila “A”, constitui importante espaço livre 

para o município e o bairro, destino de muitos shows e atividades diárias, possui uma 

concha acústica para apresentações, extensa área com grama e calçada, além de 

academia ao ar livre. Espaço de lazer e convivência recebeu revitalização em 2014 

(LICHACOVSKI, 2014)52. 

Local de diversas atividades, desde o uso cotidiano para atividades 

físicas coletivas e de lazer, como também a Festa Maína promovida pela ITAIPU, 

Prefeitura Municipal, entre outros, um dos maiores eventos no calendário do município. 

(MELOb, 2016)53. 

Apresentando uma área de grande extensão, coberta com grama, 

poucas árvores, esse espaço limita-se sobretudo, às grandes concentrações de 

pessoas. Não há maior infraestrutura para proporcionar conforto aos usuários.  

E agora para pratica de esporte pela construção da quadra de futebol 

de areia promovida pela ITAIPU, caminhada na pista interna e a academia ao ar livre 

e outras atividades que ocorrem no gramado sobe abrigo do sol. 

                                            
51 Praça sf. 1. Lugar público cercado de edifícios; largo. 2. Mercado; feira (HOLANDA, 1988, p. 402). 
52 LICHACOVSKI, Letícia. Gramadão da vila A passa por revitalização. 2016. CLICKFOZ. 
Disponível em: <http://www.clickfozdoiguacu.com.br/gramadao-da-vila-a-passa-por-revitalizacao/> 
Acesso: 05 nov. 2016. 
53 MELO, Lauane. Gramadão da Vila A recebe Festa Maína no fim do mês. 2016b. CLICKFOZ. 
Disponível em: <http://www.clickfozdoiguacu.com.br/gramadao-da-vila-a-recebe-festa-maina-no-fim-
do-mes/> Acesso: 05 nov. 2016. 
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8.6.8. Evolução das feiras 
 

As diversas formas de ocupação dos espaços públicos, quando se 

trata de eventos, exposições e feiras-livres, possuem variada estruturas sejam elas 

improvisadas pelo poder público como na Fartal e na Feira do Livro, ou então através 

de estruturas própria dos feirantes, que variam de desmontáveis utilizando PVC, 

madeira ou alumínio e cobertas com lona, muito utilizadas nas Feiras-Livres, aos Food 

Truck54, onde alguns automóveis, como vans, trailers e ônibus são reformados e 

tornam-se lanchonetes moveis completas, com cozinha e alguns casos com até 

banheiro e mesas internas, passando anteriormente por aprovação do Corpo de 

Bombeiro.  

As estruturas provenientes de meios de transporte (Food Truck) 

necessitam de um poder aquisitivo mais elevado, necessitando ainda de mais espaço 

estacionar e manobrar os veículos, diferentes das demais estruturas efêmeras, que 

são distribuídas no espaço e adaptam-se à necessidade, contudo não é só 

desvantagens, quando adotada está alternativa traz conforto e comodidade aos 

usuários, está solução vem ganhando espaço e adeptos em muitos lugares. 

Por outro lado, tem-se perdido o caráter de feira-livre, a disputa por 

espaço é maior, o contato do feirante e o visitante é diferenciada, a naturalidade como 

os produtos são expostos, é contraditório, utilização de meio industrializado, para 

expor os produtos artesanais, coloniais e orgânicos. 

 

 

8.7. RESULTADOS DAS PESQUISAS 
 

8.7.1.  Análise dos Espaços Públicos  
 

Município de Foz do Iguaçu é o destino de muitos turistas que viajam 

para conhecer os pontos turísticos locais como as Cataratas do Iguaçu e Itaipu. 

Existem outros sítios que poderiam ser melhor aproveitados, localizados dentro do 

corredor turístico, setor que movimenta grande parte da economia local, contudo são 

espaços públicos livres, e como os demais distribuídos no município, não recebem a 

                                            
54   Termo em inglês Food Truck (caminhão de comida), é definido como um espaço móvel que 
transporta e vende comida 
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devida atenção dos órgãos públicos, encontram-se abandonados, não recebem 

melhorias, manutenção e vigilância, ficando a mercê dos vândalos e atos ilícitos. 

Na tabela (ver Tabela 5) abaixo, pode-se nota um significativo número 

de espaços públicos no município por região, contudo, a quantidade não garante a 

qualidade ou o seu uso apropriado, devido a diversos fatores, como vegetação sem 

poda, mobiliário e estruturas depredadas, falta de sombreamento, atrativos ou 

incentivos, não ocorre a apropriação dos moradores. A seguir na Figura 52, é possível 

localizar os equipamentos públicos e a distribuição no território do município.  

 

Tabela 5 - Equipamentos Públicos no Município por Região 

EQUIPAMENTO R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 

Centro de 
Convivência 

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ginásio 
Municipal 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Quadra 
Esportiva 
Municipal 

3 0 5 1 1 3 2 0 2 4 1 0 

Pista de BMX 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pista de Skate 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Campo de 
Futebol 
Convencional 

1 3 3 1 2 0 1 1 0 2 0 1 

Campo de 
Futebol Suíço 

2 8 6 3 0 1 2 3 1 2 1 1 

Academia da 
Terceira Idade 

2 2 4 3 1 3 4 2 2 3 1 0 

Bosque 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Parque 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 

Praça 2 4 1 4 1 4 2 2 8 5 0 0 

(Fonte: PMFI, adaptado AUTORA, 2017).  
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Figura 52 - Localização Equipamentos Públicos 

 

Fonte: PMFI, adaptado AUTORA, 2017. 
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A Região Centro (R09) é o eixo que liga todos os demais bairros. 

Possuindo também diversos postos de trabalhos e serviços, além de estar no eixo 

turístico, todavia a inexistência de espaços públicos de qualidade e espaços de 

permanência reflete no fluxo de pedestres e veículos, que estão apenas de passagem. 

Durante o período da noite os estabelecimentos abertos são bares e restaurantes 

concentrados na Av. Jorge Schimmelpfeng, via estrutura que ligando as Av. J.K, Av. 

Brasil, Av. Paraná e Av. das Cataratas, principais ruas que atendem turistas e 

moradores, mantendo um fluxo na região, nas demais ruas e avenidas o fluxo de 

pessoas é muito baixo. 

 

8.7.2. Analise das Feiras-Livres 
 

O que começou com a Feira da J.K, se popularizou e ganhou mais 

participantes e cada dia se expande para outros bairros, mas o que se nota é o 

abandono por parte do poder público e organizadores, que muitas vezes o mínimo de 

infraestrutura não é disponibilizado, banheiros e segurança. As feiras ocorrem em 

praças ou em torno delas como também em vias, e uma das reclamações é com 

relação à “iluminação”, durante o dia é a iluminação direta do sol, sem sombreamento, 

durante à noite é a falta dela nas praças que normalmente são frescas devido a 

vegetação, contudo no período noturno, tornam-se muito escuras e inseguras 

consequentemente.  

Com tantos pontos positivos e popularidade, ainda tem muito que 

melhorar, necessita de planejamento e apoio de diversos órgãos, para que haja um 

suporte técnico e logístico. Em algumas cidades, há ainda disponibilização das tentas 

metálicas pelas próprias prefeituras, ou ainda um espaço apropriado para receber os 

feirantes, com infraestrutura e mobiliários próprios, dando conforto e possibilitando 

atividades junto à comercialização e exposição dos produtos. 

