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1. RESUMO  

 O conceito de sustentabilidade, como uma alternativa viável de enfretamento 

de problemáticas urbanas, ambientais e culturais , adquire  formas em diversas 

escalas e plataformas nas quais é empregado, os veículos em final de uso em 

questão são fontes ricas de matéria prima, dada a sua quantidade e composição 

nobre, que se tratadas adequadamente podem retornar  ao espaço público com 

intuito de criar novas possibilidades de reuso do  material, agregando valor e 

diminuindo os impactos ambientais de toda cadeia de insumos. 

Dentro deste contexto, a pesquisa buscará investigar a viabilidade do uso de 

resíduos sólidos - com foco nos ‘cemitérios de ônibus’ - do munícipio de São Paulo, 

que terão implicação direta nos processos educativos e beneficiarão a sociedade 

como um todo.  

  

2. INTRODUÇÃO 

 A partir da industrialização brasileira, o Estado de São Paulo passa de uma 

condição inerte para uma postura emergente. A implantação de empresas 

estrangeiras, capazes de produzir equipamentos designados a diversas atividades 

urbanas. A chegada do Parque Industrial ao Município marcou uma importante 

transição de tempo e espaço. O transporte público da época - bondes, auto-ônibus 

de rede elétrica aérea e trilhos -, passou a ser substituído por transporte automotor 

(ônibus) em 1930, e alcançou seu auge nos anos 1950 ( VITTE, C. D & IMAEDA, R, 

2007).  

 Já em crescimento alcançou a média de 8,4% ao ano, refletindo 

positivamente sobre a idade da frota de veículos. Durante este período, a 

participação dos veículos com mais de 20 anos de fabricação caiu de 9% para 4,4% 

da frota (AEA, 2012). 

  Porém, uma questão se sobressai neste contexto: que destino será dado aos 

veículos inservíveis retirados de circulação?  

 Esse trabalho pretende encontrar alternativas no âmbito 

urbanístico/artístico/arquitetônico caminhos que passam a integrar o chamado  

‘micro urbanismo instantâneo’ -, tem como principal premissa oferecer um espaço 

público alternativo que facilita o intercâmbio, a expressão, a formação, a recreação e 

a inclusão de jovens famílias (REVISTA SUMA, 2012)  

 



 Outro aspecto importante das chamadas arquiteturas emergentes, presentes 

no ‘micro urbanismo instantâneo’, é contemplado por STASI em entrevista à revista 

Summa: 

 Para mim é importante não hipotecar o futuro do espaço, se 
construo algo destinado a uma atividade e num futuro essa 
necessidade se torna obsoleta, eu vejo claro que não há que 
deixar o edifício no lugar, acredito que deveria ser 
desmontado e transladado a um lugar onde possa funcionar 
novamente por que é ai onde existe a necessidade. (STASI, 
2012, p. 92) 

 

Na última década alguns Coletivos1 estão tendo a oportunidade de construir ou 

ensaiar protótipos de equipamentos urbanos a partir de materiais considerados 

‘residuais’. É o caso do Coletivo LAB.PRO.FAB, que realiza suas intervenções em 

contêineres convertidos e outros materiais reciclados. Seus projetos trazem usos 

alternativos a estes materiais e promovem, ao mesmo tempo, a inclusão de pessoas 

que ficaram de fora do discurso formal da cidade.  

     

3. OBJETIVOS  

 A investigação visa constatar as diversas formas de utilizar, como base 

estrutural, o descarte da carcaça resultante de ônibus tirados de circulação, com o 

intuito de criar novas possibilidades de reuso desse material e como postura 

arquitetônica, entender como requalificar esses  espaços  públicos da periferia e da 

região metropolitana da cidade de São Paulo. Também, resignficar os espaços 

urbanos, pela proposta de dar um tratamento artístico/cultural às sucatas de ônibus, 

viabilizando seu uso pela população.  

 Conhecer os espaços inutilizados dos cemitérios de ônibus na região 

metropolitana da cidade de São Paulo, tanto qualitativamente como 

quantitativamente, ampliar o conhecimento na utilização das carcaças e promover a 

interação dos conhecimentos arquitetônicos adquiridos em aula com a prática da 

pesquisa científica, aplicando um novo significado em diferentes destinações, 

incluindo a construção de residência artística e áreas para educação e lazer.  

4. METODOLOGIA  

 De forma resumida a investigação prevê as seguintes atividades: 

                                                
1 Coletivos: Grupo de pessoas com interesses comuns ,  atuam em diversas disciplinas designam 
intervenções no espaço público 



Pesquisa/Revisão Bibliográfica relativa aos temas de Reuso de Resíduos 

Veiculares, Arquitetura Sustentável, Urbanismo e Intervenção Artística no espaço 

público, que cumpram os critérios de abrangência social e reconhecido valor 

científico; Visita técnica: Levantamento Documental e Fotográfico, para posterior 

cruzamento de dados; Registro através da elaboração de infográficos a fim de extrair 

informações significativas à pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Primeiramente, será feita uma coleta de dados e pesquisa das ações 

sustentáveis mais significativas para o embasamento do trabalho. A partir da 

pesquisa, será executado um quadro estatístico para posterior cruzamentos de 

dados e elaboração de, relatórios parciais a partir de infográficos através das visitas 

técnicas. Finalmente, o trabalho executado poderá embasar o direcionamento de 

caminhos viáveis para um resultado promissor e abrangente, de modo a subsidiar 

novas pesquisas e trabalhos de graduação.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até a presente data de inscrição ao CONIC-SEMESP 2014, este projeto, 

segundo seu cronograma, está em fase de revisão bibliográfica, não apresentando, 

portanto, grandes avanços, seja por questionamentos, seja por sugestões, já que 

não houve tempo hábil para pesquisar os ‘cemitérios de ônibus’ ou os locais para 

implantar a intervenção urbana.  
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