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Resumo 

 

 

Ao longo dos últimos anos, devido ao processo de expansão de suas atividades, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

apresentou a necessidade da contratação de servidores para a Instituição. Esse processo de 

expansão do IFRN, política do Governo Federal, juntamente com o aumento de recursos 

humanos, demandou a construção de um local adequado no município de São Gonçalo do 

Amarante-RN, para o treinamento e qualificação e como forma de capacitação de seus 

servidores.  Paralelamente a isso, é grande a preocupação demonstrada pelo Governo 

Federal no sentido de que suas obras sejam sustentáveis. Este trabalho trata dessa questão, 

ao desenvolver a concepção arquitetônica de um prédio público com ênfase na redução do 

consumo energético, através do estudo dos fatores de desempenho energético tais quais 

definidos por Carneiro (1988) e adaptados por esta autora. Sabe-se que as edificações 

residenciais, comerciais e públicas representam hoje cerca de 45% do consumo energético 

no Brasil. Diante disso, há que se considerar a redução desse consumo na edificação, e o 

papel dos profissionais, especialmente arquitetos, nessa questão. A participação mais efetiva 

nesse sentido no campo da arquitetura acontece na fase de projetação. Contudo, a solução 

arquitetônica aqui proposta vai além dos fatores de desempenho citados, uma vez que 

envolve outras questões, como a definição do conceito, do partido arquitetônico e a solução 

espacial propriamente dita. Nesse sentido, o projeto do Centro de Treinamento dos 

Servidores do IFRN (CTSIFRN), se torna particularmente adequado como objeto de estudo no 

Mestrado Profissional do PPGAU/UFRN, que se propõe a produzir pesquisas direcionadas à 

arquitetura, ao projeto e ao meio ambiente.  

 

Palavras chave: Projetação arquitetônica, Centro de treinamento de servidores, Redução do 

consumo energético, Fatores de desempenho energético, São Gonçalo do Amarante – RN. 
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Abstract 

 
 

In recent years, as part of the expansion process of its activities, the Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN (Federal Institute for 

Education, Science and Technology of the State of Rio Grande do Norte – IFRN) detected the 

need to hire more employees for the institution. This expansion process, a policy of the 

Federal Government, together with the increase of human resources, required the 

construction of an adequate facility in the municipality of São Gonçalo do Amarante-RN, for 

training and qualification and as a means of better enabling its personnel. Along with this 

policy, the Federal Government is also deeply concerned that its buildings be 

environmentally friendly. This study deals with this subject matter, as it develops an 

architectural design of a public building with an emphasis upon the reduction of energy 

consumption, through the study of energy performance factors such as defined by Carneiro 

(1988) and adapted by the author of the present study. It is known that residential, 

commercial and public buildings represent about 45 % of energy consumption in Brazil. That 

is why it is necessary to consider the reduction of such consumption in buildings, as well as 

the role that professionals, especially architects, play in this issue. The most effective 

participation in this regard in the field of architecture occurs in the design phase. However, 

the architectural solution proposed here goes beyond the energy performance factors, since 

it also involves other aspects,  such as the definition of the concept, the parti and the spatial 

solution itself. In this sense, the architectural project of the Centro de Treinamento dos 

Servidores do IFRN - CTSIFRN (Training Center for IFRN Personnel – CTSFIRN) is particularly 

fitting as a subject for research at the Professional Master Program at PPGAU/UFRN, which is 

devoted to research on architecture, design and the environment.  

 

Key Words:  Architectural design, Personnel Training Center, reduction of energy 

consumption, energy performance factors, São Gonçalo do Amarante – RN/Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo em vista, por um lado, a necessidade de 

construção de um equipamento para formação de servidores públicos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), órgão institucional do 

setor educacional que está em plena expansão no Brasil e no Rio Grande do Norte e, por 

outro, aproveitar o potencial que este mesmo equipamento oferece para o desenvolvimento 

de um trabalho de pesquisa em nível de mestrado profissional que envolva a otimização do 

consumo energético na edificação a partir da concepção projetual. Cabe ressaltar que o 

edifício em questão tem chances reais de ser construído. O objetivo deste trabalho é, 

portanto, desenvolver o projeto arquitetônico do referido equipamento levando-se em 

consideração, como ênfase do processo projetual, a redução do consumo energético da 

edificação. Para tal, utilizaram-se os fatores de desempenho energético tais quais definidos 

por Carneiro (1988) na Coletânea de trabalhos da divisão de edificações do IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas), que com algumas adaptações, foram o foco deste trabalho. 

Salienta-se, contudo que, a solução arquitetônica vai além dos fatores citados, uma vez que 

o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica qualquer necessariamente transcende os 

referidos fatores, pois normalmente envolve a definição do conceito, do partido 

arquitetônico e a solução espacial propriamente dita, o que implica em vários outros 

aspectos, além da questão energética. A inclusão deste aspecto particular do projeto 

(fatores de desempenho energético) tem a ver com a necessidade de desenvolvê-lo não 

como um simples projeto de arquitetura, mas como uma pesquisa no âmbito do curso 

Mestrado Profissional oferecido pelo PPGAU – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, voltado para a 

arquitetura, o projeto e o meio ambiente.  

O trabalho encontra-se dividido em dois volumes. O Volume I é desenvolvido de 

acordo com os itens destacados em negrito a seguir, que também são capítulos deste 

trabalho. Introdução que comporta a definição do tema, objetivos e objeto de estudo, 

universo de estudo, justificativa do trabalho e procedimentos metodológicos nele adotados. 
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Arquitetura e meio ambiente: algumas questões teórico-conceituais, que trata 

teoricamente da natureza e conceitos relativos ao consumo energético na edificação e aos 

fatores de desempenho na mesma. Nesse momento, os citados fatores são apresentados 

teoricamente. Estudos de referência que englobam três estudos indiretos e três diretos 

sobre edificações existentes, vistas sob o prisma da utilização de alguns ou de todos os 

fatores de desempenho energético. Elementos definidores da proposta: dos fatores de 

desempenho à definição do partido, que descrevem como os fatores de desempenho foram 

finalmente aplicados à proposta arquitetônica do Centro de Treinamento do IFRN, além de 

discutir outras questões projetuais relativas ao desenvolvimento da referida proposta em si 

que envolvem o metaprojeto, a definição do conceito e do partido arquitetônico adotado, 

assim como o memorial descritivo e justificativo. Além desses, que constituem capítulos, o 

trabalho do volume I também conta com as considerações finais, bibliografia, além das 

pranchas, que apresentam a solução arquitetônica em termos gráficos. O Volume II deste 

trabalho será composto pelas pranchas do anteprojeto arquitetônico aqui em questão. 

Percebe-se que os fatores de desempenho acompanham o desenvolvimento do 

trabalho desde sua fundamentação teórica até sua aplicação num processo de aproximação 

do projeto. 

 

1.1 TEMA 

 
A projetação arquitetônica com ênfase na eficiência energética do edifício. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1  Geral: 

 
Elaborar um anteprojeto Arquitetônico de um Centro de Treinamento para os 

servidores do IFRN (CTSIFRN) que leve em consideração não apenas os itens tradicionais 

geralmente considerados na elaboração de qualquer projeto, tais como a função, uso e a 

estética do edifício, entre outros, mas, em especial, a redução do consumo energético na 

edificação a partir da análise dos fatores de desempenho. 
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1.2.2  Específicos: 

 
Estudar edifícios destinados ao treinamento de funcionários;  

Analisar soluções para a redução do consumo energético em edificações, 

particularmente naquelas afins ao tema deste projeto. 

 

Fica claro com os objetivos aqui propostos que não se inclui neste trabalho o 

desenvolvimento da teoria sobre a metodologia de projeto, ou seja, o processo projetual. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 
A redução do consumo energético na edificação a partir da concepção projetual em 

Arquitetura. 

 

1.4 LOCALIZAÇÃO 

 
 Para a realização da pesquisa, foi delimitado um terreno, a ser descrito adiante, 

localizado no Município de São Gonçalo do Amarante na região metropolitana de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte, localizado a 17km desta (Figura 1).    

 

Figura 1 – Localização do terreno: São Gonçalo do Amarante/RN 

 

Fonte: Base cartográfica do Google maps (2013). 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

inaugurado em setembro de 1909. Como Instituto Federal foi criado nos termos da lei nº. 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculado ao ministério da educação, possui natureza 

jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. É uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Para efeito de 

regulação, avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de educação superior, o IFRN é 

equiparado às universidades federais. 

 

Sua atuação no ensino de 3º grau começou com a oferta de cursos de graduação 
tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os cursos de formação de 
professores, as licenciaturas. Mais recentemente, a instituição passou a atuar 
também na educação profissional vinculada ao ensino médio na modalidade de 
educação de jovens e adultos (EJA) e no ensino a distância (EAD). 
(IFRN, 2012: institucional, histórico). 
 

 

O IFRN conta hoje com 19 Campi distribuídos em todo o Estado do Rio Grande do 

Norte. O primeiro Campus a ser construído foi o Campus hoje denominado de Natal Central 

(Av. Hermes da Fonseca) e logo após foi construído o Campus de Mossoró. Iniciaram-se 

então três fases de expansão. Na primeira fase dessa expansão, foram construídos os Campi 

de Currais Novos, Ipanguaçu e Zona Norte/Natal. Na segunda fase, vieram as construções 

dos Campi de Apodi, Caicó, Cidade Alta/Natal, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, 

Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Na terceira fase de expansão, os 

Campi de Canguaretama, Ceará-Mirim, EAD (Ensino à Distância) e São Paulo do Potengi. Por 

último, uma nova fase de Expansão aconteceu no ano de 2013, onde foram licitados dois 

novos Campi avançado nos municípios de Parelhas e Lajes, os quais encontram-se em fase 

inicial de construção. Tem-se por fim, a nova unidade de ensino do Campus Cidade Alta que 

é a Rotunda, prédio histórico de Natal, e que se encontra em fase de restauração (Figura 2). 
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Figura 2 – Expansão do IFRN (Campi distribuídos pelo estado do RN) 

 

Fonte: IFRN (2014)  

 

Com o passar dos anos e com essa constante expansão, a gestão do IFRN1 percebe a 

necessidade de um local para treinamento dos seus servidores. O número de servidores 

efetivos praticamente duplicou de 2008 aos dias atuais (Tabela 1). Ao entrar na instituição, os 

servidores são recebidos com um curso de integração que dura cerca de três dias. Uma vez 

integrados ao IFRN, esses servidores também fazem regularmente cursos para capacitação. 

Paralelamente a esse processo de expansão do IFRN, política do Governo Federal, é 

grande a preocupação do mesmo governo para que suas obras sejam sustentáveis. Nesse 

sentido, o projeto do Centro de Treinamento dos Servidores do IFRN se torna 

particularmente adequado como objeto de estudo no Mestrado Profissional do 

PPGAU/UFRN, que também se propõe a produzir pesquisas direcionadas para a questão 

ambiental.  

 

                                                      

1 Gestão essa composta pelo Colégio de Dirigentes do qual participam o Reitor, Pró-reitores e Diretores de 

Campi. 
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Tabela 1 – Quantidade de servidores efetivos do IFRN 

ANO 
QUANTIDADES DE 

SERVIDORES EFETIVOS 
FONTE 

2008 1.097 Relatório de Gestão 2008 (publicado) 

2009 1.119 Relatório de Gestão 2009 (publicado) 

2010 1.407 Relatório de Gestão 2010 (publicado) 

2011 1.605 Relatório de Gestão 2011 (publicado) 

2012 1.829 Relatório de Gestão 2012 (publicado) 

2013 1.964 Relatório de Gestão 2013 (não publicado) 

2014 2.180 Relatório SUAP (dados em 15/07/2014) 

Fonte: IFRN (2014)  

 

Desde 2010, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicou uma 

instrução normativa (nº 01 de 19 de janeiro) que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. No mesmo ano, o Senado 

Federal lançou uma cartilha “Edifícios Públicos Sustentáveis”2. Em 2012, através de uma 

portaria interministerial (em fase inicial), criou-se um programa chamado “Projeto Esplanada 

Sustentável (PES)”, uma iniciativa conjunta de quatro Ministérios: Planejamento; Meio 

Ambiente; Minas e Energia; e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem por 

objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de 

gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao 

uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e 

                                                      

2 As cartilhas são citadas para demonstrar como o Governo Federal leva a sério o desempenho energético na 

edificação. No entanto, não foram adotadas neste trabalho porque o foco deste são os fatores de desempenho, 

como será analisado posteriormente. 
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socioeconômica na Administração Pública Federal. Com essa Portaria Interministerial a de n° 

244 de 06/06/2012, o projeto promoverá a divulgação e estimulará a implantação dos 

principais programas de sustentabilidade do governo federal. Portanto, percebe-se 

claramente que a sustentabilidade faz parte da agenda governamental.  

Em caráter pessoal, a proposta do desenvolvimento de um projeto arquitetônico (a 

nível de projeto básico ou anteprojeto) para o referido equipamento com ênfase na questão 

da redução do consumo energético também se justifica pelo fato desta pesquisadora ser 

funcionária da Instituição e seu interesse pessoal em aumentar seus conhecimentos, 

propondo ao final deste estudo um anteprojeto que terá grande possibilidade de ser 

executado.  

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os resultados desejados, a pesquisa foi dividida em três etapas, 

seguindo os seguintes procedimentos metodológicos: Levantamento de dados, Análise 

desses dados e Desenvolvimento da proposta. 

No levantamento de dados foi feito um amplo estudo sobre Arquitetura e Meio 

Ambiente com foco na importância da projetação arquitetônica com vistas à eficiência 

energética. Foram pesquisados dissertações, livros, teses, artigos e fontes da internet. Além 

disso, foram estudados projetos de referência que possam dar subsídios sobre o assunto em 

questão. Também foram coletados dados sobre o terreno onde será construída a edificação 

projetada através de visitas técnicas e levantamentos fotográficos, assim como foram 

coletadas as necessidades do cliente, no caso a Direção do próprio IFRN. 

Seguiu-se a análise desses vários dados levantados para, finalmente, ser desenvolvida 

uma proposta, em nível anteprojeto, da edificação que chamamos de Centro de 

Treinamento dos Servidores do IFRN. Nessa fase foram elaborados os estudos preliminares, 

croquis, desenhos em AutoCAD, maquetes eletrônicas e memoriais. 

As etapas, os procedimentos, instrumentos técnicos utilizados e as fontes de 

pesquisa estão resumidos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Procedimentos metodológicos 

ETAPAS PROCEDIMENTOS 
INSTRUMENTO 

TÉCNICO 
FONTES DE PESQUISA 

Levantamento 
de dados 

Coleta de dados 
Bibliográficos, estudos de 
referência, estudos do 
terreno, necessidades do 
cliente, condicionantes 
ambientais, etc. 

Livros, artigos, 
dissertações, sites. 
Visitas técnicas, 
levantamento 
fotográfico e 
arquitetônico 

Internet, Bibliotecas, 
Bancos de dados de 
Dissertações, artigos e 
anais de Congressos, 
Edificações existentes, 
legislação. 

Análise dos 
dados 
coletados 

Leitura e fichamento. 
Discussões com orientador 
e co-orientador 

  

Desenvolvime
nto da 
Proposta 

Desenvolvimento de 
estudos preliminares, 
elaboração do anteprojeto, 
redação do trabalho 
(memorial descritivo) 

Croquis, gráficos, 
desenho em CAD, 
maquete eletrônica, 
relatório. 

 

Fonte: Autora (2013) 
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2 ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE: ALGUMAS QUESTÕES 
TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

 

A arquitetura mantém uma relação direta com o meio ambiente, visto que é uma das 

intervenções humanas mais evidentes e de consequências mais visíveis no meio em que 

vivemos. Com o crescimento da consciência mundial sobre os problemas ambientais, os 

profissionais da arquitetura e os demais atores envolvidos no ramo da construção civil, 

inclusive em nível institucional e governamental, não podem mais ficar indiferentes a essa 

questão. 

 Lamberts et al (2013, p.01) cita que as habitações e necessárias infraestruturas para 

transportes, comunicação, suprimento de água, esgoto e energia, a fim de atender as 

necessidades da crescente população do mundo, se tornam o desafio central da construção 

sustentável. 

 Podemos dizer que edificações sustentáveis são as que incluem decisões projetuais 

que definam construções mais saudáveis, menos poluentes e mais eficientes na economia 

de insumos. 

 
Edifícios sustentáveis são aqueles que incorporam esforços para aumentar a 
eficiência da edificação, através de decisões de projeto que reduzem o consumo de 
energia, de água, e de materiais poluentes, objetivando minimizar o impacto destes 
na saúde dos ocupantes e no meio ambiente. O conceito está relacionado com 
fatores que envolvem desde a escolha do terreno, o projeto, a construção, assim 
como o uso e sua manutenção. Isto é, deve incorporar todo o ciclo de vida da 
edificação. (MOTTA, 2013, p.01) 
 

 Heliomar Venâncio3 define dentro da temática ambiental na construção civil, os sete 

ECOS (Eco-eficiências): no terreno/projeto; recursos naturais; água; acessibilidade; materiais; 

energia; resíduos. Entende-se como sete fatores essenciais a se observar e tratar para que 

um edifício possa ser considerado sustentável. 