 

8.7.3.  Levantamento Documental 
 

Fundação Cultural do município de Foz do Iguaçu, possui 

regulamento interno para os feirantes, que dispões normas e recomendações para as 

Feiras-Livres da Nações, devidamente cadastradas e sobe sub gerência, abaixo será 
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citado o objetivo que abrange os produtos e serviços legalizado de comercialização e 

exposição: 

Art. 1º. Feira livre das nações, arte, artesanato, antiguidades, produtos 
comuns e alimentos tem por objetivo contribuir para incentivar a produção 
artesanal, artística e de outros produtos comuns às feiras livres que 
representam e valorizem a cultura e o empreendedorismo local; compra, 
venda e troca de antiguidades; antiguidades; artigos colecionáveis e 
similares; peças diversas produzidas por pequenas empresas, associações e 
entidades; oportunizar a geração de renda para os artesãos, artistas e os 
microempresários; e a criação e implantação de espaços culturais que 
contribuam para a animação e dinamização dos locais. (PMFI, 2008) 

Regulamento interno abrande horário de funcionamento, instalação e 

desmontagens, evitando contratempos e transtornos aos visitantes e demais feirantes. 

Feiras matutinas, se estendem das 7:30h às 13h, reservando período das 5h às 7:30 

período de preparação das feiras. Enquanto as noturnas ocorrem das 17h às 22h, 

sendo reservado 1h antes da feira para montagens das tendas e demais estruturas. 

Para fins de estruturas, é limitado as dimensões de cada expositor, 

com 9m² para tendas, 5m linear para trailers e 10m para Food Trucks, em caso de 

necessidade de espaço mais amplos fica sobe negociação com a Fundação Cultural 

e espaço disponível. 

O artigo 5º do regulamento interno, garante espaço para 

apresentação e manifestação cultural, artística e outros de caráter popular e folclórico, 

ficando excluído os de cunho político partidário, religioso e ideológico. 

  

 

8.7.4.  Questionário Feirantes e expositores 
 

Realizando visitas as feiras-livres em funcionamento, é aplicado o 

questionário sobre a percepção dos feirantes e expositores sobre o atual local de 

atividade, como também como seria o espaço que acreditam ser ideal.  

As visitas ocorreram na Feira-livre Noturna do Bosque Guarani no dia 

07 de abril de 2017, na Feira-livre da Praça Boulevard, no dia 13 de abril de 2017 e 

no dia 15 de abril de 2017, foi realizado na feira-livre da praça da Bíblia, totalizando 

23 questionários e feirantes entrevistados. 

O resultado dos questionários (ver Gráfico 1), mostra as regiões de 

origem dos Feirantes, em maioria morador da R04 (Região do Porto Meira) com 35%, 
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seguido por R09 (região do Centro e Vila Yolanda) com 22% e depois R1 (Região do 

Três Lagoas) com 13%.  

Gráfico 1 - Região de Origem dos Feirantes 

 

(Fonte: Autora, 2017) 
 

O levantamento (ver Gráfico 2) revela zonas de origem dos Feirantes 

longínquas e necessidade de grande locomoção para expor nas Feiras para 

comercializar seus produtos, principalmente aos Domingo onde mais de 50 feirantes 

participam da Feira-livre da J.K. 

Abaixo é levantado as feiras frequentadas pelos feirantes e 

expositores, sendo que 31% dos 23 feirantes entrevistados participam da Feira do 

Bosque Guarani, seguido por 29% na Feira da J.K e posteriormente por 17% na Praça 

da Bíblia. Os feirantes em sua maioria participam de mais de uma feira-livre, sendo 

também que 13%, comercializam fora das feiras, como em outras avenidas e saída 

de universidades. 

Gráfico 2 - Feirinhas de Exposição dos Feirantes 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

O levantamento no Gráfico 3 mostra os produtos expostos pelos 

feirantes entrevistados, sendo que 48% é alimento de consumo local, como pasteis, 

bolos, espetinhos. Seguido por artesanato com 24% e produtos coloniais e roupas 

com 12%. 
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Gráfico 3 - Produtos expostos 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

Os Gráficos 4 e 5 a seguir mostram respectivamente sobre a estrutura 

adotada para exposição dos produtos e a principal funcionalidade. Em sua maioria 

são adotadas as tendas com 75%, seguido por outros com 13%, como carrinho e 

apenas mesas, depois food truck 8% e trailer 4%, sendo utilizadas para cobertura em 

57% das vezes e 43% como suporte para pendura os produtos ou transportar. 

Gráfico 4 - Estrutura adotada e função para exposição  

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

As necessidades básicas levantadas mostraram que 57% dos 

feirantes necessitam de posto de energia elétrica, em sua maioria para ligar ponto de 

luz, pois iluminação pública não é suficiente, além de ligar alguns eletrodomésticos. 

Já o gás 22% e a água são voltados aos expositores de alimentos, enquanto que o 

estacionamento 9% é necessidade de quem utiliza dos Food Truck e Trailers. 

Gráfico 5 - Necessidades Básicas para as feiras 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alimento

Artesanato

Prod. Orgânico

Produto Colonial

Roupas

75%

4%

8%

13%

EST R U T U R A AD O T AD A

Tenda

Trailer

Food Truck

Outros
57%

43%

F U N Ç ÃO  D A  EST R U T U R A

Cobertura

0%

20%

40%

60%

Energia Água Gás Estacionamento



90 
 

O levantamento (ver Gráfico 6) aborda também sobre a percepção 

dos feirantes sobre a qualidade do local onde estão sendo realizado as feiras, sendo 

que 70% dos entrevistados, classificaram como 4 em uma escala de 1 a 5, sendo o 

local adequado, porém necessitando de melhorias e mais atenção pelo poder público. 

Gráfico 6 - Aprovação das Feiras pelos Feirantes 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

Os resultados dos questionários (ver Gráfico 7) apresentam dois 

momentos com relação ao conforto térmico, o levantamento foi realizado em duas 

feiras-livre noturnas e uma diurna, tendo influencia no questionário, sendo 39% das 

respostas classificando como neutro (nível 3 de 1 a 5), referente à temperatura 

dependendo do clima, em sua maioria percepção dos feirantes noturnos, enquanto 

que 30% classifica como muito quente e 22% como quente, devido a insolação direta 

do sol sobre as tendas durante o dia. 

Gráfico 7 – Conforto térmico nas Feiras-Livres 

 
(Fonte: Autora, 2017) 
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que seria ideal de feira para os feirantes. O Gráfico 8, mostra que 35% gostaria de um 

espaço semiaberto, coberto com arvores como nas praças do bosque Guarani e a 

Praça do Boulevard, onde mesmo durante a tarde a temperatura é mais baixa devido 
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cair nos alimentos e artigos expostos. Enquanto que 26% dos entrevistados, relatam 
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que só utilizam tendas, pois é uma exigência dos organizadores, e não veem problema 

em realizar a exposição sem a estrutura.  

Gráfico 8 – Melhor Sombreamento para as Feiras 

 

(Fonte: Autora, 2017) 
 

Das indicações de melhor período de funcionamento (ver Gráfico 9), 

63% se trata do período noturno, devido a diversos fatores como temperatura, maior 

fluxo de trabalhadores e estudantes que buscam as feiras após suas atividades. E 

37% das indicações que seja realizado durante as manhas, principalmente nos fins 

de semana, quando relatam maior fluxo de pessoas, como a popular feira-livre da J.K. 

Gráfico 9 - Periodo do dia ideal para feira 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

Quando questionados, se o local das feiras fosse melhor planejado e 

projetado (ver Gráfico 10), as feirinhas teriam maior fluxo, 100% responderam que 

“sim”. Posteriormente foi perguntado o que precisaria melhorar ou estava em falta nos 

locais atuais, 26% reivindicam outras atrações além dos feirantes, apresentações 

artísticas, culturais e musical, 21% relatam necessidade de melhor iluminação pública, 

seguido por 15% de banheiros nos locais e por mais divulgação, 13% desejam mais 

segurança e 10% de parquinho infantil, possuindo assim atrações não só para os pais 

e adultos, mas também para crianças. 
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Gráfico 10 – Necessidades por espaço projeto para tais fins 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

8.7.5.  Questionário Visitantes 
 

Utilizando o portal online de formulários da Google55 foi publicado o 

questionário voltados aos usuários das feiras-livres e dos espaço públicos municipais 

na rede social Facebook56  e compartilhado em grupos sobre variadas temáticas, 

procurando abranger moradores de todas as faixas etárias e regiões da cidade. 

