
O CAU/BA

Tem Arquitetura e Urbanismo na sua folia!
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A Arquitetura e Urbanismo está presente em sua vida além do que você imagina. 
Nas ruas, nos transportes, nas praças, nas casas, nas escolas, nos hospitais. Inclusive 
no Carnaval.

Sustentabilidade
O CAU/BA reconhece a grandiosidade do Carnaval de Salvador e, nesta ação de 

fiscalização orientativa e educativa, questiona: como minimizar os impactos de um 
evento deste porte para a cidade e o meio ambiente?

Planejar cidades que satisfaçam as necessidades atuais sem comprometer a 
qualidade de vida das futuras gerações é desafio constante na Arquitetura e Urbanismo 
do século XXI.

No Carnaval, muitas soluções sustentáveis podem ser adotadas em instalações 
efêmeras, como camarotes e arquibancadas. Projetos que aproveitem o máximo da 
iluminação e ventilação naturais, opção por materiais reutilizados e reciclados (como 
madeira, aço, alumínio), aproveitamento da água da chuva para descargas sanitárias 
e limpeza de camarotes, instalação de dispositivos inteligentes para redução do 
consumo de água, uso da energia solar, lâmpadas econômicas, coleta seletiva são 
apenas alguns exemplos transformadores e viáveis de serem implementados através 
da Arquitetura e Urbanismo.

Chegou ao camarote? Veja se 
consegue perceber a Arquitetura através 
destas iniciativas. Cuidar do planeta é 
dever de todo cidadão.

Vem ver outras formas de cuidar 
da cidade durante o carnaval sem 
comprometer sua diversão:  

pense
cuse
duza
utilize
cicle
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 Evite canudos, copos e garrafas plásticas, pois geram um volume absurdo de lixo! 
Descartados incorretamente, entopem os bueiros e provocam alagamentos. Prefira 
as latinhas! Elas podem ser recicladas e você ainda contribui com os catadores. 

 Abra mão do carro! Assim você reduz o consumo de combustível e a poluição.
 Na hora da fantasia, seja criativo! Reutilize, remodele, reaproveite o que já tem! 
 Folhas secas podem virar confetes! Basta um perfurador de papel e pronto!
 Glitter biodegradável também pode abrilhantar sua festa.
 Spray de espuma não é brinquedo. É um produto químico que faz mal à saúde das 

pessoas e dos animais.

Importante! Tudo i�o pode ser aplicado o ano inteiro. 
Vamos fazer i�o juntos? Sua gentileza preserva o mundo!

Na Rua
♪♪ Já é Carnaval, cidade! ♪♪

Na maior festa de rua do planeta, a mobilidade urbana 
precisa funcionar. Os circuitos da folia recebem milhões 
de pessoas e oferecer soluções sustentáveis que facilitem 
o ir e vir é papel da Arquitetura e Urbanismo. Na festa e 
no dia-a-dia.

♪♪ A pé ou de caminhão ♪♪, de bike ou de metrô, 
de aplicativo ou de buzu, transitar pela cidade é direito 
de todo cidadão. Não vá de carro que é barril! Evite stress com engarrafamento e 
estacionamento. Principalmente, não misture álcool com direção. 

Planeje seus percu�os, vá de boa, curta a fe�a e volte em paz!
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No Camarote
Vai curtir seu carnaval no camarote? Massa! 
Para muitas pessoas, camarote é sinônimo de 

conforto. Em Arquitetura, conforto é um conceito amplo, 
que cuida do seu bem-estar em um ambiente, sob vários 
aspectos. Para nós, isso é Conforto Ambiental.

Se o seu camarote é fresco e ventilado, bem iluminado 
e você consegue curtir as atrações musicais sem tantas 
interferências sonoras, acredite, é sinal que tem Arquitetura!

Aproveite este espaço que foi projetado para proporcionar uma experiência única 
de alegria e satisfação. Divirta-se!

No trio
♪♪ Eu vou atrás do trio elétrico, vou... ♪♪

Trio elétrico é energia na veia, que vem da arte, 
da música, da emoção e também da tecnologia.

Neste palco itinerante, a arquitetura é 
capaz de criar um espaço de conexão entre 
artista e público, além de buscar alternativas 
ambientalmente sustentáveis. 