                                                      

3 Palestra sobre “Sustentabilidade na Arquitetura” proferida no I Forum de Arquitetura de Natal em março de 

2012. 
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Após a segunda guerra mundial, com a expansão das técnicas construtivas e a 

abundância de combustível barato, a tecnologia dos engenheiros foi superando algumas 

atribuições dos arquitetos. O engenheiro mecânico passou a cuidar, de maneira artificial, do 

conforto térmico do usuário, assim como o engenheiro eletricista passou a calcular a 

iluminação artificial deixando de lado a iluminação natural (Corbella, 2009, p.18). Com isso, 

gerou-se um grande aumento no consumo de energia, que até então, não era levado em 

conta porque o custo com esta era irrisório e a mesma era abundante. 

Com a primeira grande crise de energia em 1973, produzida pelo grande aumento do 

preço do petróleo, houve um impulso do que se chamou de “arquitetura solar”, a qual se 

preocupava apenas em incorporar a energia solar para o aquecimento da edificação. Com 

isso, renascia “uma arquitetura preocupada na sua integração com o clima local, visando à 

habitação centrada sobre o conforto ambiental do ser humano e sua repercussão no 

planeta, a Arquitetura Bioclimática” (Corbella, 2009, p.19) 

Segundo Corbella (2009, p.39), o objetivo do projeto de arquitetura bioclimática é 

dotar o ambiente construído de conforto físico, adaptado ao clima local, minimizando o 

consumo de energia convencional. Com isso a arquitetura sustentável é considerada como a 

continuidade mais natural da bioclimática. 

 

As estratégias de projeto para conseguir um bom nível de conforto em clima 
tropical úmido são: controlar os ganhos de calor; dissipar a energia térmica do 
interior do edifício; remover a umidade em excesso e promover o movimento de 
ar; promover o uso da iluminação natural; controlar o ruído. (CORBELLA, 2009, 
p.39) 

 
 
Eficiência energética em um edifício é aquela que permite que este proporcione as 

mesmas condições ambientais consumindo uma menor quantidade de energia (Lamberts, 

1997, p.14). Ações relacionadas ao aumento dessa eficiência e à conservação de energia 

possuem papel importante uma vez que resultam na menor necessidade de produção da 

mesma (Roméro, 2012, p.12). É a partir dessas considerações iniciais que são desenvolvidos, 

a seguir, outros aspectos ligados a este tema. 
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2.1 CONSUMO ENERGÉTICO NA EDIFICAÇÃO 

 
Durante séculos, a edificação tinha um papel controlador de forma passiva, utilizando 

a própria envoltória como elemento moderador do clima. Com o avanço da tecnologia e 

disponibilidade energética, especialmente a partir da Revolução Industrial, o homem passa 

paulatinamente a criar seu próprio clima interior, independente dos recursos naturais 

disponíveis (Carneiro, 1988, p.503), essa última condição se evidenciando particularmente a 

partir do século XX. Essa última condição tem sido objeto de maior inquietação nas últimas 

décadas, pois tende a aumentar o consumo de energia e os recursos naturais, numa época 

de crise energética e das graves questões ambientais que assolam o planeta. 

Carneiro (1988, p.503) cita duas necessidades básicas a considerar quanto ao 

consumo energético:  

a) Operação das atividades desenvolvidas na edificação; 

b) Atendimento de requisitos de conforto do usuário seja ele térmico ou 

luminoso. 

Outro aspecto a considerar diz respeito às posturas adotadas no manejo dos aspectos 

ambientais e energéticos no projeto. A esse respeito, as diferentes posturas seletiva e 

exclusiva de Banham e de Hawkes (apud, Frandoloso 2001, p.65) são definidas como formas 

de manejo dos aspectos ambientais e energéticos no projeto. A postura seletiva é aquela 

cujas características do sítio são imprescindíveis para o desenho e controle do consumo 

energético do edifício ao passo que a postura exclusiva considera que o entorno tenha papel 

secundário, visto que os ambientes são predominantemente artificiais (controle 

automatizado).  

 O projeto aqui proposto pretende seguir a postura seletiva, como se pode ver 

adiante no presente trabalho. Os ambientes com controle seletivo podem ser classificados 

de duas formas: ativo e passivo (Figura 3). O ativo acontece quando a captação, 

armazenamento e distribuição de energia no edifício necessitam de energia exterior para 

seu funcionamento (meios automáticos e equipamentos). Já o passivo diz respeito àqueles 

que são capazes de funcionar por si só, sem uso de energia externa ao sistema. (Frandoloso, 

2001, p.66). 
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Figura 3 – Controle ambiental passivo e ativo 

 

Fonte: Frandoloso (2001, p.67) 

 

 Quanto à situação do consumo energético no Brasil, segundo a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), 44,7% do total aqui consumido é utilizado pelas edificações residenciais, 

comerciais e públicas (Figura 4).  Os outros 55,3% são consumidos pelas indústrias, setor 

agropecuário, setor energético e outros. 

 

Figura 4 – Consumo Energético no Brasil 

 

Fonte: EPE (Empresa de Pesquisa Energética) BEM 2009 (ano base 2008) adaptado pela autora 
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De acordo com o Conselho Mundial de Energia, se nada for feito, este consumo 

deverá aumentar 50% até 2020 (Cosern, 2013, p.07). 

O consumo no setor público (caso do edifício-tema desta dissertação) representa 

7,6% de todo o consumo energético do país, de acordo com a Figura 4. Como citado no item 

1.5, o Governo Federal vem buscando através de leis e normas reduzir o consumo 

energético e tornar as edificações públicas menos impactantes ao meio ambiente.  

Segundo Lamberts (1997, p.22), de acordo com o PROCEL, em edifícios comerciais e 

públicos, observa-se que a iluminação e o ar condicionado, são os grandes responsáveis pelo 

consumo final de energia (Figura 5). 

 

Figura 5 – Consumo de energia por uso final em edifícios comerciais e públicos 

 

Fonte: Lamberts (1997, p.22) 

 

 Contudo, a responsabilidade dos profissionais engenheiros e arquitetos é cada vez 

maior em se projetar e construir com eficiência energética a partir do projeto, das 

especificações de materiais e da definição dos equipamentos. 

 

2.1.1  Gestão de consumo energético, certificações e regulamentos: 

 
 No contexto internacional, com a crise de energia de 1973, já citada, surgiu a Agência 

Internacional de Energia (IEA ou AIE). Fundada em 1974, esta agência opera no âmbito da 
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Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE) que conta hoje com 

28 países membros. A AIE opera como órgão responsável da OCDE para questões de energia 

e públicas (Roméro, 2012, p.21). 

 Após a criação da AIE, outro passo importante foi a regulamentação com restrições 

de consumo de energia nos edifícios apoiados por lei e conhecidos como regulamentos 

energéticos. Cadernos técnicos, desenvolvidos por institutos de tecnologia governamentais 

ou organizações da sociedade civil, para apoiar arquitetos e empreendedores, podem ser 

exemplificados: 

  - França: Centre Scientifique et Technique Du Bâtiment (CSTB); 

  - Reino Unido: Building Research Establishment Group (BRE); 

  - Escócia: Building Research Station (BRS). 

 

 Em 2006, “o BRE certificação foi renomeado para BRE Global e incluiu a certificação 

ambiental de edifícios, conhecida como Breem” (Roméro, 2012, p.24). 

 Nos EUA destaca-se a American Society of Heating, Refrigerating, and Air-

Conditioning engineers (Ashrae), que promove a pesquisa nas áreas de aquecimento, 

ventilação, condicionamento ambiental e refrigeração. A ASHRAE, uma das lideres 

internacionais nessa área, produz conhecimento técnico que serve de apoio a vários 

regulamentos energéticos de todo o mundo e certificações ambientais de edifícios, com 

ênfase no Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) (Roméro, 2012, p.24). 

 No Brasil, o Governo Federal, com base nas normas da ASHRAE, instituiu em 1985 o 

Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, o PROCEL, que objetiva integrar 

ações de combate ao desperdício de energia elétrica no País. O PROCEL, juntamente com o 

INMETRO, têm o Programa de Etiquetagem Voluntária de Edifícios existente no Brasil.  

 O Governo Federal tem direcionado medidas importantes a fim de promover a 

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (Lei nº 10.295). São muitas as 

ações voltadas para assegurar a conservação dos recursos energéticos, com ganhos 

significativos, também, para a preservação do meio ambiente. Dentre essas iniciativas 

governamentais, merecem especial destaque: O Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE; 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL; O Programa Nacional de 
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Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural – CONPET; O Programa 

de Eficiência Energética das Concessionárias – PEE; O Plano Nacional de Eficiência Energética 

– PNEf. (MME, 2013, plano nacional de eficiência energética). 

 O PBE é um programa de etiquetagem de desempenho coordenado pelo Inmetro e 

surgiu em 1984 quando o Inmetro iniciou com a sociedade a discussão sobre a criação de 

programas de avaliação da conformidade com foco no desempenho, com a finalidade de 

contribuir para a racionalização do uso da energia no Brasil através da prestação de 

informações sobre a eficiência energética dos equipamentos disponíveis no mercado 

nacional. (Inmetro, 2013, conheça o programa, histórico) 

 

O PBE incentiva a inovação e a evolução tecnológica dos produtos e funciona como 
instrumento para redução do consumo de energia, estando alinhado, dessa forma, 
com as metas do Plano Nacional de Energia (PNE2030) e ao Plano Nacional de 
Eficiência Energética (PNEF). (INMETRO, 2013, p.2) 
 
 

 A lei brasileira nº 10.295 de 17/10/2001 dispõe sobre a política nacional de 

conservação e uso racional de energia e é também conhecida como “Lei de Eficiência 

Energética”. O decreto nº 4.059 regulamenta essa lei que tem como objetivo desenvolver a 

eficiência energética no país e ainda cria o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 

Eficiência Energética (CGIEE). A partir desse comitê, foi criado um convênio UFSC/Eletrobras-

Procel-Edifica com o intuito de desenvolvimento da base técnica para a etiquetagem do nível 

de eficiência energética de edifícios.  

 O CGIEE e seus Comitês Técnicos contam com apoio técnico do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, do Programa Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia - PROCEL/ELETROBRAS, do Programa Nacional de 

Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural – CONPET, do Centro de 

Pesquisa em Energia Elétrica – CEPEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da 

Agência Nacional do Petróleo – ANP (MME, 2013). 

 A etiquetagem, quando direcionada particularmente à eficiência energética, ocorre 

por meio da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), visando o atendimento a 

requisitos mínimos de desempenho, estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. A 
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ENCE classifica os equipamentos, veículos e edifícios em faixas coloridas, em geral de “A” 

(mais eficiente) a "E" (menos eficiente). Para edifícios a etiqueta PBE é chamada “PBE 

Edifica” e foi desenvolvida em parceria entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica no 

ano de 2003 (CB3E, 2013). 

 Segundo o Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E), que dá 

suporte técnico e científico ao PBE, as etiquetas podem ser obtidas para edificações 

comerciais, de serviços e públicas e edificações residenciais, sendo estas última de 3 tipos: 

unidades habitacionais autônomas (casas ou apartamentos), edificações multifamiliares e 

áreas de uso comum. Para o recebimento de uma ENCE, Requisitos Técnicos da Qualidade 

(RTQ) devem ser atendidos. Para os edifícios comerciais de serviços e públicos, a análise 

acontece através do RTQ-C e para edifícios residenciais através do RTQ-R.  

 O RTQ-C foi publicado pelo INMETRO Em 2009, complementando a lei 10.295/2001. 

Juntamente com o RTQ-C foi publicado também o Regulamento de Avaliação da 

Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos (RAC-C). O Objetivo do RTQ-C é o de estabelecer procedimentos e parâmetros 

básicos para avaliação completa do nível de eficiência energética das edificações de uso 

comercial, de serviço e público. Em setembro de 2010, através da portaria de nº 372 do 

INMETRO e Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, entrou em vigor a 

última revisão do RTQ-C. Após esta, as portarias nº 17 (janeiro/2012), nº 50 (fevereiro/2013) 

e nº 299 (junho/2013), corrigiram e atualizaram a mesma.  

 Já o RTQ-R foi publicado em 2010 através da portaria Inmetro nº 449 (25/11/2010) e 

foi atualizado pela portaria nº 18 de 16 de janeiro de 2012. Seu objetivo é criar condições 

para a etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações residenciais unifamiliares 

e multifamiliares. (CB3E, 2013). 

 A certificação energética dos edifícios ainda é de caráter voluntário, tanto para novas 

edificações quanto para construções existentes (Brasil, 2009, apud Sirqueira, 2011). Para se 

obter uma etiqueta deve-se procurar um Organismo de Inspeção Acreditado (OIA), 

informados no site do INMETRO. Há um modelo de etiqueta para edifícios comerciais, de 

serviços e públicos, a Figura 6 a seguir, ilustra este modelo, o qual se aplica ao tema desta 

dissertação. 
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Figura 6 – Etiqueta para edifícios comerciais, de serviços e públicos. 

 

Fonte: CB3R (2013) 

 

De acordo com a zona bioclimática oito, característica do litoral do Nordeste 

Brasileiro e onde está inserido o terreno de estudo desta dissertação, existem certos pré-

requisitos que se apresentam como exigências mínimas para se atingir determinado nível de 

etiquetagem.  A Tabela 3 sintetiza essas exigências para que se possam alcançar os níveis de 

eficiência energética estabelecidos pelo RTQ-C (Brasil, 2009, apud Sirqueira, 2011, p.3). 
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Tabela 3 – Pré-requisitos aplicáveis à classificação da envoltória das edificações de acordo com o 

RTQ-C 

Classificação Exigências mínimas (paredes, coberturas e aberturas zenitais) 

Nível A 

- Transmitância térmica (U) da cobertura de ambientes condicionados 

artificialmente deve ser menor ou igual a 1,0 W/m²K e 2,0 W/m²K para 

ambientes não condicionados; a transmitância das paredes externas deve 

ser igual ou menor que 2,50 W/m²K  

- Absortância solar máxima (α) de cobertura não aparente e dos 

revestimentos externos deve ser 0,4  

- O percentual máximo de abertura zenital (PAZ): 5%; Fator Solar (FS) = 0,3 

Nível B 

- Transmitância térmica (U) da cobertura de ambientes condicionados deve 

ser menor ou igual a 1,5 W/m²K e das paredes externas igual aos valores 

especificados para o nível A  

- Absortância solar (α) máxima de cobertura não aparente e dos 

revestimentos externos deve ser 0,4 

Nível C e D 

- Transmitância térmica (U) da cobertura deve ser menor ou igual a 2,0 

W/m²K e a das paredes externas igual aos valores especificados para o 

nível A 

Fonte: Sirqueira (2011, p.3) 

 

Salienta-se que o Centro de Treinamento do IFRN não será analisado com vistas à 

certificação. A discussão sobre o RTQ-C aqui apresentada fez parte apenas no intuito de 

fundamentação teórica.  

Cabe ressaltar que a gestão de consumo energético, certificações e regulamentos, 

aqui discutidos superficialmente são uma demonstração clara de uma conscientização em 

nível mundial, mas também no âmbito do Brasil, sobre a necessidade de otimizar o uso dos 

recursos naturais e energéticos do planeta, inclusive no que diz respeito à construção civil, 

atitudes e posturas que são evidentemente bem vindas.  

No entanto, sabe-se, que os usuários têm participação decisiva no uso eficiente das 

edificações através dos seus hábitos, que podem reduzir de forma significativa o consumo de 
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energia, aumentando assim a eficiência das edificações e reduzindo desperdícios. Com isso, 

todos os envolvidos na concepção e utilização das edificações e seus sistemas podem 

contribuir para criar e manter edificações energeticamente eficientes. É importante ressaltar 

esse ponto para alertar os gestores e a própria comunidade usuária. Aos gestores cabe uma 

campanha educativa, pois um edifício eficiente com usuários ineficientes pode tornar-se um 

edifício ineficiente.  

Finalizando, atenta-se que a inadequação climática da edificação causa além do 

excessivo consumo de energia o comprometimento da saúde do usuário. As patologias mais 

comuns, segundo Alucci (1988, p.499) estão associadas à presença de umidade nos 

componentes das edificações, decorrentes de erros na escolha e tratamento dos 

componentes construtivos, além de decisões impróprias no processo de projetação 

(ventilação inadequada, distribuição de espaços internos, implantação indevida, etc). O 

aumento da carga térmica no ambiente gera, por sua vez, o aumento do consumo 

energético com a utilização do condicionamento artificial para atingir as necessidades 

aceitáveis de conforto para o usuário.   