 

 Feiras-Livres 
 

O questionário resultou 60 respostas, revelando perfil variado de 

usuários das feiras e espaços públicos, em maioria pessoas do sexo feminino e 

moradores entre 19 e 30 anos (ver Gráficos 11).  

 
Gráfico 11 - Perfil Usuários das Feiras e Espaços Públicos 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

                                            
55 https://goo.gl/forms/FOJX7qsg9zLH6WP72 
56 https://www.facebook.com/ 
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De acordo com o gráfico abaixo (ver Gráfico 12), observa-se uma 

variação entre regiões, com as regiões R02 (região da vila C) e R09 (centro) em maior 

participação, duas realidades e necessidades diferentes 

Gráfico 12 - Região de Origem dos Usuários 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

Ao analisar os gráficos 13a e 13b, vemos maior participação da Feira 

da J.K, se trata da maior e mais popular entre todas as demais, seguida da Feira 

Noturna do Bosque Guarani, sitiada ao lado do terminal de transporte urbano, contudo 

a frequência de visitação é baixa. 

 

Gráfico 13a e 13b – Feiras-livres visitadas e frequência de retorno 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

 

Segundo o levantamento realizado os produtos mais populares nas 

feiras-livres são os alimentos, seguido em pé de igualdade a produção local, desde 

artesanato, produtos orgânicos, coloniais e apresentações culturais (ver Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Atrativos procurados pelos visitantes 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

0%

10%

20%

30%

40%

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 Outros

0% 20% 40% 60%

J.K
Bosque

Biblia
Vila "A"

Vila Yolanda
Outros

Feiras-livres frequentadas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nunca 1 2 3 4 5 Sempre

Frequencia de visitação

35%

16% 16%
4%

15% 12%
2%

0%

20%

40%

Alimento Artesanato Organicos Doação
Animais

Evento
Cultural

Produto
Colonial

Outros



94 
 

Quando questionados se os espaços para as feiras são adequados 

(Ver Gráfico 15) os usuários ficam no meio termo, sem reprovar ou aprovar totalmente, 

revelando necessidades de melhorias. 

Gráfico 15 - Aprovação do local das feiras 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

Um dado relevantes para entender sobre a frequência de retorno nas 

feiras-livres está ligado também ao conforto térmico, onde os visitantes relatam que 

as feiras são muito quentes (ver Gráfico 16), fator ligado não só ao clima local, mas 

também à exposição direta ao sol e falta de sombreamento (ver Gráfico 17), sobre 

tudo na feira da J.K. Entre as respostas neutras apresentam visitantes das Feiras 

noturnas do Bosque Guarani, onde não necessita de sombreamento devido ao sol já 

ter se posto, mas também a presença das árvores fazem o sombreamento e proteção 

contra os raios solares. 

Gráfico 16 - Condições do Conforto Térmico 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

Gráfico 17 - Situação de sombreamento 

 

(Fonte: Autora, 2017) 

 

O resultado do questionário revela (ver Gráfico 18) uma diversidade 

de opiniões sobre o desejo de mais feiras por todo município em diferentes pontos, 

desde a região do centro, mas também em bairros periféricos, em grandes avenidas 

0%

20%

40%

60%

Não 1 2 3 4 5 Sim

0%

10%

20%

30%

40%

Muito quente 1 2 3 4 5 Muito Frio

0%

20%

40%

60%

Muito Sol 1 2 3 4 5 Muita Sombra



95 
 

como a Av. Paraná e Av. Venezuela, em espaços públicos como praças e parques, 

com destaque ao Gramadão da Vila “A” e a Praça do Mitre, locais mais iluminados e 

com fluxo de pessoas variado durante o dia. 

Gráfico 18 - Outros locais para as Feiras 

 
(Fonte: Autora, 2017) 
 

O questionário revela (ver Gráfico 19) o desejo dos usuários, de 

realização das feiras no período da manhã e de noite, horários quando os estudantes, 

trabalhadores e demais visitantes não estão no trabalho ou ocupados com outros 

afazeres, estudando ou resolvendo outros assuntos, pode-se relacionar também ao 

fator climático. 

 

Gráfico 19 - Período do dia desejado para as Feiras 

 

(Fonte: Autora, 2017) 
 

Por último relacionado às feiras-livres, os gráficos abaixo (ver Gráfico 

20) revelam a necessidade dos usuários por mudanças que beneficiariam tantos os 

moradores, mas também turistas e feirantes. 

Gráfico 20 - Mudanças necessária maior visitação 

 

(Fonte: Autora, 2017) 
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Em sua maioria as principais reclamações são sobre a infraestrutura 

das atuais feiras-livres, que não possuem banheiros, não tem sombreamento, 

tornando-se espaço muitos desconfortáveis devido ao clima, e nas feiras noturnas os 

locais não possuem boa iluminação pública sendo necessário instalação de 

iluminação individual. Em seguida são mencionadas problemáticas relacionadas às 

questões de logística, os usuários anseiam por mais organização do poder público e 

órgão responsável*, desejando mais segurança, mais divulgação e apoio aos feirantes, 

além de mais atrativos, como apresentações de dança e música, tornando um local 

de estar, lazer e cultura. A localização não é um problema significativo, sendo 

mencionado o desejo de espaço permanente para as feiras, feiras no centro e em 

outros bairros. 

O gráfico abaixo (ver Gráfico 21) mostra respostas não obrigatória do 

questionário sobre a feiras-livres, considerações que os usuários teriam sobre as 

feiras, 37% é em relação a aprovação das feiras-livres, mesmo com os problemas, 

são locais muito atrativos, possuem diversidade de produtos e a relação entre turistas, 

morador e feirante possuem significado importante, muito visitam estes espaços pela 

qualidade dos produtos, para passear com famílias, amigos e animais, além de 

incentivar os expositores na produção local. Em seguida reforçam as necessidades 

citadas anteriormente sobre infraestrutura, logística e localização, melhorias para 

aumentar e melhorar o ambiente e o evento. 

 

Gráfico 21 - Considerações finais sobre as Feiras-livres 

 

(Fonte: Autora, 2017) 
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necessidades pela visão do usuário o que poderia melhorar e quais espaços deveria 

receber mais atenção. 

O questionário (ver Gráfico 22) mostra a frequente ocupação das 

praças, bosques e parque no município, além de pista de caminhadas e outros 

espaços voltados aos esportes    

Gráfico 22 - Espaços públicos frequentados 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

 

Os gráficos abaixo (ver Gráfico 23), reflete uma baixa frequência na 

utilização, e os principais motivadores para utilização são à passeio, ponto de 

encontro com amigos e práticas de esporte.  

Gráfico 23 - Frequência de uso dos espaços público e a motivação 

 
(Fonte: Autora, 2017) 
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Gráfico 24 - Eficiência dos espaços públicos 

 
(Fonte: Autora, 2017) 

 

O levantamento apresenta uma realidade sobre diversos espaços 

públicos do município (ver Gráfico 5). A necessidade por mais sombreamento resulta 

em 46% das melhorias apontadas, seguido pela falta de mobiliário urbano com 31%, 

prejudicando as zonas de permanência e estar, em menor porcentagem a 

necessidade de mais segurança 7%. 

Gráfico 25 - Melhorias desejadas nos espaços públicos 

 
(Fonte: Autora, 2017). 
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Gráfico 26 - Necessidade de mais espaços públicos 

 
(Fonte: Autora, 2017) 
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Em visita à Fundação cultural no dia 13 de março de 2017, foi 
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garantindo também um mínimo de conforto aos visitantes, em alguns casos sendo 

utilizado também para exposição dos projetos. Em casos dos feirantes que trabalham 

com comida é incentivado a utilização de trailers e food truck, por conta da 

necessidade de eletricidade e as vezes botijão de gás, contudo passam por burocracia 

para aprovação no corpo de bombeiros. 