Do reaproveitamento de materiais a geração 

de energia através da luz do sol, a intenção é articular soluções que gerem as melhores 
sensações para o folião.

Sinta a vibração! A fe�a vai começar!
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Acessibilidade
♪♪ Todo mundo mundo vai ♪♪
♪♪ Todo mundo mundo vai ♪♪

Na festa da diversidade, ninguém pode ficar de fora!

O arquiteto e urbanista é o profissional capaz de 
viabilizar a todos o acesso com autonomia e segurança, 
independente de idade, estatura ou limitação de 
mobilidade ou percepção.

Acessibilidade é isso! E deve estar nos transportes, 
nas ruas e calçadas, nas edificações, mobiliários e 
equipamentos urbanos.

Veja alguns elementos que ajudam a tornar o ambiente 
acessível:

 Rampas e degraus com dimensões adequadas
 Elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes
 Balcões de atendimento com altura apropriada
 Entradas, portas e passagens com largura suficiente
 Sanitários acessíveis
 Guarda-corpos, corrimões, guias de balizamento
 Sinalizações táteis, visuais, sonoras
 Pisos regulares e antiderrapantes

Viva um Carnaval plural!
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Instalações Efêmeras e Segurança
Já reparou que algumas instalações só existem por um curto período? Diferentes de 

construções permanentes, as instalações efêmeras são projetadas para serem montadas 
e desmontadas rapidamente, atendendo a dinâmica específi ca de alguns eventos.

Postos de saúde provisórios, módulos policiais, palcos e arquibancadas são 
alguns exemplos encontrados no Carnaval. Um outro tipo bastante conhecido são 
os camarotes, que têm sido opção para muitos foliões. Mas você sabe como ele é 
pensado para a sua festa?

Normalmente são feitos a partir de adaptações em edifi cações já construídas 
ou através de novas instalações, com estruturas metálicas, mas ambos requerem 
cuidados específi cos.

São projetados para seu bem-estar e segurança e é importante levar em consideração 
alguns critérios:  

 Está bem localizado, em ruas iluminadas e próximo a serviços de transporte?
 Permite uma boa chegada e saída no percurso?
 Está bem iluminado?
 Possui saídas de emergência e/ou brigadas de incêndio, enfermaria ou posto de saúde?
 Estes itens estão bem sinalizados?
 E os extintores de incêndio? Estão facilmente acessíveis?

Sentiu falta de algo citado acima? Dê o feedback para o camarote, contribuindo 
com a diversão e a proteção da sociedade. O mínimo de retorno para este investimento 
é a SEGURANÇA. 

Não aceite “gambia� a”!
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Acústica
♪♪ Ah! Imagina só! 

Que loucura, essa mistura ♪♪ 

Moramos numa cidade cheia de ritmos! O Carnaval 
soteropolitano é música, é som, é folia, é acústica e 
é cuidado com os nossos ouvidos! Vai trabalhar no 
circuito? Então deixe de onda, separe o seu protetor 
auricular e consulte a forma correta de utilizar cada 
modelo disponível.

♪♪ Ae, ae, ae, ae! Ei, ei, ei, ei ! Oô, oô, oô, oô, oô, oô ♪♪

Quando você chegar no bloco ou na pipoca, para acompanhar seu artista preferido, 
evite ficar muito próximo das caixas de som. Longos períodos de exposição a elevados 
níveis de pressão sonora podem provocar dores de cabeça, vertigem, problemas na 
digestão dos alimentos, zumbidos no ouvido e danos em nosso canal auditivo. Procure 
alternar os momentos de agito com um descanso para a sua audição e recarregar as 
energias para poder curtir os próximos dias de festa!

♪♪ Paredão zangado
Grave tá batendo
Médio tá no talo
Corneta tá doendo ♪♪

Ó paí, ó! Lembre-se de que lugar de trio elétrico é na 
avenida! Não abuse dos sons automotivos e contribua com 
uma paisagem sonora agradável para a sua vizinhança. 
Respeite o próximo, aproveite em harmonia o carnaval na 
Bahia e viver será só festejar!

E lembre-se: acú�ica também é Arquitetura e Urbanismo!



O CAU/BA fazendo seu Carnaval 
mais divertido e seguro

Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização 