 

2.2 FATORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO NA EDIFICAÇÃO 

 
A responsabilidade dos profissionais engenheiros e arquitetos é cada vez maior em se 

projetar e construir com eficiência energética. Além de aspectos como a forma e a função 

que o edifício deve atender, entre vários outros, o arquiteto contemporâneo tem a 

incumbência de entender pelo menos um pouco sobre áreas de conhecimentos humanos e 

exatas, como as engenharias, a ecologia, a economia, a arte, a tecnologia, a história e muitas 

outras, intercambiando informações e conceitos entre todas elas (Figura 7). 

Desde a década de 1970, os esforços no sentido da conservação de energia e do uso 

mais responsável dos recursos disponíveis têm impactado profundamente a forma de se 

projetar em arquitetura.  

O edifício eficiente do ponto de vista energético deve ser projetado de modo que 

elementos como fechamentos e sistemas de condicionamento possam garantir 

simultaneamente a interação com o meio ambiente e o homem (Lamberts, 1997, p.51). 
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Figura 7 – Arquiteto intercambiando informações com outros profissionais 

    

 

Fonte: Lamberts (1997, p. 175) 

 

A forma na arquitetura pode ter grande influência no conforto ambiental e no seu 

consumo energético. Segundo Lamberts (1997, p.52), a forma interfere nos fluxos de ar 

(interior e exterior à edificação), assim como na quantidade de luz e calor solar incidente 

sobre o edifício. Na Figura 8 vêem-se exemplos de como a forma influencia no conforto 

térmico ambiental. No iglu, a sua forma diminui o contato com o ar exterior fazendo com 

que se minimizem as perdas de calor, pois é profundamente compacto. Essa compacidade é 

muito utilizada mesmo na arquitetura convencional em países muito frios, por exemplo, no 

Canadá, onde os edifícios tendem em planta ao quadrado, pelo mesmo motivo do iglu. Já no 

chalé das montanhas, a cobertura é bem inclinada para que não acumule neve e também 

para promover um maior contato de exposição aos raios solares. 

 



39 

 

 

 

Figura 8 – Iglu e Chalé nas montanhas (a forma influencia no conforto ambiental) 

 

Fonte: Lamberts (1997, p.53) 

 

 A troca e quantidade de luz e calor solar incidente sobre o edifício, citada 

anteriormente, acontecem entre o ambiente externo e interno através do “envelope 

construtivo” por intermédio da radiação solar que se comporta de modo distinto de acordo 

com os materiais de construção deste envelope (Lamberts, 1997, p.56). Essas trocas de calor 

ocorrem sempre do ambiente mais quente para o mais frio (Rivero, 1986, p.22). 

 

A parcela da radiação transmitida para o interior atuará nas condições de conforto 
de forma instantânea, sendo, portanto a principal fração dos ganhos térmicos em 
ambientes. Entendendo os conceitos de transmissão de calor e comportamento 
térmico dos fechamentos, o arquiteto poderá dimensionar e especificar 
corretamente as aberturas e os materiais a serem empregados na obra. 
(LAMBERTS, 1997, p. 56) 
 

 

A radiação solar é um dos principais contribuintes para o ganho térmico nas 

edificações. O calor se transmite de três formas diferentes: condução, convecção e radiação 

(Rivero, 1986, p.22).  As transferências de calor por radiação podem ser listadas de cinco 

formas diferentes (Figura 9). 
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Figura 9 – Trocas de calor em edifícios por radiação 

 

Fonte: Lamberts (1997, p.36) 

 

 Para especificar corretamente aberturas e materiais a serem empregados, o 

arquiteto há que entender bem os conceitos de transmissão de calor e o comportamento 

térmico dos fechamentos. Esses fechamentos, melhor explicados mais adiante, possuem 

capacidades distintas de transmitir radiação solar para o ambiente interno (Lamberts, 1997, 

p.56).  

 Com intuito de melhor entendimento sobre essa transmissão de radiação solar se fez 

necessário um estudo sobre conceitos que envolvem as propriedades térmicas de sistemas 

construtivos que compõem a envolvente (envelope construtivo) nas edificações (Figura 10 e 

Tabela 4). 

 

Figura 10 – Propriedades térmicas de componentes e sistemas construtivos 

 

Fonte: Autora (2013)  
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Tabela 4 – Propriedades térmicas: Conceitos 

Propriedades Térmicas Conceito 

Dos materiais 

Condutividade Térmica 

É a propriedade física de um material 

homogêneo, no qual se verifica o fluxo 

de calor constante. É uma propriedade 

de um material uniforme (gesso, 

cimento, madeira, etc) e não de um 

sistema construtivo. Quanto maior a 

condutividade, maior a capacidade de 

conduzir calor. 

Densidade 
Quociente da massa pelo volume 
aparente de um corpo. 

Calor Específico ou 

capacidade térmica 

específica 

É a capacidade do material de armazenar 
calor. Quociente da capacidade térmica 
pela massa. 

Dos sistemas 

construtivos 

Resistência Térmica 
É a capacidade que o sistema construtivo 

tem de resistir à passagem de calor. 

Transmitância Térmica 

Caracteriza o fluxo de calor transferido 

por um sistema construtivo quando há 

diferenças de temperaturas do ar entre 

dois ambientes (interno-externo). É o 

inverso da resistência térmica. 

Capacidade Térmica 

É a capacidade do sistema construtivo de 

armazenar calor. Corresponde ao calor 

necessário para variar sua temperatura 

em 1 grau Celsius. Quanto maior a 

capacidade térmica, mais calor é 

armazenado e menos chega ao outro 

lado do fechamento. 

Atraso Térmico 

Tempo transcorrido entre uma variação 

térmica em um meio e sua manifestação 

na superfície oposta de um componente 

construtivo submetido a um regime 

periódico de transmissão de calor. 

Absortância Térmica 

Quociente da taxa de radiação solar 
absorvida por uma superfície pela taxa 
de radiação solar incidente sobre esta 
mesma superfície. 

Fonte: Autora (2013) baseada em Pedrini (2013) e NBR-15.220/2003  
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 As propriedades térmicas de sistemas e componentes construtivos de envoltórias 

citadas na Figura 10 são utilizadas para avaliar o desempenho térmico e energético nas 

edificações. São reguladas por normas e índices de eficiência energética e de 

sustentabilidade, e estão presentes nos métodos que calculam a transferência de calor 

(Pedrini, 2013, p.1). 

 É importante ressaltar que quando se fala em Carga Térmica, trata-se da energia que 

deve ser removida do interior da edificação para manter o conforto térmico. “Nos trópicos, é 

importante que a envoltória deixe o calor sair para os casos em que há geração de calor 

interno ou entrada de radiação solar pelas aberturas” (Pedrini, 2013, p.1). 

 Quando se fala em reduzir o consumo energético de uma edificação, há duas 

variáveis distintas que devem ser consideradas:  

 Através de uma envoltória mais eficiente, que envolve as aberturas (janelas, portas e 

etc.) cobertura e fechamentos; 

 O uso de Equipamentos mais eficientes (climatização e iluminação). 

Além disso, fontes alternativas de energia (placas solares térmicas, placas 

fotovoltaicas, aerogeradores, entre outras) podem ser utilizadas para reduzir a demanda de 

energia da concessionária (Figura 11).  

 

Figura 11 – Consumo energético na Edificação 

 

Fonte: Autora, 2013 
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 Além destas variáveis outros fatores são determinantes no desempenho térmico dos 

edifícios e influenciam no consumo energético destes. Estes fatores são de certa forma mais 

abrangentes, pois não só consideram as varíáveis citadas, mas vão além delas. São eles: 

climáticos (ventos, radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação); do 

entorno (posição entre edificações, tipologias vizinhas, vegetação e massa d’água, 

recobrimento do solo, topografia); fatores da edificação (implantação, envoltória, 

características morfológicas, partições de ambientes, técnicas construtivas, aberturas, 

cobertura); fatores ocupacionais (período de ocupação, número de pessoas e atividades 

desenvolvidas, número e tipo de equipamentos) (Carneiro, 1988, p. 504).  Ver Figura 12 a 

seguir.  

 

Figura 12 – Fatores de desempenho determinantes no consumo energético de uma edificação  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Carneiro (1988) 

 

 O esquema da Figura 12 acima foi montado de acordo com Carneiro (1988) como já 

citado. Porém, algumas adaptações foram feitas. Acrescentou-se ao fator de entorno, o 
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terreno e nos itens que compõem este fator incluiu-se também a legislação, que a rigor não 

tem relação direta com os fatores de desempenho, mas o influencia.  

Esta pesquisa foi desenvolvida levando-se em conta esses fatores, de modo que o 

edifício projetado deve responder satisfatoriamente a suas exigências, sem, contudo, se 

limitar a elas como já dito anteriormente, tendo em vista que o processo projetual é mais 

amplo e complexo do que a simples busca de atendimento aos referidos fatores. Nos 

próximos subitens, segue uma explanação resumida de cada um desses fatores. 

 

2.2.1 O terreno e seu entorno 

 
O terreno e o entorno imediatamente próximo à edificação, assim como a 

implantação da edificação neste meio, fazem parte destes fatores que influenciam no 

consumo energético do edifício. A posição e tipologia das edificações existentes, as 

características da paisagem, o tipo de recobrimento do solo, a topografia e as limitações da 

legislação vigente, determinam, por exemplo, a quantidade e intensidade sazonal de 

radiação solar que atinge cada fachada da edificação (Carneiro, 1988, p. 504). 

 

2.2.2 Climáticos 

 
Em relação aos fatores climáticos, as variáveis locais na escala microclimática como 

os ventos, a radiação solar, a temperatura do ar e a umidade relativa do ar, influenciam 

diretamente no consumo energético da edificação. 

 

2.2.3 Ocupacionais 

 
Os fatores ocupacionais dizem respeito ao período de ocupação da edificação, o 

número de pessoas que irão ocupar essa edificação e as atividades que estas desenvolverão 

e o número e natureza dos equipamentos ali instalados. Estes fatores decorrem do 

programa de necessidades elaborado e, segundo o IPT, os seus efeitos na geração de calor 

interno são dimensionados simplificadamente, estabelecendo escalas operacionais na 

edificação. 
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2.2.4 Da Edificação 

 
A edificação age como um filtro das solicitações exteriores, determinando o padrão 

de comportamento das condições térmicas interiores, segundo Carneiro (1988, p. 503). O 

edifício demanda requisitos energéticos que decorrem das exigências de conforto e das 

condições de exposição dadas pelo sítio onde se situa, e esses requisitos podem ser em boa 

parte controlados, se pensados corretamente desde a fase projetual. 

 A envoltória de uma edificação (envelope construtivo), segundo Lamberts (1997, 

p.56), pode ser dividida em duas partes, os fechamentos opacos (paredes e coberturas) e os 

fechamentos transparentes (aberturas como portas, janelas, clarabóias e etc). Os 

fechamentos transparentes possuem a capacidade de transmitir a radiação solar para o 

ambiente interno enquanto o fechamento opaco não a transmite da mesma forma. No 

fechamento opaco a transmissão de calor acontece quando existe diferença de temperatura 

entre as superfícies interna e externa, ocorrendo sempre da superfície mais quente para a 

mais fria. Nos fechamentos transparentes, ocorrem as principais trocas térmicas em uma 

edificação. As principais variáveis que podem alterar a contribuição do calor ao ambiente 

são a orientação e tamanho dessas aberturas, o tipo de vidro utilizado por elas e o uso de 

proteções solares internas e externas (Lamberts, 1997, p.64) (Figura 13) 

 

Figura 13 – Variáveis da abertura 

 

Fonte: Lamberts (1997, p. 65). 
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 Dependendo da exigência de conforto e das condições de exposição da edificação, os 

ambientes internos podem não fugir ao condicionamento artificial. Lamberts (1997, p.169) 

aconselha o uso de alguns critérios que objetivam minimizar a dependência desta 

climatização artificial: 

  - Redução da transmitância térmica das paredes, janelas e coberturas; 

  - Uso de proteções solares em aberturas; 

  - Uso de cores claras no exterior (reduz ganhos por radiação); 

  - Emprego da ventilação cruzada sempre que possível; 

 - Evitar ambientes sem contato com o exterior, pois não podem explorar a luz 

e ventilação naturais. 

 Se o uso de condicionamento artificial for necessário, mesmo que tomadas as 

devidas precauções, deve-se atentar para o uso de equipamentos mais eficientes disponíveis 

no mercado. Esse cuidado também deve ser tomado quando a iluminação natural não for 

suficiente aos níveis de conforto lumínico, ou seja, o uso de tecnologias mais eficientes de 

iluminação. Além disso, o bom projeto pode utilizar-se de fontes alternativas de energia a 

fim de suprir a demanda energética do edifício. As fontes mais comuns são: placas solares 

térmicas, placas fotovoltaicas, aerogeradores entre outras.  

 Os fatores de desempenho aqui relatados foram tratados de forma meramente 

teórica, sendo objeto de aplicação ao projeto tema desta dissertação posteriormente neste 

trabalho. 
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3 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 
 

 

Os estudos de referência se subdividem em diretos e indiretos. Para cada edifício 

analisado, destacam-se os fatores de desempenho utilizados de acordo com a Figura 12. 

 

3.1 ESTUDOS INDIRETOS: 

 
Os estudos abaixo explanados foram feitos indiretamente por meio de fontes 

pesquisadas na internet com o intuito de estudar edificações com características que 

pudessem acrescentar conteúdo a este trabalho.  

Observou-se não somente a maneira como alguns dos fatores de desempenho 

energético foram pensados ou otimizados a partir da solução projetual, mas também em 

relação a outros aspectos, como o programa de necessidades e a solução espacial adotada, 

tendo em vista que alguns dos edifícios selecionados têm a ver com centros de treinamento, 

mesmo que nem sempre sejam exatamente um. 

 

3.1.1 IUFM (Instituto Universitário de Formação de Professores – Instituto de 

Treinamento de Professores de Escola Primária) (França, 2013) 

 
 O projeto arquitetônico é do “Atelier de la Passerelle “ do ano de 2013 . Possuí uma 

área construída de 3.620 m². Possui sala de esportes, sala de conferências e biblioteca de 

mídias, entre outros. Trata-se de uma ampliação em uma edificação localizada na antiga 

Ecole Normale pour Garçons que data de 1885 em uma grande propriedade chamada Clos 

Fayet no distrito da Cruz Vermelha de Lyon, na França.  

Esse estudo analisado tecnicamente, apesar de não possuir os mesmos dados 

climáticos, pois se localiza num país de clima temperado, chamou a atenção pela parte 

programática (fatores ocupacionais) e pelo partido adotado, para o qual os fatores 

climáticos como ventilação e iluminação naturais foram levados em consideração para a 

projetação. Segundo os arquitetos, o uso da luz natural foi o elemento central do esquema 

de projeto. É diferente em cada parte do edifício, e é adaptada para cada uso.  
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A biblioteca de mídias ocupa a maior parte do projeto. Sua fachada envidraçada 

percorre o jardim ao lado do espelho d’água, e se estende abaixo do teatro de conferências 

até a sala de esportes. Do lado de fora, transmite transparência e visibilidade, além da 

iluminação natural, enquanto que do lado de dentro proporciona uma sala de leitura no 

meio do verde. O vão central tem pé direito duplo. Suas estruturas de concreto aparente 

permitem a entrada de luz natural filtrada através dos feixes de aberturas ao Sul (Figura 14). 

 

Figura 14 – Biblioteca de Mídias e relação com o meio ambiente 

 

      

    

Fonte: adaptado de  http://www.archdaily.com.br/br/01-103179/ampliacao-da-esocla-iufm-em-lyon-atelier-

de-la-passerelle/. 2013 
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3.1.2 TECNOCENTRO (Sede do Parque Tecnológico da Bahia) (Bahia, 

2012) 

 

A edificação do Tecnocentro na Bahia, projeto do escritório “Sotero Arquitetura e 

Urbanismo” data de 2012 e possui 30.000 m² de área construída. Abriga centros de pesquisa 

e instituições, além de incubadoras e empresas de base tecnológica, tendo como áreas 

prioritárias Biotecnologia e Saúde, Tecnologia da Informação e Energia. Traz infraestrutura 

completa para as atividades das instituições. Conta ainda com o órgão gestor do Parque 

Tecnológico da Bahia e laboratórios compartilhados, salas de treinamentos e espaços de 

apoio, convenções e exposições, bem como áreas de convivências, como cafés e lounges.  

O edifício tornou-se atrativo a este estudo pelas modalidades de detalhes (Figura 15), 

materiais e partido adotado. Além disso, destacam-se as preocupações com os fatores da 

edificação e climáticos como: ventilação natural cruzada, iluminação zenital, calhas para 

aproveitamento de águas pluviais, isolamento térmico e uso de jardins internos (Figura 16). 