As principais reclamações que os feirantes relatam à organização das 

feiras-livres é sobre a infraestrutura dos locais, por não possuírem iluminação pública 
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que atendam suas necessidades, falta de banheiro público e melhor estrutura para 

sombreamento. 

Quando questionado sobre como seria um local adequado para 

receber as feiras-livres, descreve com detalhes um local amplo, semicoberto, multiuso 

com possibilidade de diversos layouts dependendo do uso necessário, sendo eles as 

feiras-livres, shows ou outras exposições. Com bastante visibilidade e acessível, 

destaca a necessidade de ser autossustentável, para não depender dos órgãos 

públicos exclusivamente.  

 

 Feirantes 
 

Os feirantes estavam receptivos e descontraídos quanto ao 

questionário e a entrevista, falando abertamente de como as feiras veem sendo 

tratadas ultimamente. Quando passaram a cobrar dos artistas para se apresentarem, 

são raras as vezes que algum grupo participa. Outro fator marcante é que muitas 

vezes não recebem apoio da guarda-municipal para garantir a segurança e os 

banheiros químicos nem sempre são disponibilizados pela prefeitura, casos 

presenciados na Feira Noturna do Bosque Guarani no dia 07 de abril de 2017, estes 

os fatores mais apresentados para a diminuição significativa do fluxo no período da 

virada do ano de 2016 até o mês de abril de 2017. 

As Feiras do Centro (Feira da J.K e Feira noturna do Bosque Guarani) 

e a Feira Noturna da Praça Boulevard são as mais aprovadas pelos feirantes, pela 

localização principalmente, fazem parte da rota turística da cidade, e onde diversos 

albergues e hotéis se encontram, garantindo uma presença significativa de turistas. 

Segundo os feirantes as feiras noturnas são bem vistas devido ao clima quente do 

município, nestes locais, os visitantes se sentem mais à vontade, confortáveis, mesmo 

com os outros pontos negativos que rodeiam as feiras. 

Ao apresentar o portfólio de referência de projetos (ver Apêndice D), 

identificaram a visão deles sobre locais ideais para as feiras, onde possuem 

integração com outras atividades, espaços mistos abertos e cobertos, sem 

necessariamente ser um mercado popular dentro de um galpão ou até mesmo centro 

de exposição. Locais onde possuem sombreamento, vegetação, atração para todas 

as idades, muitos pontos apresentados antes mesmo de visualizarem o portfólio. 
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8.8. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Através dos questionários e entrevistas é possível analisar a relações 

entre as mudanças necessidades nos espaços públicos, se assemelhando muito às 

reivindicações dos usuários das feiras-livres. O descaso do poder público com os 

espaços de lazer, cultura e lazer destinados aos moradores, que também poderia ser 

um ponto forte para o turismo na cidade, visto que muitos turistas utilizam dos próprios 

meios para visitar a cidade e ficam reféns dos pontos turísticos, enquanto os 

moradores buscam os demais sítios para convivência com família, amigos e animais, 

se deparam com depredação e insegurança devido a diversos fatores que poderiam 

ser resolvidos com uma melhor gestão e organização. 

O levantamento revela que mesmo tendo conhecimento das 

condições climáticas do município, os espaços públicos livres carecem de vegetação 

e sombreamento, tornando as condições de conforto térmico insuportáveis, refletindo 

diretamente da ocupação das praças e avenidas durante o dia. Em relação no uso 

dos espaços no período noturno carece de iluminação pública de qualidade, passando 

insegurança aos moradores que pretender passar ou permanecer nestes locais.  

São raros os espaços de permanência ainda em uso frequente, em 

muitos casos os usuários necessitam de meios próprios para sentar e descansar, pois 

não há mobiliário urbano, quando depredados não são restaurados, ou simplesmente 

são retirados. Para qualquer evento e exposição necessitam de aluguel de estruturas 

efêmeras metálicas, pois os espaços públicos não possuem quaisquer condições 

próprias para oferecer espaços adequados para as atividades. 

Com relação à utilização dos espaços públicos a fins esportivos nota-

se a disparidade entre diferentes atrações esportivas, espaços com qualidade e 

segurança, sendo a principal reinvindicação infraestrutura, como banheiros, bancos, 

iluminação e principalmente sombreamento.  

 

8.9. CONSIDERAÇÃO SOBRE VIABILIDADE 
 

Considerando o caráter turístico e econômico do município através de 

sua história, vemos uma evolução significativa nesses setores deixando a 

necessidade de infraestrutura básica aos moradores, as gestões públicas não se 
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detêm à possibilidade de melhorias nos espaços públicos como ponto estratégico 

como atração aos visitantes.  

As cidades mais seguras, mais iluminada e com mais “vida nas ruas” 

fazem com que tanto os cidadãos como os visitantes passem a ocupar todos os 

espaços, seja privado ou público movimentando a economia local. 

O corredor turístico passa pelo centro do município, os usuários do 

transporte público e privado passam pelas mesmas regiões para chegar aos seus 

destinos, contudo carece de ponto de permanecia. Os locais como Feira da J.K e da 

Praça do Bosque Guarani só se tornam ponto de encontro quando estão recebendo 

os feirantes e visitantes, em outros momentos o fluxo não é constante, possuindo 

momentos de pico ou se tornam desertos. 

Através do levantamento chegasse à conclusão da necessidade de 

espaços de permanência que consiga fazer resistir os distintos horários e mantenha 

fluxo constantes, possuindo diversas atividades destinadas a públicos diferentes, local 

de lazer, cultura e esporte, sendo autossustentável e preparado para distintas 

necessidade temporárias. Considerando os padrões mínimos de conforto e 

acessibilidade. 
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9. ESTUDO DO OBJETO 

 

9.1. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TERRENO 
 

A evolução urbanística de Foz ocorre em dois eixos (ver Figura 53), 

são as vias de acesso à ITAIPU (Av. Juscelino Kubitschek e Av. Tancredo Neves) e 

para as Cataratas (Av. Juscelino Kubitschek, Jorge Schimmelpfeng e Av. das 

Cataratas), tendo a Av. J.K. como o eixo principal de passagem de todo transporte 

público, onde se localiza também o terminal de transporte público, local onde é feito a 

integração entre ônibus, mesmo local por onde passa o eixo de expansão em direção 

à entrada da cidade.  

O terreno ao lado do Terminal de Transporte Urbano Pedro Antônio 

Nadai (TTU), é de fácil acesso para todos os moradores de diferentes bairros, centrais 

ou periféricos que utilizam o TTU e para os turistas, por se tratar de um local no centro 

da cidade.  

A proposta de amplo espaço de lazer, cultura e esporte, com 

visibilidade, fácil acesso no centro do município, torna-se um ponto estratégico para 

sua localização, também proporcionará novo local para realocação da Feira Noturna 

do Bosque Guarani, que atualmente está em expansão e futuramente poderá sofrer 

com problema de espaços tanto para as barracas, mobiliário para os visitantes.  

 
Figura 53 - Localização do Terreno 

 

Fonte: Google Earth, adaptado AUTORA, 2017 
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9.2. LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 
 

Localizado no bairro Jardim Festugato (ver Figura 54 e 55), entre as 

vias Av. República Argentina, Av. Juscelino Kubitschek, Rua Tarobá e Travessa Luís 

Gama (ver Figura 56). Possui uma área de 12.778,75m², composta por 140,25m na 

face Norte, 137,56m na face Sul, 93,28m ao Leste e 89,84m no Oeste. 

 
Figura 54 - Localização terreno e entorno 

 

Fonte: GOOGLE MAPS, adaptado AUTORA, 2017. 

 

Figura 55 - Foto Satélite Bairro 

 

Fonte: Google Earth, adaptado AUTORA, 2017. 
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Figura 56 - Dimensões e vias circundantes do terreno 

 

Fonte: PMFI, adaptado AUTORA, 2017. 