 

Figura 15 – Detalhe grande beiral na fachada e detalhe passarelas internas 

 

     

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-89494/tecnocentro-sotero-arquitetura-e-urbanismo/. 2013. 
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Figura 16 – Detalhes sustentáveis 

 

Fonte: adaptado de http://www.archdaily.com.br/br/01-89494/tecnocentro-sotero-arquitetura-e-urbanismo/. 

2013. 

 

3.1.3 Centro de Formação dos profissionais da educação de São Caetano 

do Sul (SP, 2011)  

 

O projeto da arquiteta Carolina Penna do ano de 2011, possui área construída de 

5000 m². 

Segundo Carolina Penna, mais do que uma escola, o Centro de Capacitação foi 

concebido como um equipamento público a serviço da cidade com o intuito de formar 

educadores e fomentar a discussão sobre a Educação. É um espaço para o uso coletivo. Um 

espaço para estudos, diálogos, encontros e debates entre professores, alunos, pais, 

cidadãos. Nesse sentido, tornou-se interessante ao trabalho tema desta dissertação, pelo 

seu fator ocupacional. 

Este estudo possui particularidades próximas ao pretendido pelo Centro de 

Treinamento do IFRN. Nos fatores da edificação, trabalha com soluções construtivas 

amplamente conhecidas e econômicas, além da seleção dos materiais seguindo a mesma 

linha: resistentes, duráveis, econômicos e simples. Além disso, o fator do terreno e seu 
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entorno foi observado, preservando as características da paisagem e recobrimento do solo, 

integrando a edificação plenamente com a natureza existente (Figura 17). 

 

Figura 17 – Materiais construtivos e integração com a natureza 

 

    

 

   

 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/ana-carolina-penna-centro-capacitacao-sao-caetano-07-03-

2012.html 

 

 Enfim, a impossibilidade de visita a esses edifícios não permitiu uma análise mais 

aprofundada, o que certamente teria possibilitado explorar ainda mais as eventuais 

aplicações de algumas das soluções adotadas para o CTSIFRN. 
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3.2 ESTUDOS DIRETOS: 

 
Além dos estudos indiretos, tornaram-se necessárias visitas presenciais em 

edificações construídas e em funcionamento. Essas visitas ocorreram principalmente em 

função do fator ocupacional, visto que se trata e um edifício de função específica. 

 

3.2.1 Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (CEMURE) 

Natal/RN 

 
 O CEMURE está ligado à Secretaria Municipal de Educação e funciona no bairro 

Nazaré desde 2010. Trata-se de um local destinado a oferecer cursos de formação na 

educação para gestores, professores e funcionários da rede municipal de ensino (Figura 18). 

Esta figura, por razões de legibilidade, foi ampliada no anexo 01.  

 

Figura 18 – Croqui esquemático da planta baixa do CEMURE (sem escala definida) 

 

Fonte: Autora, 2013  
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 Na visita realizada no dia 31 de outubro de 2013, puderam-se observar os fatores 

climáticos da edificação de acordo com sua implantação no lote e região de entorno (Figura 

19). 

 
Figura 19 – Planta de Situação (CEMURE) sem escala definida. 

 

Fonte: Base cartográfica do Google maps com adaptações da autora (2013) 

 

 A ventilação Sudeste, predominante na região em questão, privilegia todo o setor de 

salas de aula. E os ambientes de serviços e Auditório (climatizado artificialmente) foram 

locados no setor de sol poente. 

 A edificação é toda horizontal, em um único pavimento e sua entrada principal fica 

voltada para uma das avenidas mais movimentadas do bairro (Figura 20). 

 

Figura 20 – Fachada Frontal, entrada principal. 

 

Fonte: Autora, 2013 
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O CEMURE conta com auditório para 500 pessoas (Figura 21), salas de aula e de 

vivência (Figura 22), laboratórios de informática e biblioteca (Figura 23), salas de projeções, 

banheiros, refeitório e salas administrativas, além de uma grande área de vivência (Figura 

24). (Fatores ocupacionais estudados). 

 

Figura 21 - Auditório 

 

Fonte: http://www.claudiasantarosa.com/novo/fotos. php 

 

Figura 22 – Salas de aula e Sala de vivência 

     

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 23 – Laboratório de Informática e Biblioteca 

     

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 24 – Salas administrativas e Área de vivência 

     

Fonte: Autora, 2013  

 

O funcionamento do CEMURE parece aquém de sua capacidade. No ato da visita, 

apenas três das dez salas de aula e um laboratório de informática estavam em 

funcionamento.  

A área de vivência, local aberto e construído em material pouco durável, encontrava-

se interditada para reparos em sua estrutura.  

Percebe-se que as áreas do edifício que estão mais adensadas possuem corredores 

de ventilação e jardins internos para auxiliar na ventilação e iluminação naturais (Figura 25). 
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Figura 25 – Corredores de ventilação e jardins internos 

  

  

Fonte: Autora, 2013 

 

3.2.2 Centro de Formação de Educadores Paulo Freire (Recife, 2010) 

 
 O Centro de Formação Paulo Freire está ligado à Secretaria Municipal de Educação do 

Recife e funciona em um prédio adaptado no bairro da Madalena, Recife, desde 2010 (Figura 

26). Trata-se de um local destinado a ações de formação continuada e atividades culturais e 

pedagógicas direcionadas, sobretudo aos professores e dirigentes da Rede Municipal de 

Ensino. Funciona de das 08:00 às 22:00h de segunda à sexta e das 07:00 às 17h aos sábados. 

Possui cerca de 17 funcionários administrativos, 10 auxiliares de limpeza e 12 agentes de 

portaria, terceirizados pela Prefeitura, além de 10 estagiários do ensino médio. 
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Esse estudo tornou-se muito importante como referência ao fator ocupacional. 

Presenciar um centro de treinamento em pleno funcionamento trouxe subsídios bastante 

importantes na projetação do CTSIFRN. 

 

Figura 26 – Edificação do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire 

 

Fonte: https://maps.google.com.br/maps?q=centro+paulo+freire&ie=UTF-

8&ei=OmsDU8DhNpHJsQT53ICYCQ&ved=0CAoQ_AUoBA 

 

 Os croquis abaixo mostram as plantas baixas esquemáticas dos ambientes 

distribuídos em dois pavimentos totalizando 3.300m² de área construída. (Figura 27, Figura 

28 e anexos 02 e 03). 

 

Figura 27 – Croqui esquemático (sem escala definida) da planta baixo do pavimento térreo 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 28 – Croqui esquemático (sem escala definida) da planta baixa do pavimento superior 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

A edificação possui 5 salas de aula (Figura 29), 2 laboratórios de Informática, 

biblioteca (Figura 30), mini auditório para 120 pessoas, sala de vídeo e videoteca para 30 

pessoas (Figura 31), auditório para 500 pessoas e área de vivência coberta (Figura 32), além 

de banheiros, copa, salas administrativas e pátio de vivência descoberto (Figura 33). 

 

Figura 29 – Sala de Aula e Sala de Vivência 

     

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 30 - Biblioteca 

      

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 31 – Mini Auditório e Sala de Video 

       

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 32 – Auditório e Área de Vivência 

   

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 33 – Salas administrativas e pátio de vivência descoberto 

   

Fonte: Autora, 2013 

A homenagem a Paulo Freire não está apenas no nome do prédio, mas também em 

todo o interior da edificação. Nas paredes internas, diversas de suas frases célebres estão 

presentes, como por exemplo: “Aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício 

constante de renovação” (Recife, 2013) (Figura 34). 

 

Figura 34 – Sinalização em toda a edificação 

     

Fonte: Autora, 2013 

 

 O Centro Paulo Freire, como já dito anteriormente, funciona em um prédio da 

prefeitura adaptado a tal uso. O prédio já existente, apesar de bem adaptado, possui alguns 

problemas a serem destacados: o auditório possui pilares no meio como mostra a Figura 32, 

o que dificulta a visão dos usuários ao palestrante localizado no palco; por estar localizado 

no primeiro pavimento, o auditório só possui uma porta de emergência que não dá 

diretamente para o exterior da edificação, o que poderá causar problemas na hora de um 

sinistro ou pânico; a circulação no térreo no setor das salas de aula ficou confinada e escura.  
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Não se sabe se pela falta de espaço, mas percebeu-se ainda a falta de um refeitório ou local 

apropriado para almoço daqueles que ali passam o dia; existe apenas uma pequena copa e 

um local para coffe break.  

 

3.2.3 Sede do BNB (Natal, 2013) 

 
Esse terceiro estudo de referência direto possibilitou, além da visita técnica, uma 

conversa com o arquiteto projetista Carlos Ribeiro Dantas. Este estudo permitiu verificar as 

soluções arquitetônicas adotadas para proteção das fachadas quanto à insolação, ou seja, os 

fatores do terreno e seu entorno, climáticos e da edificação no que diz respeito à envoltória 

(Figura 35 e Figura 36). 

 

Figura 35 – Maquete eletrônica (Sede do BNB Natal/RN) 

 

  

Fonte: Carlos Ribeiro Dantas (2013) 
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Figura 36 – Planta de Situação (sem escala definida) Sede BNB Natal/RN 

  

Fonte: SEMURB adaptada pela Autora (2013) 

 

 Segundo Carlos Ribeiro Dantas, o primeiro estudo volumétrico deixava muito exposto 

as fachadas Noroeste e Sudoeste, voltadas para o poente, e apesar da limitação do terreno 

ele evoluiu as mesmas para que possuíssem volumes que viessem a amenizar a incidência 

solar nos ambientes voltados para essas fachadas. Para tal, utilizou-se de beirais amplos e de 

brises metálicos compondo a nova volumetria (Figura 37 e Figura 38). 

  

Figura 37 – Fachada Noroeste com proteção solar 

      

Fonte: Autora (2013) 
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Figura 38 – Fachada Sudoeste (detalhes dos beirais e protetores) 

    

Fonte: Autora (2013) 

 

Todos os estudos realizados, tanto indiretos quanto diretos, foram essenciais no 

desenvolvimento do processo de projetação do centro de treinamento dos servidores do 

IFRN. Cada um trouxe subsídios em relação aos quatro fatores de desempenho citados no 

item 2.2, Figura 12. 

 Como conclusão dessa análise dos estudos de referência diretos e indiretos feitos à 

luz dos fatores de desempenho energético, elaborou-se a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resumo dos fatores de desempenho energético considerados nos estudos de referência 

ESTUDOS DE REFERÊNCIA FATORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO OBSERVADOS 

IN
D

IR
ET

O
S 

IUFM  

Fator Ocupacional: Formação e treinamento de professores. 
Fatores Climáticos: Iluminação e ventilação naturais. 
Fator do Terreno e seu entorno: boa relação com o meio 
ambiente. 

TENOCENTRO  

Fatores Climáticos: ventilação natural cruzada, iluminação 
zenital. 
Fator da Edificação: Detalhe da passarela, grandes beirais, 
jardim interno. 

CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES DE 

SÃO CAETANO DO 

SUL 

 
Fator Ocupacional: Formação de educadores. 
Fator do Terreno e seu entorno: boa integração da 
edificação com a natureza existente. 
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Tabela 4 – Resumo dos fatores de desempenho energético considerados nos estudos de referência 

(continuação) 

         

ESTUDOS DE REFERÊNCIA FATORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO OBSERVADOS  

D
IR

ET
O

S 

CEMURE  

Fatores Climáticos: ventilação natural cruzada. Auditório e 
serviços locados no setor de sol poente. 
Fator Ocupacional: Formação e treinamento de educadores. 
Sala de vivência utilizada para cursos relacionados à 
qualidade de vida do educador. 

CENTRO PAULO 

FREIRE 
 

Fator Ocupacional: Formação e treinamento de educadores. 
Centro em pleno funcionamento. Sala de vivência. 

SEDE BNB  

Fator do Terreno e seu entorno e Fatores Climáticos: esses 
dois fatores foram analisados conjuntamente pela locação da 
edificação numa região bem adensada da cidade de Natal. 
Fator da Edificação: Envoltória e o bom uso de protetores 
solares para as aberturas (portas e janelas). 
 

 

Fonte: Autora (2014) 
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4 A PROPOSTA: DOS FATORES DE DESEMPENHO À DEFINIÇÃO DO 
PARTIDO E DA SOLUÇÃO ARQUITETÔNICA FINAL (ANTEPROJETO) 

 

 

Neste capítulo são relatados os elementos que definiram a proposta desde os fatores 

de desempenho citados no item 2.2 e na Figura 12, até os conceitos e definição do partido 

adotado. 

4.1 OS FATORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO QUE CONDICIONARAM A 

PROPOSTA 

 
Tendo em vista que o tema da redução do consumo energético na edificação é vasto e 

com inúmeras implicações, sejam projetuais ou de outra natureza, o presente trabalho se 

propõe a discutir teoricamente, e mesmo assim, de modo introdutório, apenas os aspectos 

ou itens que se relacionam ao tema e objeto de estudo aqui citados.  

Para efeito do desenvolvimento da presente proposta, refez-se a Figura 12, 

adaptando-a ou destacando o que, dentro dos fatores de desempenho nela indicados, foram 

considerados para projetação do Centro de Treinamento dos Servidores do IFRN (CTSIFRN). 

Os itens que não foram incluídos na análise têm evidentemente sua importância, mas não 

foram considerados principalmente em função da limitação do tempo para o 

desenvolvimento deste trabalho. Essa modificação gerou a Figura 39 abaixo. 

  
 Figura 39 - Fatores de desempenho determinantes no consumo energético do CTSIFRN 

 
Fonte: Carneiro (1988) com adaptações da Autora 
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Segue a análise dos fatores de desempenho tais quais aplicados à proposta aqui 

desenvolvida. 

4.1.1  O terreno e seu entorno 

 
 O terreno onde será construído o Centro de Treinamento dos Servidores do IFRN encontra-se 

localizado em São Gonçalo do Amarante (Figura 40), dentro do terreno do Campus do IFRN e 

encontra-se próximo à prefeitura deste município e ao novo aeroporto da cidade (Figura 41 e 

prancha 01/12 no volume II deste trabalho).  O terreno total do Campus São Gonçalo do Amarante 

possui 80.490,15 m² e a parte destinada ao centro de treinamento fica na parte Norte do mesmo. 

 

Figura 40 – Localização do Município de São Gonçalo do Amarante em relação à Natal 

 

Fonte: Adaptado da base cartográfica do Google maps (2013). 

 

Figura 41 – Localização do Terreno do IFRN Campus São Gonçalo do Amarante 

 

 Fonte: Adaptado da base cartográfica do Google maps (2013). 

Aeroporto 

RN-116 

IFRN 
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Para a construção da edificação, foi delimitado, inicialmente, um espaço de cerca de 

825m² nas dimensões de 33mx25m. Essa delimitação foi acordada com os dirigentes da 

Instituição juntamente a esta pesquisadora, com o intuito de preservar a vegetação 

existente no local (Figura 42). 

 

Figura 42 – Terreno destinado ao Centro de Treinamento dos Servidores do IFRN 

 

Fonte: adaptado da base cartográfica do Google maps (2013). 

 

 A edificação do projeto aqui em questão será construída entre edificações existentes 

no campus do IFRN em São Gonçalo do Amarante. Localizar-se-á entre o prédio principal do 
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IFRN e da edificação que abriga a garagem e manutenção dos carros oficias, ambos em 

apenas um pavimento (Figura 43). 

 

Figura 43 – Tipologias vizinhas ao CTSIFRN (Campus do IFRN em São Gonçalo do Amarante) 

   

 

Fonte: Autora (2013) 
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 Em relação às características da paisagem, recobrimento do solo e topografia pode-

se dizer que como se trata de uma zona em expansão na região do município, por enquanto 

ainda é caracteristicamente de vegetação de pequeno, médio e grande porte, não existindo 

muitas edificações no seu entorno. 

As árvores de grande porte na fachada Norte do terreno foco desta dissertação serão 

preservadas, repetindo o mesmo processo da projetação da edificação do Centro de 

formação dos profissionais da educação de São Caetano do Sul (SP) citado no item 3.1.3 

deste trabalho (Figura 44).   

 

Figura 44 – Vegetação na fachada Norte do CTSIFRN 

 

 

 

Fonte: Autora (2013) 

 

A topografia apresenta-se praticamente plana com diferença de cerca de um metro 

ao longo da implantação da edificação do CTSIFRN (Figura 45). 
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Figura 45 – Topografia do terreno (desnível de um metro), posição do CTSIFRN entre edificações 

existentes 

 

Fonte: Autora (2013) 

 

Quanto às exigências legais, o terreno encontra-se na Zona de Expansão Urbana 

(ZEU) e não tem restrições de limite de gabarito, pois não se encontra em “Área especial de 

Segurança Aeroportuária”, segundo o Plano Diretor Participativo do Município de São 

Gonçalo do Amarante (Lei complementar nº 49 de 17 de julho de 2009). 

 

4.1.2 Climáticos 

   

Apesar de ser uma norma para habitações unifamiliares de interesse social, a NBR 

15.220-3 foi utilizada como referência das principais diretrizes.  

 

“Ao mesmo tempo em que estabelece um Zoneamento Bioclimático Brasileiro, são 
feitas recomendações de diretrizes construtivas e detalhamento de estratégias de 
condicionamento térmico passivo, com base em parâmetros e condições de 
contorno fixados” (NBR 15.220-3, 2003, p. 30).  
 

 

Com base na NBR 15.220-3, o município de São Gonçalo do Amarante, onde será 

inserido o Centro de Treinamento dos Servidores do IFRN, encontra-se na região da grande 

Natal e localiza-se dentro da zona bioclimática denominada de Z-8 (Figura 46).  
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Figura 46 – Zonas Bioclimáticas, conforme NBR 15220 (ABNT) 

 

Fonte: RORIZ, 2004. Adaptado pela autora. 

 
Para a zona bioclimática oito (Z-8), a NBR-15.220-3 recomenda, para o verão, 

ventilação cruzada permanente, refrigeração artificial necessária e sombreamento das 

aberturas. Através do programa computacional ZBBR4, pode-se confirmar esses dados para o 

município de São Gonçalo do Amarante (Figura 47). 

 
Figura 47 – Classificação Bioclimática para São Gonçalo do Amarante/RN 

 

Fonte: Roriz (2004) 

                                                      

4 ZBBR – Programa computacional que dispõe a Classificação Bioclimática dos Municípios Brasileiros (Roriz, 

2004) 
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 A refrigeração artificial necessária citada na Figura 47 acima é justificada na tabela 24 

da NBR 15.220 visto que “o condicionamento passivo será insuficiente durante as horas mais 

quentes” do verão. (NBR 15.220-3, 2003, p. 37)  

 
Figura 48 – Justificativa para a refrigeração artificial necessária na Z-8 

 

Fonte: NBR 15220-3 (2003, p.37) 

 
No clima quente e úmido, típico da região litorânea, a variação térmica durante o dia 

é muito pequena, mas a sensação de calor aumenta devido à elevada umidade. Neste tipo 

de clima deve-se diminuir a temperatura, incrementar movimento do ar, evitar absorção 

da umidade, proteger das chuvas e promover o rápido escoamento da mesma.  Essas e 

outras características estão listadas na Tabela 6 abaixo, que também indica os elementos 

climáticos a controlar. 

 
Tabela 6 – Características e controle no Clima Quente e Úmido 

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS A CONTROLAR 

Pequenas variações de temperatura 
durante o dia. Amplitude diurna fraca. Á 
noite a temperatura é mais amena e com 

umidade elevada 

Temperatura 
 

Reduzir a produção de calor, 
alcançar a perda de calor pela 

evaporação e convecção 

Ventos de direção predominante sudeste 
(hemisfério sul) 

Ventos 
Incrementar o movimento do ar 

 

Alto teor de umidade do ar Umidade 
Evitar a absorção de umidade e 

diminuir a pressão de vapor 

Radiação difusa muito intensa. O conteúdo 
de vapor d’água das nuvens evita a 

radiação direta intensa 
Radiação Reduzir a absorção por radiação 

Apresenta duas estações: verão e inverno, 
com pequena variação de temperatura 

entre estas. O período das chuvas é 
indefinido podendo ocorrer maiores 
precipitações no verão ou no inverno 

dependendo do local 

Chuvas 
Máxima proteção nos espaços 

públicos 

Fonte: NBR 15.220 com adaptações da autora 



73 

 

 

 

 Em relação ao estudo da carta solar para o terreno selecionado, foram observados os 

seguintes resultados descritos abaixo (Tabela 7 e Figura 49).  

 

Figura 49 – Estudo de carta solar para o terreno selecionado 

 
Fonte: Analysis SOL-AR5, 2013. Adaptado pela autora. 

 

 

 A Tabela 7 abaixo resume os resultados obtidos no estudo da carta solar da figura 

acima. 

 

Tabela 7 – Resultados do estudo da carta solar para o terreno em análise 

 Norte Sul Leste Oeste 

Solistício de 

Inverno 

Sol das 6 às 18h não tem 

insolação 

Sol das 6 às 12h Sol das 12 às 18h 

Equinócio Sol das 6 às 18h Sol das 6 às 18h Sol das 6 às 12h Sol das 12 às 18h 

Solistício de 

Verão 

não tem 

insolação 

Sol das 6 às 18h Sol das 6 às 12h Sol das 12 às 18h 

Fonte: Autora, 2013 

                                                      

5 software de simulação da carta solar e rosa dos ventos desenvolvido pelo LabEEE (Laboratório de Eficiência 

Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina). 
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De acordo com o exposto, resume-se que as fachadas Norte e Sul recebem radiação 

solar parcial, ou seja, a fachada norte não recebe insolação no solistício de verão (início 

21/12) e a fachada sul não recebe insolação no solistício de inverno (início 22/06). Já as 

fachadas Leste e Oeste recebem a radiação solar em todos os meses do ano. Será 

necessário, portanto, proteção solar em todas as fachadas. Os estudos destas proteções 

serão vistos mais adiante no item 4.3.2.2. 

 

4.1.3  Ocupacionais 

 
O programa de necessidades, definido de acordo com o cliente, o próprio IFRN, na 

pessoa dos seus representantes legais, no caso a Diretoria da Instituição, explicita as 

atividades a serem desenvolvidas na edificação. Os ambientes foram organizados de acordo 

com quatro setores distintos a seguir: 

 

 SETOR ADMINISTRATIVO: 

Coordenação, Direção do CTS, Almoxarifado, Recepção, Guarda de bagagem, 

estacionamento, guarita, banheiros. 

 SETOR PEDAGÓGICO: 

  Salas de aula, Auditório, Videoconferência, Lab. Informática, Sala de Estudos, 

Banheiros. 

 SETOR DE VIVÊNCIA: 

  Refeitório/Restaurante, Estar, Local para coffee break, banheiros. 

 SETOR DE SERVIÇOS: 

  Copas, Depósito de Material de Limpeza (DML), Banheiros. 

 

 O período de ocupação poderá ser durante os três turnos de acordo com o 

treinamento a ser dado, sendo que geralmente o mais usual é acontecer nos períodos 

matutino e vespertino. 

O IFRN possui atualmente 2.436 servidores entre técnicos e administrativos 

espalhados em seus 19 Campi em funcionamento. O Centro de treinamento não vai 
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obviamente atender a esses 2.436 ao mesmo tempo e por isso foram feitas algumas 

reuniões com os dirigentes para delimitar-se as quantidades de salas de aula e treinamento 

e para quantos alunos seriam estas de acordo com pré-dimensionamento detalhado mais 

adiante.  

 Quanto ao número de ocupantes, fazendo uma previsão de utilização máxima de 

todos os ambientes, totalizaríamos 993 pessoas, entre alunos, auxiliares de limpeza, 

servidores administrativos e funcionários do refeitório/restaurante (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Previsão da população máxima para o Centro de Treinamento do IFRN 

AMBIENTES QUANTIDADE DE PESSOAS 

Auditório 212 

Salas de Aula 740 

Videoconferência 20 

Auxiliares de Limpeza 8 

Servidores Administrativos 8 

Funcionários do Refeitório 5 

TOTAL 993 
Fonte: Autora a partir de reuniões com dirigentes do IFRN (2013) 

 

4.1.4  A Edificação 

 

Em relação ao fator de desempenho da edificação, como já mencionado na Figura 39, 

só será objetivo desta dissertação a envoltória. 

Para a projetação do CTSIFRN, foram analisadas as observações de Lamberts (1997) 

que aconselha o uso de alguns critérios objetivando minimizar a dependência da 
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climatização artificial: redução da transmitância térmica das paredes, janelas e coberturas; 

uso de proteções solares em aberturas; uso de cores claras no exterior (reduz ganhos por 

radiação); emprego da ventilação cruzada sempre que possível; evitar ambientes sem 

contato com o exterior, pois não podem explorar a luz e ventilação naturais. 

Em relação às aberturas (fechamentos transparentes), o CTSIFRN foi projetado com a 

utilização de protetores externos, atentando ainda para as dimensões destas aberturas 

assim como para a orientação das mesmas (Figura 13, p. 41, aqui reproduzida como Figura 

50 apenas para destacar os itens que foram considerados para este estudo). 

 

Figura 50 – Variáveis da abertura focadas na projetação do CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2013 
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4.2 O METAPROJETO 

 

Como se sabe o metaprojeto vai além do projeto, pois transcende o ato projetual 

segundo Moraes (2010, p.25).  

 

“Trata-se de uma reflexão crítica e reflexiva preliminar sobre o 
próprio projeto a partir de um pressuposto cenário em que se 
destacam os fatores produtivos, tecnológicos, mercadológicos, 
materiais, ambientais, socioculturais e estético-formais, tendo como 
base análises e reflexões anteriormente realizadas antes da fase de 
projeto, por meio de prévios e estratégicos recolhimentos de dados” 
(MORAES, 2010, p.25). 
 
 
“Esta fase não constitui ainda uma etapa do projeto propriamente 
dito, mas a tradução das necessidades determinantes nos termos de 
uma linguagem manipulável pelo projetista, uma fase do processo 
resolutivo, que vem a se tornar um modelo teórico da solução 
procurada” (Silva, apud Dantas 2003). 
 
 

 Nesse contexto, apresentam-se aqui os dados necessários coletados para o processo 

projetual. 

 

4.2.1 Pré-dimensionamento 

 

Com na natureza e função da organização através de seu organograma, estudos de 

referência, reunião com diretores, experiência profissional e orientações do FNDE (fundo 

nacional de desenvolvimento da educação), montou-se um programa prévio das atividades a 

serem desenvolvidos e ambientes necessários (com previsão de áreas), ao funcionamento 

do Centro de Treinamento dos Servidores (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Programação arquitetônica (Pré-dimensionamento) 

SETOR ATIVIDADES AMBIENTE QUANTIDADE EQUIPAMENTOS PESSOAS 
POR 

AMBIENTE 

ÁREAS 
ÚTEIS 
(m²)  

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

Controle de Aulas e materiais para as 
salas 

Coordenação 
1 

Birô, cadeira, armário, 
computador 

2 20,00 

Administração do CTS Direção do CTS 
1 

Birô, cadeira, armário, 
computador, mesa, 
sofá 

3 
45,00 

(FNDE) 

Armazenamento e Distribuição de 
material de expediente 

Almoxarifado 
1 

Balcão, birô, cadeira, 
computador, armários 

1 30,00 

Recebimento e informações sobre o 
CTS 

Recepção 
1 

Balcão, cadeira, 
computador 

1 7,00 

Guarda de bagagem dos servidores de 
outros municípios 

Guarda bagagem 
1 

Armários 
1 30,00  

Guarda de carros Estacionamento 1  40 750,00 

Controle e segurança de entrada e 
saída de pessoas 

Guarita 
1 

Mesa, cadeira, 
armário 

1 60,00 

Necessidades fisiológicas e higiene Banheiros 4  8 20,00 

P
ED

A
G

Ó
G

IC
O

 

Aulas expositivas, treinamentos e 
reuniões 

Salas de Aula 

15 a 20 

Mesas, cadeiras, birô, 
computador, projetor 
multimídia, quadro 
anotações e tela para 
projeções 

30 
60,63 

(FNDE) 

Aulas expositivas, eventos, reuniões Auditório 

1 

Mesa, cadeiras, 
armário, mesa com 
equipamentos de luz e 
som 

200  

Reuniões e aulas à distância Videoconferência 

1 

Mesas, cadeiras, birô, 
computador, projetor 
multimídia, quadro 
anotações, tela para 
projeções, televisão?? 

30  

Aulas expositivas, estudos e acesso à 
internet 

Informática 

3 

Mesas, cadeiras, birô, 
computadores, 
projetor multimídia, 
quadro anotações e 
tela para projeções 

20 
60,62 

(FNDE) 

Estudos em geral Sala de Estudos 

1 

Mesas, cadeiras, 
computadores, nichos 
para estudos 
individuais 

20 60,62 

Necessidades fisiológicas e higiene Banheiros 12  24 44,00 

V
IV

ÊN
C

IA
 

Alimentação Refeitório/ 
Restaurante 

1 
Mesas e cadeiras 

50 120,00 

Bate-papo, Descanso e encontro Estar 4 Sofás, pufs, poltronas 10 15,00 

Lanches Coffee Break 
1 

Mesa retangular, 
mesas de apoio, 
gelágua 

30 30,00 

Necessidades fisiológicas e higiene Banheiros   8 20,00 

SE
R

V
IÇ

O
S 

Preparação de alimentos rápidos e de 
apoio aos servidores e alunos 

Copas 

3 

Bancada, fogão, 
micro-ondas, 
geladeira, armários, 
mesa e cadeira 

2 10,00 

Guarde de Material de Limpeza DML 
4 

Armários, pranchas 
1 

5,00 
(FNDE) 

Armazenamento de pertences 
pessoais e troca de fardamento 

Vestiário 
terceirizados 

2 
 

3 12,00 

Necessidades fisiológicas e higiene Banheiros 
terceirizados 

2 
 

3 12,00 

Descanso  Descanso 
terceirizados 

1 
Mesa, cadeira, sofá 

6 15,00 

Fonte: Autora, 2013 
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4.2.2 Organograma funcional 

 
Em se tratando de um projeto de arquitetura que leva em conta não somente os 

fatores de desempenho, mas a projetação em si, foi necessário estudar a organização 

espacial do edifício e a relação dos ambientes entre si. Esse estudo foi feito a partir do 

organograma funcional da Instituição. 

O IFRN possui estrutura organizacional chefiada pela Reitoria, que é o órgão gestor 

sistêmico ao qual estão subordinados todos os Campi. Abaixo organograma da Reitoria 

(Figura 51 e anexo 04). 

  

Figura 51 – Organograma da Reitoria do IFRN 

 

Fonte: IFRN (2013: acesso à informação, institucional, estrutura organizacional)  

 

 Cada Campus possui seu organograma independente como, por exemplo, o do 

Campus Natal Central apresentado abaixo (Figura 52 e anexo 05). 
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Figura 52 – Organograma do Campus Natal Central 

 

Fonte: IFRN (2013: acesso à informação, institucional, estrutura organizacional)  

 

O público que irá utilizar-se das instalações do centro de treinamento é formado 

pelas pró-reitorias e pelas direções aqui apresentadas em seus cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento e em suas reuniões. 

 

4.2.3 Fluxograma 

 
De acordo com os usuários do centro de treinamento (alunos, professores, servidores 

e terceirizados), foi montado um fluxograma básico de como deve funcionar os fluxos de 

pessoas no Centro de Treinamento do IFRN (Figura 53). 

 
Figura 53 – Fluxograma para o Centro de Treinamento do IFRN 

 

Fonte: Autora, 2013 
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4.2.4 Matriz de relações 

 

 Para uma melhor compreensão das relações existentes entre cada ambiente e setor, 

montou-se uma matriz de relações (Figura 54 e anexo 06). 

 

Figura 54 – Matriz de Relações para o Centro de Treinamento do IFRN 

 
 

Fonte: Autora, 2013 
 

4.3 A PROPOSTA: DA DEFINIÇÃO DO CONCEITO AO MEMORIAL DESCRITIVO E 

JUSTIFICATIVO 

 

Como já dito anteriormente, a proposta não envolve somente os fatores de 

desempenho constantes neste trabalho, mas também uma série de outros aspectos que são 

inerentes ao processo projetual, a começar pela definição do conceito, do partido adotados 

para o edifício projetado, assim como da solução espacial final para o projeto em questão 

que envolve questões estéticas e outras. 
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4.3.1 O conceito, o partido arquitetônico e a solução final 

 

A intenção plástica para o edifício do Centro de Treinamento dos servidores do IFRN 

(CTSIFRN) foi surgindo desde os estudos iniciais de referências e com sequência na 

formulação dos conceitos norteadores. 

Segundo Maciel (2003, p.1), o conceito deve ser pensado “como o esforço do 

arquiteto em compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes do problema 

arquitetônico, que se constituem em fundamento para seu trabalho: o lugar, o programa, e 

a construção”. 

Os conceitos que nortearam o estudo preliminar para a concepção do projeto do 

Centro de Treinamento foram a funcionalidade, as soluções sustentáveis e a busca pela 

redução do consumo energético (Figura 55). 

 

Figura 55 – Conceitos projetuais 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

A função, genericamente, é o atendimento a um conjunto de necessidades relativas 

ao uso do edifício. Portanto, a edificação proposta pretende atender, da melhor forma 

possível a função a que ela se destina, a de educar, treinar e reunir pessoas em um ambiente 

arquitetonicamente pensado e adequado para tal. 
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A preservação de recursos hídricos e energéticos está relacionada à preocupação 

com sua disponibilidade para as gerações futuras. São evidentes os impactos do uso 

contínuo sem uma gestão adequada que busque garantir os aspectos de sustentabilidade.  