 

9.2.1. Zoneamento 
 

Na figura 54, temos o zonemanto entorno do terreno, apresentando 

as diretrizes de projeto, as possibilidades e proibições de construção. O terreno 

escolhido localiza-se na zona ZM – Zona mista, onde é permitido uso desde 

residencial, comercial e serviços.  

Em seu entorno ainda existe, zonas de uso exclusivo, residencial, 

comercial, interresse turistico, habitação social e interresse especial (34º Batalhão), 

onde também abrange uma parte de zona de presevação, incluindo o Bosque Guarani, 

uma mesma região sendo influenciada por diferentes usos, criando uma dinamica na 

ocupação.  

Figura 57 - Mapa de Zoneamento entorno do terreno 

  

Fonte: PMFI, adaptado AUTORA, 2017. 

 

ZM: Zona Mista;  

ZC: Zona Comercial;  

ZR Zona Residencial;  

ZT: Zona Turística;  

ZIE Zona Interesse Especial;  

ZEIS: Zona Especial de Interesse social;  

ZPP Zona de Preservação Permanente;  

ZEP, Zona Especial de Preservação. 

 

P 
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9.3.  ENTORNO IMEDIATO 
 

No entorno do terreno ao oeste está situado o 34º Batalhão de 

Infantaria do Brasil, ao Norte está localizado o Terminal de Transporte Urbano, ao 

Leste o Zoológico Bosque Guarani, ao Sul possui diferentes edifícios, como Hotel e 

Churrascaria. 

 

Figura 58 - Localização Terreno e Equipamento entorno 

 

Fonte: Google Earth, adaptado Autora, 2017. 

 

 

9.3.1. Sistema Viário circulante 
 

Em torno do terreno escolhido há 4 vias, duas locais (Rua Tarobá, 

Travessa Luís Gama) e duas estruturais (Av. República Argentina, Av. Juscelino 

Kubitschek).  

Devido à localização do terminal de transporte urbano, maioria dos 

ônibus passam pelo local em cada viagem centro-bairro, transitando principalmente 

pela Rua Tarobá e Av. J.K, como também veículos particulares, de turismo, ônibus 

intermunicipal (Santa Terezinha e São Miguel) e internacional (Paraguai e Argentina). 

A travessa Luís gama, diferente das demais, possui fluxo baixo, 

servindo de estacionamento na via, e passagem de ônibus intermunicipal. 
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9.4. CARACTERÍSTICAS DO TERRENO 
 

9.4.1.  Insolação 
 

A seguir na Figura 59, temos a carta solar de Foz do Iguaçu que 

representa a insolação durante o ano todo, através da faixa em destaque, mostra o 

posicionamento do sol em relação ao objeto de estudo. 

 

Figura 59 - Carta Solar de Foz do Iguaçu. 
 

 

(Fonte: Software SOL-AR) 

 

A face norte é a maior de todo terreno, onde recebe maior insolação, 

seguido pela Oeste, todavia devido ao bosque Guarani e a vegetação na via Tarobá 

e Travessa Luís Gama, a região que recebe maior insolação ocorre no centro do 

terreno entorno do meio dia (12h) no verão, quando o sol está quase a pino (ver Figura 

60 e 61).  

 

Figura 60 - Insolação no Verão, 21 de Dezembro 

 
(Fonte: Google Earth, adatado autora, 2017) 
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Figura 61 - Insolação no Inverno 21 de Julho 

 
(Fonte: Google Earth, adatado autora, 2017) 

 

 

9.4.2. Ventos Dominantes 
 

A seguir na Figura 62, temos o levantamento feito pelo 

WINDFINDER57, em 2017, estação localizada no Aeroporto Internacional de Foz do 

Iguaçu,  revelando a predominância dos ventos.  

 

Figura 62 - Vento Predominante no Terreno 

 

Fonte: WindFinder. Google Earth,  adaptado AUTORA, 2017. 

 

 

9.4.3.  Topografia 
 

O terreno atualmente não possui as curvas de níveis originais, devido 

à retirada de terra que foi realizada há alguns anos. No perímetro norte, sul e oeste, 

possui declividade acentuada, chegando à 5m, no encontro da travessa Luís Gama 

                                            
57 https://pt.windfinder.com/windstatistics/foz_do_iguacu_aeroporto 
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com a Av. J.K, enquanto que ao sudoeste, na Rua Tarobá com Av. República 

Argentina, encontra-se no mesmo nível da rua (Ver Figura 63). 

 

Figura 63 - Topografia Atual do Terreno 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

9.4.4.  Vegetação existente 
 

Existem algumas arvores nas calçadas que circunda o terreno, em 

maioria no perímetro norte, destacadas na Figura 61 a seguir, e vegetação rasteira no 

restante da área (ver Figura 64). 

 

Figura 64 - Vegetação Existente 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado, AUTORA, 2017  
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10. DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

10.1. CONCEITO 
 

A Base do projeto desenvolvido são módulos hexagonais, este 

modulo parte de uma análise de fluxos proposto e a Colmeia de abelha, construídas 

com essa geometria devido ter o menor perímetro em relação a área e se posto lado 

a lado com outras hexágonos ocorre o encaixe perfeito, dando continuidade sem 

perdas, harmonia em um modulo matemático simples (ver Figura 65 e 66), trazendo 

assim experiências própria da natureza para um contexto urbano e conceito projetual.  

 
Figura 65 - Colmeia Modulo Hexagonal 

 

Fonte: Docesho58, 2017 

 
Figura 66 - Evolução modular 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

As diretrizes projetais parte de preceitos de ações naturais do homem 

no contexto urbano, muito próximo com elementos da natureza. 

 Conforto ambiental 

Analise térmica, acústica e luminosa, um espaço público necessidade 

do mínimo de conforto para proporcionar a permanência da população, onde o ser 

vivo não se sinta confortável, não permanecerá. 

                                            
58 Colmeia. Disponível em: <http://www.doceshop.com.br/blog/?attachment_id=5596> Acesso: 27 abr. 
2017. 
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 Uso e Ocupação 

Um espaço com uso único vai ocasionar uma ocupação pontual, e 

futuramente o abandono, multifuncionalidade e espaços mutável, abrangendo 

diferentes perfis de usuários e faixas etárias, ocasionando em ocupação mista e 

abrangendo todo grupo familiar e círculo social dos usuários. 

 Permeabilidade 

Permeabilidade visual e física, possibilidade que o olhar e os 

caminhos permeiem pelo espaço sem barreiras, evitando pontos cegos, becos e 

zonas de insegurança. 

 Ergonomia 

Ergonomia não trata só do Portador de Necessidades Especiais, mas 

também do desenho urbano e todos os elementos que o compõem, mobiliário, 

pavimentação, distancias entre equipamentos, circular entre os espaços bem 

iluminados, dimensionados, que exijam o mínimo de esforço para se locomover e 

permanecer, espaços agradeceis ao usuário. 

 Paisagem 

Seja um local de permanência ou passagem é composta por conjunto 

de elementos, a mescla da vegetação e ambiente construído pode atrair ou repelir os 

usuários. O entorno deve ser agradável e aconchegante ao ponto que se torne um 

local atrativo e contemplativo. 

 Fluxo 

Os fluxos não são constantes, existem altos e baixos nas vias, sobre 

tudo. Um fator que proporciona o aumento na sensação de segurança são os fluxos 

proporcionados pelas outras variáveis, como iluminação, uso e ocupação. Conjuntos 

de fatores e diretrizes necessário para que ocorra fluxos diferenciados ao longo do dia, 

proporcionando diferentes atividades, e um nível mínimo de fluxo de circulação e 

permanência.  