Gonçalves (2009, p.125) cita que “Conceitos de sustentabilidade vem sendo aplicados 

ao segmento da construção de edifícios à medida que novos projetos arquitetônicos fazem o 

aproveitamento da ventilação e luz natural”.  

 

Na administração publica federal foi instituída a criação da Comissão Interna de 
Conservação de Energia – CICE pelo Decreto 99.656 de 26/10/90, com o objetivo 
de: propor, implementar e acompanhar medidas efetivas de utilização racional de 
energia elétrica, bem como controlar e divulgar as informações mais relevantes da 
gestão. (GONÇALVES, 2009, p.125) 

 
 

Dentre as soluções sustentáveis, esse trabalho se resumiu, através de soluções 

arquitetônicas, colaborar tão somente para a redução de consumo energético da edificação 

proposta.  

A intenção plástica surgiu inicialmente com os primeiros croquis pensando-se na 

proteção da fachada de sol poente, a mais prejudicada em relação à incidência de radiação 

solar para o ambiente interno. Para a definição do partido iniciou-se com um prisma e nele 

optou-se por uma subtração, com o intuito de proteger essa fachada, como mostra o croqui 

abaixo (Figura 56). 

 
Figura 56 – Croqui inicial da volumetria 

  

Fonte: Autora, 2013 

Fachada Poente 
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 Embora se soubesse da importância do entorno, nesse momento, a preocupação foi 

somente a volumetria. O entorno e outras questões seriam vistos posteriormente. 

 A partir do croqui inicial começou-se a analisar diferentes possibilidades formais de 

soluções para fachadas e cobertura (Figura 57). 

 

Figura 57 – Croquis (detalhes fachadas e cobertura) 

     

Fonte: Autora, 2013 

 

 Após os croquis iniciais passou-se à fase de estudo volumétrica em maquete física e 

posteriormente eletrônica (Figura 58 e Figura 59). 

 
 

Figura 58 – Maquete Física 

          

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 59 – Croquis Volumétricos (maquete eletrônica) 

    

Fonte: Autora, 2013 

 

 Com esses estudos percebeu-se uma volumetria que atendia à função, mas não à 

estética desejada pela autora. Primeiramente resolveu-se usar reentrâncias nas fachadas, 

que além de melhorar a estética volumétrica da edificação, ajudaria um pouco mais na 

ventilação natural cruzada. Além disso, utilizou-se um vão central, aberto na cobertura, para 

exaustão desta ventilação (Figura 60). 

 

Figura 60 – Evolução da volumetria (“rasgos” e volume central aberto) 

 

 

Fonte: Autora, 2013 
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 A partir dessa ideia, montou-se a volumetria em maquete eletrônica que foi 

apresentada na qualificação desta dissertação (Figura 61). 

 

Figura 61 – Maquete eletrônica apresentada na qualificação 

 

 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

 Na concepção do partido, os elementos que mais pesaram, num primeiro momento, 

foram os fatores de desempenho energético. Outros condicionantes como a estética e 

volumetria foram pensados concomitantemente, mas de forma subordinada, a esses 

fatores. 
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Após a qualificação, com alguns comentários da banca em relação a esta volumetria, 

procurou-se, juntamente com a solução dos protetores solares, se trabalhar mais um pouco 

as fachadas. Com isso passou-se a ampliar, diminuir e dinamizar o layout em planta, 

recuando e avançando para dar movimento às mesmas. Juntamente, também se conseguiu 

diminuir o vão central aberto até a cobertura, que era fonte de preocupação em relação à 

solução estrutural (Figura 62). 

 

Figura 62 – Evolução na volumetria 

 

 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

 O resultado para o partido arquitetônico foi então alcançado: um edifício de quatro 

pavimentos mais uma cobertura com refeitório e varanda onde se pode contemplar a 

paisagem da região e que também serve como sombreamento para a cobertura do quarto 

pavimento. Nessa proposta essencial e básica do edifício a ser projetado (o partido) levou-se 

evidentemente em conta o programa do edifício, a conformação topográfica do terreno, a 

orientação, as condições locais e a intenção de projetar com eficiência energética, de acordo 

com os conceitos pré-definidos e com os fatores de desempenho energético selecionados. 

Em termos volumétricos, chegou-se a um prédio que é ao mesmo tempo compacto e com 
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fachadas movimentadas, por razões tanto de estética quanto relacionadas a alguns dos 

fatores de desempenho analisados, sendo também locado no terreno de tal forma a 

aproveitar ao máximo a ventilação natural e a insolação. Esse partido levou à definição de 

uma volumetria mais específica, visualizada nas fachadas que aparecem na Figura 63. A 

partir dessa volumetria básica, passou-se a trabalhar os detalhamentos, como se verá mais 

adiante. 

 

Figura 63 – Esquema básico da perspectiva (em construção) 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

4.3.2  Os Fatores de desempenho energético aplicados ao projeto 

 
O Centro de Treinamento dos servidores do IFRN é uma edificação do setor público e 

como tal, como já visto na Figura 5 do item 2.1, têm na iluminação artificial e no uso do ar 

condicionado, os grandes usos finais e responsáveis pelo consumo energético nesse setor.  

Relatam-se como os fatores de desempenho energético puderam auxiliar na projetação com 

intuito de diminuir o consumo energético. 
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4.3.2.1  O Terreno e seu entorno 

 
O terreno disponibilizado para implantação do CTSIFRN, dentro do Campus do IFRN 

em São Gonçalo do Amarante, teve limitações de tamanho e por isso não se pode trabalhar 

uma volumetria mais alongada, que seria o ideal como já descrito e exemplificado pela 

Figura 8 no item 2.2 desta dissertação.  

O espaço delimitado, inicialmente, com cerca de 825m², nas dimensões de 33mx25m, 

foi um pouco ampliado de acordo com a evolução da volumetria e pelo partido 

arquitetônico adotado (Figura 64). 

 

Figura 64 – Evolução no espaço do terreno limitado ao CTSIFRN 

 
 

Fonte: Autora, 2013 
 

 

O acesso ao Centro de Treinamento será feito independentemente da entrada do 

Campus São Gonçalo do Amarante e acontecerá pela estrada de Guanduba onde será criada 

uma guarita e estacionamento. O estacionamento será feito sob as árvores de grande porte 

existentes na parte frontal do terreno destinado ao Centro de Treinamento. Calculou-se a 

área total da edificação que está disposta em cinco pavimentos o que resultou em cerca de 

4.066,00m² de área construída. De acordo com o código de obras do município (artigo 51, 

item III), este empreendimento deverá possuir no mínimo 41 vagas de estacionamento. 

Além disso, serão disponibilizadas vagas para ônibus oriundos de outros municípios, assim 

como local para carga e descarga (Figura 65).  
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Figura 65 – Acesso e estacionamento sob árvores 

 

 

 
Fonte: Autora, 2013 
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4.3.2.2  Fatores Climáticos 

 

Em relação às normas bioclimáticas, o item 4.1.2 já relatou como se comporta para 

esta edificação e de acordo com os estudos bibliográficos feitos, tomaram-se algumas 

decisões arquitetônicas visando à redução de consumo energético. Foi utilizada uma 

cobertura proporcionando uma varanda de contemplação, descanso e vivência, ao mesmo 

tempo em que sombreou o pavimento inferior protegendo-o da insolação direta (cobertura 

ventilada). Em todas as coberturas foram indicadas a telha termoacústica, que possui 

transmitância térmica atendendo as normas como mostra a Tabela 11 mais adiante. Além 

disso, procurou-se empregar a ventilação cruzada e iluminação natural (Figura 66). 

 

Figura 66 – Decisões bioclimáticas 

  
Fonte: Autora, 2013  
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 Alguns dessas decisões bioclimáticas foram analisadas nos estudos de referência 

(Tabela 5). O Tecnocentro (item 3.1.2), por exemplo, contribuiu no estudo da solução para a 

ventilação cruzada natural e para o uso da iluminação zenital (vão central), trazendo para ao 

interior da edificação uma iluminação natural nas circulações. Para o CTSIFRN, além da 

iluminação natural, o vão central projetado funciona também como exaustão da ventilação 

pela cobertura (Figura 67). 

 

Figura 67 – Vão central, simulação esquemática de parte da ventilação cruzada 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

 Tomou-se a decisão de rotacionar a edificação para que as fachadas não ficassem 

voltadas totalmente no sentido Leste/Oeste na sua maior dimensão. Isto porque limitaria o 

desempenho dos protetores solares, além de prejudicar a iluminação natural pelas 

aberturas. Definiu-se então, a rotação de 10° no sentido horário a partir do Norte, como 

forma de acompanhar o muro lateral de limite do terreno do IFRN de São Gonçalo do 

Amarante como mostra a Figura 68 abaixo. Essa rotação não dificultou outras questões 

como, por exemplo, o acesso e estacionamento do edifício. 



93 

 

 

 

Figura 68 – Implantação da Edificação rotacionada 10° a partir do Norte 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

 Fez-se então um novo estudo da carta solar referente à edificação do CTSIFRN. Foram 

observados os seguintes resultados descritos adiante (Figura 69 e Tabela 10). 

 

Figura 69 – Carta Solar para as fachadas da edificação do CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Tabela 10 – Resultados do estudo da carta solar para a edificação do CTSIFRN 

 Norte Leste Sul Oeste 

Solstício de 
Inverno 

Sol das 6 às 18h Sol das 6 às 12h 
não tem 
insolação 

Sol das 12 às 18h 

Equinócio 
Sol das 6 às 

11:30h 
Sol das 6 às 

12:15h 
Sol das 12:30 às 

18h 
Sol das 12:30 às 

18h 

Solstício de 
Verão 

não tem 
insolação 

Sol das 6 às 
12:45h 

Sol das 6 às 18h 
Sol das 12:45 às 

18h 

Fonte: Autora, 2013 
 

Em resumo, as fachadas Norte e Sul recebem radiação solar em parte do ano. Já as 

fachadas Leste e Oeste recebem esta radiação durante todos os meses do ano. 

Para se certificar das condições ambientais da área de intervenção como a velocidade 

e direção da ventilação natural e o percurso do sol durante todo o ano, foram utilizados 

programas computacionais específicos. O programa Solar Tool6 foi utilizado como 

instrumento no estudo dos protetores solares para as aberturas, enquanto o programa 

Vasari7 foi utilizado na identificação do comportamento da ventilação natural em cada 

fachada. 

Iniciou-se primeiramente o estudo da incidência solar nas fachadas, através do 

programa Solar Tool, identificando quais as melhores soluções para as proteções das 

aberturas de forma a evitar aumento da carga térmica para o interior da edificação.  

Foi testada primeiramente a proteção para a fachada norte, no horário mais 

desfavorável que seria no solstício de inverno às 8h, modificando-se os tamanhos dos 

beirais. Percebeu-se que um beiral de 1,20m daria um resultado de proteção satisfatório 

(Figura 70), mas questionou-se se esse beiral não poderia ser menor vislumbrando uma 

economia na obra. Fez-se então o teste com beiral de 1,00m e comprovou-se que a proteção 

diminuiria de 90% para 80% (Figura 71). Como se trata de uma obra pública e a parte de 

gastos são sempre muito limitados, preferiu-se utilizar para o CTSIFRN o beiral com 1,00m e 

assim economizar 0,20m de concreto em cada abertura. 

                                                      

6 Solar tool: software da Autodesk, para simulação da insolação nos espaços arquitetônicos e urbanos. 
7 Vasari: ferramenta de design expressivo de fácil utilização para a criação de conceitos de construção com 

análise integrada baseada em nuvem para a energia e carbono desenvolvida pela Autodesk (VASARI, 2013). 
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Figura 70 – Fachada Norte (estudo no Solar Tool para o solstício de Inverno às 8h com beiral de 

1,20m) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 

Figura 71 – Fachada Norte (estudo no Solar Tool para o solistício de Inverno às 8h com beiral de 

1,00m) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 

 Ainda na fachada Norte, foi feito um estudo de como se apresentaria a parede de 

vidro da escada. Com o intuito de aproveitar a paisagem natural e também de movimentar 

esta fachada (que é a mais visível para quem entra) com diversos materiais e texturas, 

utilizou-se esse painel de vidro. Os resultados obtidos desse estudo estão representados na 

Figura 72. 
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Figura 72 - Fachada Norte – Estudo para o solistício de Inverno em diversos horários no pano de 

vidro da escada 

HORÁRIO MÁSCARA DE SOMBRA FACHADA 

8h 

 
 

10h 

 
 

12h 

 
 

14h 

 

 

16h 

 

 

 

Percentual de proteção: 36% 

Percentual de proteção: 8% 

Percentual de proteção: 0% 

Percentual de proteção: 11% 

Percentual de proteção: 75% 

 
Fonte: Autora, 2014 

 
 

 O estudo foi feito nos horários das 8, 10, 12, 14 e 16h. Percebe-se que os horários das 

10, 12 e 14h são os mais desfavoráveis. No início e final do dia, as fachadas mais a frente 

proporcionam certo sombreamento neste painel de vidro, chegando a indicar um percentual 

de proteção de 75% às 16h. Mesmo detectando essa alta incidência solar no período das 10, 

12 e 14h, no solstício de inverno que é o mais desfavorável a essa fachada, a decisão de 
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permanecer com esse grande painel de vidro se justifica por alguns fatores: o de ser uma 

escada e por isso local de passagem, ou seja, de transição e não de permanência; o local 

possui ventilação natural cruzada o que proporciona o resfriamento do mesmo; a questão 

estética em proporcionar uma fachada mais bonita e que proporcione ao usuário vislumbrar 

a vegetação enquanto se desloca pelo local. Uma sugestão é o uso do vidro verde, também 

conhecido como absorvente. “O vidro verde é levemente pigmentado para diminuir a 

transmissão de onda curta com somente um pequeno aumento na absorção da parte visível” 

(Lamberts, 1997, p.68).   Diminuindo-se a transmissão de onda curta diminui-se a 

transmissividade da radiação solar para o interior da edificação. 

 Já na fachada Leste, trabalhou-se o horário mais desfavorável que é o do solstício de 

verão às 8h. De acordo com o estudo da carta solar, foi necessário outro tipo de protetor 

além dos beirais, comprovado na Figura 73, onde se vê um percentual de proteção de 

apenas 54%. Utilizaram-se então, protetores verticais com 30 cm de largura e afastados da 

fachada 25 cm (Figura 74). Verificou-se que os protetores verticais perpendiculares à parede 

em planta, não dariam uma proteção tão boa (apenas 61%) quanto esperada.  Fez-se um 

novo estudo com os protetores rotacionados em 45 graus e verificou-se um aumento no 

percentual da proteção que passou dos 61% com os protetores a zero grau para 100% com 

os protetores a 45 graus (Figura 75). 

 

Figura 73 - Fachada Leste (estudo no Solar Tool para o solstício de verão às 8h apenas com protetor 

horizontal – beiral de 1,00m) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 
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Figura 74 – Fachada Leste (estudo no Solar Tool para o solistício de verão às 8h com protetores 

verticais a zero grau) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 

 

Figura 75 – Fachada Leste (estudo no Solar Tool para o solistício de verão às 8h com protetores 

verticais a 45 graus) 

              

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 

 Na fachada Sul, assim como na fachada Norte, apenas o uso de beirais já resolveria a 

proteção. Decidiu-se, portanto o uso de protetores vertical nas laterais das aberturas das 

janelas e protetores horizontais na parte superior das mesmas com largura de 1,00m. Isso 

tudo testado no horário mais desfavorável que é no solstício de verão às 17h proporcionou 

um percentual de proteção de 87% (Figura 76). 
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Figura 76 - Fachada Sul (estudo no Solar Tool para o solistício de verão às 17h) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 
 

 Na fachada Oeste, assim como a fachada Leste, torna-se necessário a proteção 

também com protetores verticais. O horário mais desfavorável é às 17h do solstício de 

inverno e para tal iniciou-se o estudo com a colocação de protetores verticais sem angulação 

(angulação zero) e o resultado obtido foi de apenas 11% de proteção (Figura 77). Decidiu-se 

por dar uma angulação de -45° (negativa, pois se fosse positiva estaria no sentido do sol 

entrando) para verificar o resultado e este foi propício resultando em uma proteção solar de 

90% (Figura 78). 

 

Figura 77 - Fachada Oeste (estudo no Solar Tool para o solistício de inverno às 17h com protetor 

horizontal em beiral e protetores verticais com angulação zero grau) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 
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Figura 78 - Fachada Oeste (estudo no Solar Tool para o solistício de inverno às 17h com protetor 

horizontal em beiral e protetores verticais com angulação de -45º) 

 

Fonte: Estudo de insolação das fachadas com aplicação do programa Solar tool 

 

 Em resumo, as fachadas Norte e Sul foram protegidas apenas com grandes beirais e 

um protetor solar nas extremidades das aberturas enquanto que nas fachadas Leste e Oeste 

utilizou-se também de protetores verticais em toda a extensão das mesmas. 

 Para todos os estudos, com exceção do painel de vidro da escada, utilizou-se a 

esquadria com 2,00m de largura, peitoril de 1,00m e altura de 1,40m. 

 Em seguida, foram feitos estudos com auxílio do programa computacional Vasari que 

proporcionou subsídios em relação à pressão dos ventos no entorno da edificação estudada. 

A análise do vento dominante para a região de São Gonçalo do Amarante encontra-se 

indicada abaixo. Os ventos predominantes estão a Sudeste (SE) e entre Sudeste e Leste 

(ESE). Foi com essa ventilação dominante que foram feitas as análises (Figura 79). 

 
Figura 79 – Ventos dominantes para a edificação do CTSIFRN em São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: programa Vasari 
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 A edificação do CTSIFRN possui cinco pavimentos, no térreo, nas fachadas de 

ventilação predominantes, encontram-se apenas os ambientes como recepção, 

almoxarifado e o auditório que será condicionado artificialmente. Por isso, a edificação do 

prédio principal do campus do IFRN, locado na lateral da fachada Leste do CTSIFRN, não foi 

levada em consideração nas análises do programa vasari descritas a seguir. 

Inicialmente foi feito o estudo com a edificação no sentido Norte/Sul com a 

volumetria inicial, com reentrâncias de 2,25m. Primeiramente com ventos dominantes a SE 

(Figura 80) e posteriormente a SSE. 

 
Figura 80 - Pressão dos ventos (volumetria inicial): ventos dominantes SE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 

 

Figura 81 - Pressão dos ventos (volumetria inicial): ventos dominantes SSE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 
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 Do vermelho para o amarelo, as pressões são positivas (vermelho mais forte) e o azul 

as pressões negativas. Percebe-se a diferença de pressão que proporciona um bom 

resultado de ventilação cruzada na edificação: a ventilação entra pelas fachadas Leste e Sul e 

sai pelas fachadas Oeste e Norte. 

Com o intuito de melhorar as proteções das aberturas, rotacionou-se o prédio em 

10°, como já mencionado anteriormente. Com isso, analisou-se o que aconteceria com a 

ventilação na edificação (Figura 82 e Figura 83). 

 

Figura 82 – Pressão dos ventos (volumetria inicial rotacionada): ventos dominantes SE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 

 

Figura 83 - Pressão dos ventos (volumetria inicial rotacionada): ventos dominantes SSE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 
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 Com a rotação em dez graus, percebe-se, portanto que a pressão de ventilação 

praticamente não se altera e, portanto, pode-se melhorar a questão dos protetores solares 

sem prejudicar a ventilação cruzada. 

 Como mostrado no item 4.3.1 (Figura 62), havia insatisfação com a volumetria e 

estética das fachadas e procuraram-se melhorias nesse sentido. Analisou-se novamente esta 

nova concepção volumétrica e sua implicação para a ventilação (Figura 84). 

 

Figura 84 - Pressão dos ventos (volumetria final adotada): ventos dominantes SE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 

 

Figura 85 - Pressão dos ventos (volumetria final adotada): ventos dominantes SSE 

 

Fonte: Estudo de ventilação natural no edifício com aplicação do programa Vasari 
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Com essa nova configuração volumétrica, verificou-se que na fachada Sul houve uma 

pequena modificação, pois a ventilação estará saindo em vez de entrando como nos outros 

casos. Porém, isso em nada modificará a circulação cruzada desta ventilação ratificando a 

solução adotada. 

 Por questões de limitação de tempo para o desenvolvimento da pesquisa neste 

Mestrado Profissional, não se aprofundou esse estudo da ventilação buscando verificar o 

fluxo interno na edificação através das aberturas da mesma. Entende-se que os resultados 

aqui obtidos proporcionam indicações favoráveis de acordo com as pressões no entorno da 

edificação. 

 
4.3.2.3  Fatores Ocupacionais 

 
De acordo com os fatores de desempenho selecionados para este trabalho, 

destacados na Figura 39, os fatores ocupacionais utilizados para a projetação do CTSIFRN 

não incluíram o número e natureza dos equipamentos. Os fatores relacionados ao período 

de ocupação, número de pessoas e atividades desenvolvidas já foram citados no item 4.1.3 

desta dissertação. 

Os estudos de referências realizados muito contribuíram para a projetação do 

CTSIFRN quanto ao fator ocupacional. Apesar de ter sido um estudo indireto, o Centro de 

formação de educadores de São Caetano do Sul (item 3.1.3) foi o primeiro a ser estudado e 

trouxe muitas contribuições em relação aos ambientes disponíveis de acordo com as 

atividades ali desenvolvidas. Já o CEMURE (item 3.2.1) e o Centro de formação de 

educadores Paulo Freire (item 3.2.2), por terem sidos estudos diretos, possibilitaram a 

verificação e análise do uso de centros de treinamento para servidores da área de educação 

em pleno funcionamento. Essas visitas permitiram apreender como se processa o uso de 

ambientes para aulas, palestras e cursos, os seus períodos de ocupação e o número de 

pessoas e de atividades desenvolvidas em cada ambiente. Tanto o CEMURE quanto o Centro 

Paulo Freire possibilitaram a descoberta da necessidade de salas diferenciadas para cursos 

sobre a qualidade de vida do servidor, o que não havia sido pensado até a realização destes. 

O CTSIFRN terá essa sala de forma que, quando nela não estiver ocorrendo aulas práticas 

e/ou laborais sobre qualidade de vida, o espaço possa ser utilizado para aulas normais. 



105 

 

 

 

4.3.2.4  Da Edificação 

 

O terreno disponível para a edificação aqui em questão, como já dito anteriormente, 

era limitado e a edificação tornou-se compacta em vez de alongada (item 4.3.2.1). Fizeram-

se então modificações na envoltória de forma a ter-se uma maior área de fachadas o que se 

tornou mais adequado para um melhor desempenho em relação à ventilação cruzada e 

controle da insolação através da correta orientação.  

Como já mencionado anteriormente na análise teórica deste trabalho, a solução aqui 

proposta para o Centro de Treinamento tentou observar o seguinte: redução da 

transmitância térmica das paredes, janelas e coberturas; uso de proteções solares em 

aberturas; uso de cores claras no exterior (reduz ganhos por radiação); Emprego da 

ventilação cruzada sempre que possível; evitar ambientes sem contato com o exterior, pois 

não podem explorar a luz e ventilação naturais. 

Os materiais a serem empregados nas envoltórias, paredes e cobertura, tiveram 

como princípio norteador os parâmetros estabelecidos pela RTQ-C, indicações de estratégias 

bioclimáticas para a Z-8 da NBR 15.220-3 e NBR 15.575 para a transmitância térmica (Tabela 

11). Nos fechamentos opacos (paredes), utilizou-se a alvenaria convencional com tijolos 

cerâmicos de oito furos com reboco (tijolos 10x20x20cm) e espessura total da parede de 15 

centímetros, o que apresenta pela NBR 15.220, uma transmitância térmica de 2,24w/m²K 

que é um valor aceitável como nível A no RTQ-C (Tabela 3). Para a cobertura, optou-se pelo 

uso de telha termoacústica, tipo sanduíche (duas camadas de telha metálica, intercaladas 

por uma de poliestireno expandido), com pintura na cor branca, com transmitância térmica 

de 0,90 W/m²k.  

 
Tabela 11 – Índices de Transmitância Térmica 

ENVOLTÓRIA TRANSMITÂNCIA TÉRMICA (W/m².K) 

 
MATERIAL 

ESPECIFICADO 
RTQ-C (nível A) NBR 15.220-3 NBR 15.575 

PAREDE 2,24 2,50 3,60 2,50 

COBERTURA 0,90 1,00 2,30 1,00 

Fonte: dados do RTQ-C, NBR 15.220 e NBR 15.575 (Pedrini, 2013, p. 11) adaptados pela autora, 2013 
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Na cobertura, existirão calhas em alvenaria impermeabilizadas e rufos. Diante do 

volume de instalações existentes em um edifício desse porte e de sua extensão foi reservado 

um trecho de laje impermeabilizada, denominado de área técnica, para a instalação de 

equipamentos na cobertura (volume 02, pranchas 06 e 07/12). 

Quanto às aberturas, foram analisados a orientação das mesmas, as dimensões e 

foram utilizados protetores solares externos.  

As dimensões das esquadrias seguiram primeiramente o código de obras do 

município de São Gonçalo do Amarante8: “Para os compartimentos de permanência 

prolongada a superfície da abertura voltada para o exterior, destinada à insolação, 

iluminação e ventilação, não pode ser inferior a 1/6 (um sexto) da área do compartimento” e 

“...quando se tratar de compartimentos de permanência transitória, é de 1/8 (um oitavo)”. 

Sabe-se também que segundo a NBR 15.220/2003, a orientação é que para a zona 

bioclimática 8, as aberturas devem ser grandes e com isso a área para ventilação deve ser 

maior que 40% da área de piso do ambiente. Porém, de acordo com a NBR 15.575/2013 

(CBIC, 2013, p.152), tem-se o indicado na Figura 86.  

 

Figura 86 – Orientação quanto à abertura para ventilação segundo a NBR 15.575/2013 

 

Fonte: CBIC (2013, p.152) 

                                                      

8 O código de obras do município de São Gonçalo do Amarante/RN encontra-se disponível em 

http://www.saogoncalo.rn.gov.br/legislacao/Codigo_de_Obras/Lei_Complementar_052_18.09.2009_Codigo_de

_Obras.pdf 
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 Contudo, a NBR 15.220 é direcionada a habitações de interesse social e a NBR 15.575 

é para edificações habitacionais de até cinco pavimentos o que torna essa segunda norma 

com o objeto mais aproximado do CTSIFRN. Assumiu-se, portanto a postura indicada na NBR 

15.575 para o cálculo do dimensionamento de suas esquadrias, onde as mesmas devem ter 

área maior ou igual que 8% da área de piso (Região Nordeste).  

Para todos os ambientes foi feito o cálculo de acordo com o exposto na Figura 86. A 

título de exemplo, destaca-se aqui uma sala de aula do CTSIFRN, com 50,76m² de área, onde 

se calculando pela NBR 15.575, a mesma teria que possuir 4,06m² de área de ventilação (8% 

da área de piso). A área de ventilação indicada na Figura 87 abaixo totaliza 1,70m² por 

esquadria. Como o ambiente possui uma quantidade de três dessas esquadrias, tem-se uma 

área total de ventilação de 5,10m² de área, o que já atende a norma citada, sem contabilizar 

as esquadrias altas que se localizam voltadas para a circulação interna da edificação, neste 

mesmo ambiente. 

 

Figura 87 – Área de ventilação por esquadria 

 

Fonte: Autora (2014) 

 

Quanto aos protetores externos, o item 4.3.2.2 já indicou as soluções adotadas 

visando a diminuição de entrada de carga térmica para o interior dos ambientes. Os beirais 

serão executados em concreto armado, assim como as proteções nas extremidades laterais 

de algumas destas esquadrias. Os brises utilizados serão metálicos da HunterDouglas, 
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modelo Aeroscreen fixo com padrão liso de perfuração para as lâminas e na cor cinza. Estes 

tem uma transparência e por isso permitem aos usuários da edificação ter a visão do 

exterior da mesma.  

Em relação ao uso de cores claras no exterior, esclarece-se aqui o uso de cores como 

o ocre e o azul espacial por serem as cores da instituição. Contudo, procurou-se utilizar essas 

cores apenas em detalhes de forma que não prejudicasse aumentando os ganhos térmicos 

por radiação. 

O emprego da ventilação cruzada já foi comentado no item 4.3.2.2 acima.  O projeto 

do CTSIFRN procurou evitar ambientes sem contato com o exterior, ou seja, evitou 

ambientes que não possuíssem contato com a luz e ventilação naturais. Essa questão em 

grande parte foi resolvida com a criação de um vão central com acesso a iluminação e 

ventilação na cobertura do edifício (pranchas 01 a 05 e 08/12 no volume II deste trabalho). 

 

4.3.3 Solução espacial 

 

Como desenvolvimento da proposta arquitetônica a solução espacial propriamente 

dita, será relatada aqui a partir do zoneamento adotado, da solução estrutural e 

especificação de materiais definidos e será também explicitado, como a legislação de seguro 

ao fogo e a acessibilidade puderam trazer implicações nesta solução. 

 

4.3.3.1  Zoneamento, plantas e perspectivas 

 

O desenvolvimento do zoneamento foi feito privilegiando-se o auditório no 

pavimento térreo, para facilitar o acesso de um número maior de pessoas sem ter que subir 

pavimentos (solicitação dos dirigentes do IFRN). O setor de salas de aula (pedagógico) foi 

distribuído nos pavimentos superiores. Para cada pavimento foi distribuído uma bateria de 

banheiros e uma parte do setor de serviços e apoio ao funcionamento do centro de 

treinamento. Na cobertura, um restaurante/refeitório foi implantado a fim de vislumbrar a 

paisagem existente atrelada a uma varanda que serviu de ventilação para a cobertura do 

pavimento imediatamente abaixo (Figura 88). 
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Figura 88 – Desenvolvimento do Zoneamento (sem escala definida) 

 

 
Fonte: Autora, 2013 

 

 

 A partir da definição do zoneamento passou-se a trabalhar, mais detalhadamente, as 

plantas baixas de todos os pavimentos (Figura 89, Figura 90, Figura 91, Figura 92, Figura 93, 

Figura 94 e pranchas 02 a 05/16 no volume II deste trabalho), assim como cortes e fachadas 

(ver pranchas 08 a 15/16 no volume II). 
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Figura 89 – Planta baixa pavimento térreo 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 90 – Planta baixa primeiro pavimento 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 91 – Planta baixa segundo pavimento 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 92 – Planta baixa terceiro pavimento 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Figura 93 – Planta baixa pavimento cobertura 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

Figura 94 – Planta de Cobertura 

 
Fonte: Autora, 2013 
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Para a implantação da edificação do CTSIFRN, trabalhou-se a mesma na parte mais 

ao fundo do terreno, local sem vegetações de grande porte. Com isso, preservou-se a 

vegetação existente na frente do terreno, desejo este já comentado aqui, por esta 

pesquisadora e pelos dirigentes da Instituição em questão. A guarita foi locada entre as 

árvores existentes, contendo entrada para veículos de pequeno e médio porte e entrada 

para pedestres. Além disso, o acesso aos ônibus ficou isolado de forma que será feito 

através de um portão que permanecerá sempre fechado sendo usando somente quando 

necessário. Isso evitou o uso de vias muito largas visto que o terreno era tinha limitações de 

tamanho. Por isso também, resolveu-se locar uma casa de lixo com acesso do carro coletor, 

diretamente pelo exterior do terreno. O estacionamento, como já mencionado, é desejo que 

seja ao ar livre, aproveitando o sombreamento da vegetação existente. Como o CTSIFRN será 

construído dentro do já existente Campus do IFRN de São Gonçalo do Amarante, o 

estacionamento deste Campus também servirá de apoio para o CTSIFRN (Figura 95, prancha 

01/16 volume II). 

 

Figura 95 – Implantação do CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2014 
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Toda a representação gráfica do projeto encontra-se no volume II desse trabalho, 

distribuída de acordo com as indicações da Tabela 12 abaixo. 

 

Tabela 12 – Conteúdo das pranchas (volume II deste trabalho) 

NÚMERO DA PRANCHA CONTEÚDO 

01/16 Planta de Locação, Coberta e Situação 

02/16 Planta baixa - Pavimento Térreo 

03/16 Planta baixa – 1º Pavimento 

04/16 Planta baixa – 2º Pavimento 

05/16 Planta baixa – 3º Pavimento 

06/16 Planta baixa – Pavimento Cobertura 

07/16 Planta de Cobertura 

08/16 Cortes AA 

09/16 Cortes BB 

10/16 Cortes CC 

11/16 Cortes DD 

12/16 Fachada Norte 

13/16 Fachada Leste 

14/16 Fachada Sul 

15/16 Fachada Oeste 

16/16 Planta baixa, corte e fachada - Guarita 

Fonte: Autora, 2014 

 

Com a definição das plantas e com as decisões de protetores solares, passou-se à 

maquete eletrônica da edificação do CTSIFRN (Figura 96, Figura 97, Figura 98, Figura 99, 

Figura 100, Figura 101, Figura 102, Figura 103, Figura 104, Figura 105, Figura 106 e Figura 

107). 
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Figura 96 – Volumetria em maquete eletrônica – Entrada com guarita e sinalização no muro 

 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 97 – Guarita pela parte interna do terreno 

 

Fonte: Autora, 2014 
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Figura 98 – Vista inferior fachada Norte 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 99 – Vista Superior fachada Norte 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 100 – Fachadas Leste e Sul 

 

Fonte: Autora, 2014 
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Figura 101 – Fachadas Sul e Oeste 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 102 – Fachadas Oeste e Norte 

 

 

Fonte: Autora, 2014 
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Figura 103 – Fachada Sul 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 104 – Fachada Oeste 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

Figura 105 – Fachada Leste 

 

Fonte: Autora, 2014 
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Figura 106 – Vista do jardim interno no primeiro pavimento 

 

Fonte: Autora, 2014  

 

Figura 107 – Vista da Cobertura ventilada 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

4.3.3.2  Solução estrutural e especificação dos materiais 

 

Apesar de não ser objetivo desse trabalho o desenvolvimento do projeto executivo, 

seguem, em linhas gerais, indicações dos principais materiais de acabamento pretendidos, 

cuja escolha foi norteada pela observação nos estudos de referência, além da experiência 

profissional (Figura 108). 
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Figura 108 – Sistema estrutural e materiais 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

Optou-se por estrutura em concreto armado em lajes, vigas e pilares com fundação 

do tipo estaca moldada “in loco” e Laje do tipo Treliçada, além do uso de modulação de 1,20 

X 1,20m. No vão central para exaustão da ventilação natural, foi utilizado na sua cobertura 

uma estrutura metálica com treliças para suportar o vão e sobre essa estrutura, a telha 

termoacústica.  