As diretrizes acima não ocorrem sem a outra, são um círculo continuo 

de necessidades para um espaço apropriado, que dão vida à cidade. 
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10.2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 
 

Tabela 6 - Programa de Necessidades 

Setor 
Ambiente Qnt. Usuários 

Área 
(m²) 

Total 
(m²) 

Administrativo 

Recepção 1 2 14,30 

180,48 

Secretaria 1 2 19,70 

Sala Reunião 1 10 30,00 

Arquivo 1 0 10,20 

Deposito 1 0 14,20 

Copa 1 4 12,60 

DML 1 2 10,70 

Banheiro Fem. 1 1 21,65 

Banheiro Masc. 1 1 19,90 

Banheiro PNE 1 1 4,40 

Enfermagem 1 2 13,38 

Guarda Municipal 1 3 9,45 

Serviço 

Pátio de serviço 2 4 250,00 

313,80 Lixo 1 1 53,50 

GLP 1 1 10,30 

Público Feira 
e Exposição 

Feira 1 210 1683,00 
2337,50 

Exposição 1 300 654,50 

Público Lazer, 
esporte e 
cultura 

Bicicletario 1 15 20,00 

2526,10 

Pista de Skate 1 30 584,7 

Quadra Poliesportiva 2 20 853,00 

Academia ao Ar Livre 1 50 561,20 

Teatro Arena 1 225 484,30 

Banheiro Público Fem. 2 8 8,10 

Banheiro Público Masc. 2 9 8,10 

Banheiro Público PNE 2 1 6,70 

      Área Construída 5357,88 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

10.3. ORGANOGRAMA 
Figura 67 - Organograma do Projeto 

  

Fonte: AUTORA, 2017. 
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10.4. FLUXOGRAMA 
 

Figura 68 - Fluxograma do projeto 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

10.5. SETORIZAÇÃO 
 

Toda setorização do projeto (ver Figura 68), foi pensada em relação 

à permeabilidade do terreno em relação ao entorno, evitando conflito de fluxos, ao 

mesmo tempo que se apropriando dele. Os pontos modais, se tornam pontos de 

acesso. Todo o perímetro, com exceção da área de serviço, convida quem circunda o 

terreno a adentrar, a paginação também parte do fluxo proposto, desenhos orgânicos, 

delimitando os espaços com calçamento, enquanto mescla-se com a cobertura 

vegetal pisoteava, não restringindo a circulação na grama e sua ocupação. 

Atividades de lazer, cultura e esporte nas extremidades, dão 

movimento, a fim de evitar zonas mortas, ou becos, ocasionando diferentes fluxos em 

todo terreno, enquanto que o centro e rotas de acesso, são zonas de passagem e 

permanecia, mesclando os caminhos. 

A estrutura espacial de bambu, que encobri o setor destinado às 

Feiras, exposições e eventos, casos que geram maior aglomeração de pessoas, 

completam o conjunto de diferentes atividades, abrangendo diversas necessidades 

apresentadas em levantamento de campo. 
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Por fim o acesso ao setor de serviço e administração, por se localizar 

onde possui menor fluxo, não se torna uma zona “morta”, sem importância. É 

intencional seu posicionamento pela necessidade de fluxo reduzido para carga e 

descarga, manutenção e saída de emergência para ambulâncias e guarda municipal, 

dando suporte aos eventos, como também circulação de ônibus, que sempre está em 

conflito com os demais veículos. A vegetação e elementos construtivos com bambu 

são trabalhados para dar movimento e condições favoráveis à circulação e segurança 

para quem transita. 

 

Figura 69 – Setorização do Projeto 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

As formas de ocupação dos espaços públicos livres variam de acordo 

com a história, cultura da população local e preocupação do poder público em investir 

em determinados espaços. Numa cidade como Foz do Iguaçu, ocorrem feiras, eventos, 

atividades pontuais em espaços normalmente apenas de passagem, devido ao fator 

de não serem apropriadas para a permanência, principalmente durante a tarde, 

quando o clima não é favorável e não possui sombreamento, e à falta de mobiliário. 

Os eventos efêmeros que ocupam grande parte das praças, devido 

as dimensões das estruturas propostas, alteram sua configuração, entrando em 

conflito com qualquer outra ocupação que normalmente ocorrem nestes espaços por 

mais insignificativamente seja, após essas ocasiões retorna a monotonia e a rotina de 

quem passam por estes locais. 

As Feiras-livres e outros eventos atraem a população, é uma 

mudança de rotina significativa, mas estes casos são pontais, muitas vezes em datas 

comemorativas, geram grandes despesas para o município, com aluguel das 

estruturas e contratação de empresas terceirizadas, que poderia estar sendo melhor 

investido, e não gasto para suprir uma necessidade, falta de espaços apropriados.  

São diversas as formas com as quais a intervenção urbana pode 

mudar a ocupação dos espaços públicos na cidade. Com o mínimo de suporte, 

atrativos fixos ou moveis, podem transformar o caráter desses locais, induzindo a 

participação popular e à apropriação dos usuários. 

Com materiais simples, subestimados por muitos na cultura ocidental, 

como o bambu, é possível apresentar diversas soluções, de mobiliários, às estruturas 

espaciais, seja para sombreamento, suporte para feiras, comércio de alimentos, 

brinquedos para as crianças, com qualidade, economia, favorecendo a mão de obra 

local e artesanal. O investimento no setor turístico pode ser favorável para o município, 

não sendo desmerecido a cultura local e a própria população.  

A população flutuante, sejam turistas, trabalhadores, participantes de 

eventos e congressos, também serão beneficiados se houver mais espaços públicos 

de qualidade. Os grandes fluxos não podem ocorrer somente nas vias estruturais do 

município ou dentro de shopping e hotéis. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

 

VISITANTES FEIRAS 

 

Local aplicado: _______________________________________________________ 

 Sexo:   [   ] Feminino [   ] Masculino    Idade: __________ 

 

 Onde mora? (Bairro/Cidade/Pais)_______________________________________ 

 

 Quais feiras-livres você participa?  

[   ] JK.   [   ] Bosque Guarani [   ] Praça da Bíblia [   ] Morumbi 

[   ] Vila A [   ] V. Yolanda      [   ] Outros_________________ 

Com que frequência?   Nunca 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Sempre  

O que te atrai? [  ] Alimento [  ] Artesanato [   ] Prod. Orgânico [  ] Outros__________ 

 

 O local é adequado para as feira-livre?   Sim 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Não  

Qual sua sugestão de outro local? ________________________________________ 

 

 Sobre o conforto térmico:  

Muito quente 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Muito Frio 
Sombreamento aberto  3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3  Sombreamento coberto 

 

 Qual o melhor horário de funcionamento para as feiras-livres? 

[   ] Manha             [   ] Tarde           [   ] Noite 
 

 O que poderia melhorar o local das feiras e atrair mais pessoas?  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Considerações/Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

VISITANTES ESPAÇO PÚBLICO 
 

Local aplicado: 

_____________________________________________________________ 

 

 Sexo:   [   ] Feminino [   ] Masculino  Idade: __________ 

 

 Onde mora? (Bairro/Cidade/Pais) _____________________________________ 

Quais espaços públicos você frequenta?  

 [   ] Praça [   ] Campo / Quadra de esporte [   ] Academia ao ar livre     

 [    ] Pista de Skate [   ] _____________________ 

Qual Bairro? _________________________________________________________ 

Qual a frequência?   

 Nunca 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Sempre  

Porque? ____________________________________________________________ 

O que atividade realiza? 

 [  ] Passeio  [   ] Leitura  [  ] Outros __________________ 

 

 A infraestrutura destes locais atende sua necessidade?  

 Sim 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Não  

 

 O que poderia melhorar o local para atrair mais visitantes 

 [  ] Mais sombra  [  ] Mais mobiliário  [   ] Acadêmica ao Ar Livre 

 [  ] Parquinho infantil  [   ] Barraca de alimento [   ] Outros_____________________ 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

EXPOSITORES E FEIRANTES 

Local aplicado: _______________________________________________________ 

 Onde Mora? (Bairro/Cidade/Pais) ______________________________________ 

 Locais onde participa das feiras e exposições? 

[   ] J.K.   [   ] Bosque Guarani [   ] Praça da Bíblia [   ] Morumbi  
[   ] Vila A [   ] V. Yolanda      [   ] Outros________________ 

 Produtos expostos 

[   ] Alimento [   ] Prod. Orgânico [   ] Artesanato [   ] Outros______________ 

 Qual estrutura adotada  

[   ] Tenda [   ] Trailer  [   ] Food Truck  [   ] Outros______________ 

 Principal função da estrutura adotada para exposições dos produtos? 

[   ] Sombra / Chuva [   ] Suporte / Exposição [   ] Outros________________ 

 Quais são os suportes necessários para exposição dos produtos e serviços 

[   ] Energia Elétrica [   ] Água [   ] Gás [   ] Mobiliário [   ]Outros__________________ 

 

 O local é adequado para as feira-livre?  Sim 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Não  

Se não, qual sua sugestão de outro possível local?___________________________ 

 Qual o melhor horário de funcionamento para as feiras-livres? 

[   ] Manha             [   ] Tarde           [   ] Noite 

 Sobre o conforto térmico:  

Muito quente 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Muito Frio  

   Sombreamento Aberto 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 3 Coberto Fechado 

 Se fosse projetado e melhor planejado o local para as feiras, você acredita que 

teria mais pessoas frequentando?  [    ] Sim  [    ] Não 

 

 O que você sente falta ou acha que seja um problema nas feiras-livres atuais?   

[   ] Mais atrativos [   ] Mobiliário [   ] Outros________________ 

 

  Consideração/ Observações 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Portfólio Visita de Campo 

 
 

 
 

 



CORRELATOS

LEVANTAMENTO DE CAMPO

BAMBOO WING, 2010. Vietnã FEIRA DA CIDADE, 2005. Pará/BR
ESCOLA M3, 2013. Colômbia

Natureza mesclada no contexto urbano

Necessidades e naturalidade 

- Conforto Ambiental
- Fluxos continuos
- Permeabilidade 
- Diversidade de usos
- Ergonomia
- Paisagem Urbana

Demanda da população em geral

Falta de espaços públicos adequa-
dos e com qualidade.
 

Local infraestruturado para receber 
Feira e Exposições

Bambu, uma tecnologia construtiva 
oriental e muito mais.

Produtos Oferecidos nas Feiras Periodo para as Feiras Motivadores para ocupação dos 
Espaços Publicos

Foz do Iguaçu/PR, Av. Juscelino Kubitchek
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Handroamthus serratofolius

Caesalpiria peltophoroides

altura: 13m
copa: 4m

altura: 10m
copa: 5m

altura: 6m
copa: 2m

altura: 30m
copa: 1m

altura: 15m
copa: 4m

altura: 3m
copa: 1m

altura: 1,2m
copa: 1m

altura: 0,6m
copa: 1m

Tabebuia avallaneada
altura: 30m
copa: 8m

Senna Spectabilis

Licania tomentosa

Licania tomentosa

Eugenia pyriformis

Plinia cauliflora

Malpighia emarginata

Dendrocalamus asper

Guadua angustifolia

Bambusa gracilis

Schinus molle

Quaresmeira

Ipê-Amarelo

Cassia

Angelônia

Sibipuruna

Bambu Jardim

Ipê-roxo

Guadua

Jaboticaba

Chorão

Oiti

Acerola

Uvaia

Pitanga

Azaléia

Bambu Gigante

Alecrim Lavanda

Camomila Manjerição

Carin Oregano

Cidreira Salsa

Coentro Tomilho

Hortelã

Temperos

altura: 12m
copa: 5m

altura: 25m
copa: 3m

altura: 20m
copa: 6m

altura: 10m
copa: 4m

altura: 10m
copa: 6m

altura: 20m
copa: 6m

altura: 10m
copa: 4m

Tibouchina granulosa

IMPLANTAÇÃO
escala: 1/250
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MOSCA
escala: 1:1500

Estrutura de Cobertura abriga um espaço com Layout  interno variado, dando 
opção de acordo com as necessidades, utilizando mobiliários móveis.

Excessão nos extemos, para os feirantes que manipulam e preparam alimen-
tos no local, possui acesso à água, gás, bancada �xa e maior ventilação.

Zona Central para exposições e eventos com 654,5m².

PERSPECTIVA INTERNA FEIRA

Opção 01
Feira:     12 feirante, Instalação Predial

    18 feirante,10m²
     36 feirante, 5m²

36 mesa - 84 pessoas sentadas

Exposição: 192 estante de livro

Alimento
expansão Alimento

Artesanato

Alimento

Opção 02 
Feira:     18 feirante, Instalação Predial, 11m²

    12 feirante,11m²
     36 feirante, 6m²

36 mesa - 84 pessoas sentadas

Oficina Artesanato: 21 mesas, 84 lugares

Opção 03
Feira:     12 feirante, Instalação Predial, 11m²

    12 feirante,11m²
     48 feirante, 6m²

36 mesa - 84 pessoas sentadas

Apresenção, palestra: 288 cadeiras

LAYOUT FEIRA

PLANTA BAIXA

Legenda
1 - SERVIÇO E ADM   4 - ACADEMIA AO AR LIVRE
2 - TEATRO ARENA  5 - QUADRA ESPORTIVA 
3 - PISTA DE SKATE      6 -  FEIRA-LIVRE E EXPOSIÇÃO

3
4

5 6 2

1

Orientadora: Juliana Frigo
Discente: Denise Ries Winckler

Coorientador: Lucio Freitas
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Concreto

Bambu

Estrutura Metalica
2mm

Bambu

CORTE AA’’
escala: 1/200

CORTE BB’’
escala: 1/200

CORTE CC’’
escala: 1/200

DETALHAMENTO CONCHA ACUSTICA
escala: 1:50

Planta Mosca
escala 1:1500

PERSPECIVA TEATRO ARENA A A

B D

B D

C C

CROQUI COBERTURA
ADM / BANHEIRO PUBLICO

MODULO FEIRA
escala: 1:100

DETALHAMENTO MODULO FEIRA  - CORTE DD
escala:  1:50

Bambu sanfonado Mesa Sanfonada

DETALHAMENTO MESA MOVEL FEIRA

0.8
0

0.55
0.55

MURO DE BAMBU
GUADUA ANGUSTIFOLIA

PAREDE HIDRAULICA
ALVENARIA

MESA SANFONADA
BAMBUSA GRACILIS (RIPAS)

1.49

PAVER HEXAGONAL
CONCRETO

2.61

Painel Dissipador
Bambu Laminado Colado 10mmConcha Acustica

Bambu Laminado Colado 10mm

Som Direto
Som Refletido

Muro de Arrimo
Alvenaria

Concreto

Estrutura Metalica
Cola de Mamona

Cinta de Amarração
Concreto

Corrimão
Guadua angustifolia

Direção do Som

ADM

DETALHAMENTO
Fundação externa estrutura

Estrutura Base

Estrutura amarração

Lona Tensionada

Orientadora: Juliana Frigo
Discente: Denise Ries Winckler

Coorientador: Lucio Freitas
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Lona PVC
Tranparente

Lona PVC
Branca

ESTRUTURA COBERTURA FEIRA

sem escala

ESTRUTURA COBERTURA - FEIRA-LIVRE E EXPOSIÇÃO

Modulo da cobertura
Sistema de amarração  e 
união dos colmos



PISTA DE SKATE

QUADRA ESPORTIVA

ACADEMIA AO AR LIVRE

ADM - Rua  Acesso

PESPECTIVAS EQUIPAMENTOS ACESSOS PÚBLICOS

Noroeste

Nordeste Sudeste

Sudoeste

Sul

VISTA AERIA TERRENO

PERSPECTIVA INTERNA  POR-DO-SOL PERSPECTIVA NOTURNA

BANHEIRO PUBLICO

Acesso: Rua Tarobá

Acesso: Av. J.K

PATIO SERVIÇO INTERNO 

TEATRO ARENA

PERSPECTIVA INTERNA ESTRUTURA

Orientadora: Juliana Frigo
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Coorientador: Lucio Freitas
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ALEXANDRE BALTHAZAR

FEIRA-LIVRE PARA FOZ DO IGUAÇU
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CONCEITO

PROJETO

CORRELATOS

BAMBU

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

PROPOSTA

Discente: DENISE RIES WINCKLER
Orientadora:  Profª. Ms. JULIANA PIRES FRIGO
Coorientador: Profº Ms. LÚCIO FLAVIO GROSS FREITAS

Arquitetura e Urbanismo

FEIRA-LIVRE PARA FOZ DO IGUAÇU-PR
Utilização do Bambu como Tecnologia Construtiva

CAU - UNILA
2017.1
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Realidade do município de Foz do Iguaçu

Cidade Turística

Desenvolvimento Urbano

Demanda Local

Falta de espaços públicos

Degradação dos espaços existentes

Inexistência de local adequado para feira e exposição

JUSTIFICATIVA
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• Espaço Público

• Espaço Livre

Local de passagem ou permanência público não edificado

ESPAÇO PÚBLICO LIVRE
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INTRODUÇÃO
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Ocupação 

Revolução Industrial

Movimento, estruturas efêmera

Novo Urbanismo

Praça, Calçada, Estacionamento

Próximo das Avenidas e Ruas de Grande Fluxo

Comércio efêmero

Interação Social

USO COMERCIAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS
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Atividade Coletiva nos Espaço Público

“Ativação Temporária de Grandes Vãos”

Privatização dos Espaços Públicos

“CIDADE LATENTE”
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BAMBU
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• Bioarquitetura

• Adaptável diferentes solos e climas

• Clima Tropical e Subtropical

• Rápido crescimento, 

alta produção por hectare

Morfologia e Denominação

(Fonte: HIDALGO, 1981, p.7)

- Distribuição de Bambu no Mundo em 1960.

- (Fonte: HIDALGO, 2003, p.33)

CARACTÉRISTICAS
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Taliscas

Amarração Esteiras

Laminado

Amarração em Colmos.

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 30).
Método de Corte de Taliscas.

(Fonte: Hidalgo, 1981, p. 15).

Método Corte Radial

(Fonte: HIDALGO, 1981, p.18).
Corte do Bambu Laminado.

(Fonte: HIDALGO, 1981, p. 18).

FORMAS DE MANIPULAÇÃO
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CORRELATOS
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Autor: Vo Trong Nghia

Ano: 2010

Local: Hanoi, Vietnã

Área construída: 1600m²

Uso: Bar e restaurante

Fotográfia: Vo Trong Nghia Co., Ltd.

Corte Transversal.

(Fonte: BRITTO, 2012).

BAMBOO WING

Bamboo Wing, Relação de Exterior e Interior.

(Fonte: BRITTO, 2012).
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Autor: M3H1 Arquitectura

Ano: 2013

Local: Colômbia

Concurso: Prêmio Corona Pro Hábitat 2013. 

Fotografia: Cortesia M3H1 Arquitetura

Módulo Escola M3 em Boyacá – Colômbia.

(Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013).

Comportamento Bioclimatico no Módulo de Guajira.

Fonte: M3H1 ARQUITECTURA, 2013).

ESCOLA M3
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Arquitetos: MEIA DOIS NOVE Arquitetura & 
Construção

Localização: Ananindeua – Pará/BR

Área lote: 3444,27 m²

Área coberta: 3127,15 m²

Ano do Projeto: 2005

Fotografia: Octavio Cardoso, José Maria 
Coelho Bassalo

Interior da Estrutura

(Fonte: FEIRA..., 2014)

Vista Aérea da Feira da Cidade

(Fonte: FEIRA..., 2014)

FEIRA DA CIDADE
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PROJETO
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Pontos Turísticos 

Parque Nacional

Itaipu

Templo Budista

Mesquita Islâmica

Marco das Américas

Enquanto isso...

Espaços Públicos Deteriorados

Privatização de Entretenimento e Lazer

REALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
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Praças

Praças Lineares

ALTERNATIVAS

Praça da Bíblia [Jd. São Paulo]

Praça do Mitre [Centro]

“Gramadão” [Vila A]

Av. Paraná [Centro]

Av. Mario Filho [Morumbi]
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LEVANTAMENTO DE CAMPO

46%

20%

20%

3%
11%

Passeio

Amigos

Esporte

Filho

Outros

0%

10%

20%

30%

40%

Não 1 2 3 4 5 Sim

35%

16% 16%
4%

15% 12%
2%

0%

20%

40%

Alimento Artesanato Organicos Doação

Animais

Evento

Cultural

Produto

Colonial

Outros

0% 20% 40% 60%

J.K

Bosque

Biblia

Vila "A"

Vila Yolanda

Outros

FREQUENCIA ESPAÇO PÚBLICO
MOTIVAÇÃO 

ATENDE AS NECESSIDADES

VISITAÇÃO NAS FEIRAS

75%

4%

8%

13%
Tenda

Trailer

Food Truck

Outros

ESTRUTURA UTILIZADA

0%

20%

40%

60%

80%

Não 1 2 3 4 5 Sim

APROVAÇÃO DAS FEIRAS

0% 20% 40% 60%

Alimento

Artesanato

Prod. Orgânico

Produto Colonial

Roupas

PRODUTOS EXPOSTOS PRODUTOS PROCURADOS

51%39%

10%

Infraestrutura
Logistica
Localização

NECESSIDADE DE MELHORIAS
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LOCALIZAÇÃO

Bairro

TERRENO

TTU

CIDADE BAIRRO
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CONCEITO

Evolução do Conceito

Evolução da Forma

Módulos
Simetria

Harmonia
Continuidade

Fluxo

PAGINAÇÃO E FLUXO

ESTRUTURA FINAL
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DIRETRIZES

• Conforto Ambiental

• Uso e Ocupação

• Permeabilidade

• Ergonomia

• Paisagem

• Fluxos
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Área Terreno: 12.778m²

Área Construída: 6.045m²

Área Permeável: 3.900m²

Área Impermeável: 2.831m²

SETORIZAÇÃO

Área Feira e exposição: 3200m²

Área Público: 2500m²

Área Serviço: 600m²

Área ADM: 220m²

ORGANOGRAMA
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Quaresmeira

Ipê-amarelo

Sibipiruna

Acassia

Oiti

Tempero

Azaleia

Bambu Jardim

Guabua

Bambu gigante

Uvaia
Acerola

Pitanga

Jaboticaba

Chorão

IMPLANTAÇÃO VEGETAÇÃO
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IMPLANTAÇÃO

PROJETO
SENSORIAL

• VISÃO

• AUDIÇÃO

• OLFATO

• TATO

• PALADAR
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1
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1 – Serviço e ADM
GLP
Lixo
Guarda Municipal
Enfermaria
ADM

2 – Teatro Arena

3 – Pista Skate

4 – Academia ao Ar Livre

5 – Quadra Esportiva

6 – Feira e Exposição
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CONCHA ACÚSTICA
1:50

CORTE AA
1:200

CORTE BB
1:200

Planta Baixa ADM
1:150

ADM externo

ADM cobertura CORTE CC
1:200
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FEIRA-LIVRE e EXPOSIÇÃO

Mesa Sanfonada
Feira-livre

CORTE DD
1:50

MÓDULO FEIRA
escala 1/100
a: 93m²
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ESTRUTURA da COBERTURA

ESTRUTURA PILAR
1:50

FRAGMENTAÇÃO DA ESTRUTURA
s/ escala

LONA PVC
UNIÃO DAS VARAS

MODELO
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PERSPECTIVAS EQUIPAMENTOS
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TOUR

https://youtu.be/TON814d8TuY

Projeto Final Banca 2.mp4
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OBRIGADA!
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