No que se refere especificamente ao auditório, foi necessário conciliar a necessidade 

de locar o auditório no térreo, por um lado, e as exigências estruturais mais complexas 

decorrentes dessa localização, por outro. O auditório no térreo foi solicitado pelos clientes 

(dirigentes do IFRN) com o intuito de promover menor fluxo de pessoas por toda a 

edificação, em dias de eventos. Além disso, se localizado em um dos pavimentos superiores, 

ele exigiria mais cuidados quanto às normas de segurança ao fogo, especialmente em 

relação à rota de fuga em caso de pânico ou sinistro. Contudo, esse ambiente exige 

naturalmente grandes vãos sem apoio, pois os mesmos obstruiriam a vista do palco pelos 

usuários sentados nas poltronas, como visto no estudo de referência direto do Centro de 

Formação de Educadores Paulo Freire (item 3.2.2, Figura 32). Tendo em vista a carga dos 

pavimentos superiores sobre o auditório, a solução estrutural adotada para vencer esses 
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vãos teve de ser cuidadosamente pensada. Após consulta a engenheiros calculistas 

estruturais, a solução encontrada foi a grelha estrutural em vigas e concreto protendido. A 

solução ideal teria sido locar o auditório no térreo, mas separado do bloco principal, porém 

as dimensões do terreno impediram essa alternativa.  

Pretende-se também procurar a compatibilização dos projetos complementares e 

arquitetônico a fim de evitar tubulações interceptando nervuras das lajes, por exemplo. 

Além disso, foram previstos shafts, na entrada dos banheiros, facilitando as instalações. 

 

Figura 109 – Detalhe da locação dos shafts  

 

Fonte: Autora, 2014 

Como já dito anteriormente, a vedação (envoltória) externa será em tijolo cerâmico, 

assim como as divisões dos ambientes internos. A cobertura receberá telha termoacústica 

tipo sanduíche. 

As esquadrias deverão ser em caixilho de alumínio e vedação em vidro translúcido 

para janelas, madeira para portas internas e para a porta principal, vidro temperado 10 mm. 

Na escada o pano de vidro será o vidro verde com proteção solar que reduz a entrada de 

calor para o ambiente interno.  
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Para as louças sanitárias: vaso sanitário ecológico dual flux (3 e 6 litros); torneira de 

fechamento automática com aerador de fluxo restrito (economia de 30%) e válvula de 

diamante (vida útil bem superior). 

 O piso deverá ser cerâmico tipo “A” PEI-5 e Porcelanato. Piso intertravado no 

estacionamento e calçadas de acessos em blocos de concreto. 

 Soluções sustentáveis como a coleta de águas pluviais para destinação em jardins, 

uso de uma ETE com reuso em irrigação e aproveitamento da iluminação natural com 

acionamento independente de fileiras de luminárias próximas às janelas, além do uso de 

lâmpadas fluorescentes tubular de 28W T5, são algumas das quais se pretende utilizar. 

 

4.3.3.3  Implicações espaciais da legislação de segurança ao fogo 

 

Num projeto deste porte, é preciso observar a legislação referente à segurança e 

prevenção contra incêndio e pânico, que sempre traz implicações espaciais importantes. Os 

órgãos competentes em nosso Estado utilizam-se de uma normativa local, o código de 

segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do Rio Grande do Norte9. Porém, 

ainda que não seja aparentemente oficial, esses mesmos se baseiam e exigem a obediência 

à Instrução Normativa de nº 14/2011 do Estado de São Paulo10. Além dessas duas normas, o 

projeto arquitetônico aqui desenvolvido se baseou ainda na NBR 9077/2011 que rege sobre 

saída de emergência em edifícios11. Neste projeto, houve duas implicações da legislação na 

solução espacial adotada.   

A primeira delas refere-se à questão das passarelas. Além da questão estética, as 

passarelas criadas cortando os vãos livres nos pavimentos, foram pensadas com o intuito de 

diminuir a distância dos usuários até a escada. Isto porque as normas pertinentes exigem 

que a edificação possa permitir que seus usuários venham a ”abandoná-la, em caso de 

                                                      

9 O código encontra-se disponível em 

http://www.cbm.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesed_cbm/instituicao/gerados/memoriais_codigo.asp 
10 A instrução normativa encontra-se disponível em 

http://www2.defesasocial.rn.gov.br/cbmrn/arquivos/IT_14_2011.pdf 
11 A NBR 9077 encontra-se disponível em http://www.maragabrilli.com.br/files/90772001.pdf 
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incêndio, completamente protegida em sua integridade física” e também para que permita 

“o fácil acesso de auxílio externo” (NBR 9077, 2011, p.02). 

Estudando-se a norma para saídas de emergência em edifícios, NBR 9077, o edifício 

do CTSIFRN foi enquadrado como sendo de código Y pela tabela 4 desta norma (Figura 110). 

Com essa classificação, de acordo com a tabela 6 (NBR 9077), tem-se que a distância máxima 

a ser percorrida para uma única saída é de 20,00 metros (Figura 111). 

 

Figura 110 – Classificação da edificação do CTSIFRN de acordo com a NBR 9077 

 

Fonte: NBR 9077 (2001, p.29) 

 

Figura 111 – Distância máxima a ser percorrida segundo a NBR 9077 

 

Fonte: NBR 9077 (2001, p.31) 
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 De acordo com as tabelas acima e com o projeto do CTSIFRN, conclui-se que o 

mesmo atende as exigências da norma, visto que a máxima distância a percorrer até a 

escada convencional é de 20,00m para uma única saída, localizada ao lado da bateria de 

banheiros (Figura 112). 

 
Figura 112 – Pavimento tipo do CTSIFRN: Distância a percorrer até a escada convencional 

 

Fonte: Autora, 2013 

 

A segunda implicação da legislação de combate ao fogo para a solução adotada se 

revela no dimensionamento da escada. De acordo com a tabela 1 anexo da NBR 9077, o 

CTSIFRN é classificado no grupo E-4 (Figura 113). 

 
Figura 113 – Classificação do CTSIFRN quanto à ocupação de acordo com a NBR 9077 

 

 

Fonte: NBR 9077 (2001, p.26) 
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Levando essa classificação (E-4) para a tabela 5 (NBR 9077), foram encontrados os 

seguintes dados para o dimensionamento das saídas (Figura 114). 

 

Figura 114 – Dimensionamento das saídas segundo a NBR 9077 

 

Fonte: NBR 9077 (2001, p.30) 

 

 Foi feito então o cálculo do número de pessoas por pavimento do CTSIFRN:  

 

1 pessoa para cada 1,50m² de área de sala de aula no pavimento    363,44m² (salas 

de aula) / 1,5 = 242,29 pessoas. 

No caso da sala de administração, classificou-se a mesma como sendo do grupo D na 

tabela 1 e levando para a tabela 5 chegou-se ao valor de 1 pessoa para cada 7,00m² de área 

27,20/7 = 3,88 pessoas. 

Contabilizando que a sala de estudos caberá 10 alunos em cabines individuais, 

totaliza-se 256,17 pessoas por pavimento tipo, inclusive funcionários12. 

                                                      

12 Esse valor confirma a previsão da população de usuários e funcionários total do CTSIFRN feita na Tabela 8 

(993 pessoas). Multiplicando-se 256,17 por 3 pavimentos tipos e a este valor somando-se a população do 

pavimento térreo (214 pessoas) e do pavimento da cobertura (5 pessoas) chega-se a um valor de 987,51 pessoas 

para todo o edifício. 
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Daí, pela tabela 5 da Figura 114, tem-se unidade de passagem de 60 e com isso 

divide-se a quantidade de 256,17 pessoas por 60 e obtém-se 4,29 como número de 

passagem. Multiplicando-se esse número de passagem por 0,5513, tem-se que a largura 

necessária para a escada é 2,348m o que confirma que a escada do CTSIFRN está correta, 

pois se encontra com 2,35m de largura. 

 
Figura 115 – Detalhe da largura da escada convencional do CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2014 

 
 Além da largura da escada foi verificado também o dimensionamento dos degraus 

(Figura 116). 

 

Figura 116 – Dimensionamento dos degraus em escada pela NBR 9077 

     

Fonte: NBR 9077 (2001, p.09) 

                                                      

13 Largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em 0,55 m. A Capacidade de uma unidade de 

passagem é o número de pessoas que passa por esta unidade em 1 min (NBR 9077, 2001, p.05) 
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 Nessa verificação foi constatado que a largura inicialmente prevista como sendo de 

30cm não passaria na fórmula acima citada. Fez-se então a correção para que a mesma 

passasse a cumprir a legislação:  

 

Com h=17,5cm e aplicando a formula 2h + b < 64, passou-se ao valor para a 

largura dos degraus de 29cm. 

 

Além das duas implicações da legislação na solução espacial adotada, tornou-se 

necessário o estudo quanto ao dimensionamento para a capacidade do reservatório de água 

fria. De acordo com Carvalho Júnior (2010, p. 21) o cálculo para a capacidade deste 

reservatório pode ser feito de acordo com a população que irá ocupar essa edificação e com 

o consumo per capta (litros/dia). Com a população aqui estimada (nota de rodapé 7) de 

cerca de 988 pessoas e com o valor tabelado para esse tipo de empreendimento (Carvalho 

Júnior, 2010, p.22) de 50 litros por pessoa por dia, chegamos ao volume de 49.400 litros por 

dia. Na NBR 5626 14, tem-se que “O volume de água reservado para uso doméstico deve ser, 

no mínimo, o necessário para 24 h de consumo normal no edifício, sem considerar o volume 

de água para combate a incêndio.” (NBR 5626, 1998, p.10). Com isso temos que a 

capacidade do reservatório deve ser de 49.400 litros para 24 horas de consumo e a esse 

valor soma-se a reserva técnica de incêndio:  

 Utilizando a fórmula R=Q x T x H (código do corpo de bombeiros Natal, 

p. 24), chega-se ao seguinte cálculo      

R = 180l/min x 30 min x 2 hidrantes 

R = 10.800 l 

 Com isso, contabiliza-se para a capacidade total do reservatório: 49.400 + 10.800 = 

60.200 litros ou 60,2 m³. Utilizando a área destinada para este, temos que a altura 

necessária para o acúmulo deste volume é de 1,78m. Para o projeto do CTSIFRN essa 

dimensão foi arredondada e assumiu-se o valor de 2,00m (Figura 117). 

                                                      

14 A NBR 5626 encontra-se acessível em 

http://fauufrjatelierintegrado1.weebly.com/uploads/1/2/5/9/12591367/nbr_5626_1998_-

_instao_predial_de_gua_fria.pdf 
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Figura 117 – Reservatório de água fria do CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2014 

 

 Enfim, algumas adaptações foram feitas no projeto para que a legislação de 

segurança ao fogo fosse atendida, garantindo assim que os usuários do CTSIFRN tenham 

como abandonar a edificação, em caso de incêndio, completamente protegidos em sua 

integridade física além de permitir o fácil acesso de auxílio externo. 

 

4.3.3.4  Acessibilidade 

 

O anteprojeto do CTSIFRN deve atender, em termos de Acessibilidade, a NBR 

9050/200415 que é a norma em vigor que versa sobre “Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”.  

 

A Norma visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 
percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, 
edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos. (NBR 
9050/2004). 

                                                      

15 A NBR 9050/2004 encontra-se disponível em 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-
filefield-description%5D_24.pdf 
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 Os ambientes foram pensados para que fosse possível o acesso à PMR (pessoa com 

mobilidade reduzida) com portas com largura mínima de 0,90m. O auditório tem lugares 

reservados ao cadeirante, além de cadeiras especiais para os obesos. Além disso, os acessos, 

quando necessário, possuem rampas e para os pavimentos superiores foi inserido um 

elevador. Nos banheiros existem cabines exclusivas ao PMR com os devidos detalhes em 

barras de apoio. O corrimão da escada atende às duas alturas (0,92 e 0,70m do piso). A 

escada foi dimensionada de acordo com a norma. O balcão de atendimento na recepção 

possui espaço reservado e adaptado com altura necessária ao atendimento do cadeirante. 

Aplicação de piso tátil de alerta em calçadas, início e final dos lances de escada, entrada do 

elevador e sempre no entorno de qualquer obstáculo. Nas vias existem faixas de passagem 

de pedestres e guias de rebaixamento.  

Enfim, sempre que o projeto não for claro, cumprir-se-á a NBR 9050/2004. 

Não é objeto deste trabalho o PCA (Projeto Complementar de Acessibilidade). Este 

deverá ser feito posteriormente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Sabe-se da importância, no mundo de hoje, de se considerar a questão da redução do 

consumo energético na edificação, e o papel dos profissionais, especialmente arquitetos, 

nessa questão. Esse estudo se inseriu neste contexto, ao pensar um prédio público - o 

Centro de Treinamento para Servidores do IFRN (CTSIFRN), em São Gonçalo do 

Amarante/RN - com esses princípios, ao mesmo tempo em que atendeu aos objetivos e 

natureza do Mestrado Profissional.  

O objetivo geral deste trabalho foi o de elaborar um anteprojeto Arquitetônico do 

CTSIFRN que levasse em consideração não apenas os itens tradicionais geralmente 

considerados na elaboração de qualquer projeto arquitetônico, tais como a função, uso e a 

estética do edifício - neste caso, para uma edificação destinada ao treinamento de 

funcionários de uma instituição de ensino - entre outros, mas, em especial, a redução do 

consumo energético na edificação. Para alcançar esses objetivos de redução do consumo, foi 

necessário trabalhar com os chamados fatores de desempenho energético da edificação. 

Organizado em capítulos, o estudo partiu, após a introdução (capítulo 1), da definição 

de alguns conceitos essenciais sobre a arquitetura e meio ambiente (capítulo 2), para tratar 

em seguida de estudos de referência que auxiliassem no desenvolvimento da proposta 

(capítulo 3) e, finalmente, no capítulo 4, expor a solução propriamente dita para o CTSIFRN. 

Esses quatro capítulos foram seguidos das considerações finais, das referências bibliográficas 

e de um caderno contendo a solução gráfica (pranchas) do estudo.  

Uma questão central nesse trabalho foi considerar a redução do consumo energético 

na edificação a partir do processo projetual. Nesse esforço, o trabalho se fundamentou 

metodologicamente no estudo dos chamados fatores de desempenho energético da 

edificação. Resumidamente, os resultados alcançados em relação a cada fator foram os 

seguintes: em relação ao terreno e seu entorno, visto que a limitação do terreno disponível 

era grande, procurou-se trabalhar a posição do CTSIFRN, entre as edificações existentes, de 

forma a não prejudicar a correta exploração dos fatores climáticos como ventilação e 

iluminação naturais. Ainda dentro do fator do terreno e seu entorno, observou-se e 
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privilegiou-se a característica da paisagem existente, sem esquecer a observância da 

topografia do local e a legislação vigente para a região. A vegetação de grande porte 

existente foi preservada, e a edificação foi concebida de modo a permitir a visualização 

dessa vegetação a partir da circulação da escada, onde foi proposta uma parede de vidro 

translucido. Em relação aos fatores climáticos, procurou-se uma volumetria que pudesse 

oferecer uma ventilação natural cruzada por toda a edificação, principalmente nas 

circulações internas, onde se abriu os rasgos mencionados no decorrer do trabalho. Nos 

fatores ocupacionais, buscou-se seguir o programa em questão de forma que a edificação 

pudesse proporcionar a funcionalidade necessária a um edifício dessa natureza, para o que 

discussões foram feitas com a direção da instituição. No fator da edificação, trabalharam-se 

soluções na envoltória do edifício, de forma a proteger as aberturas e cobertura da entrada 

de carga térmica nos ambientes. Para a cobertura utilizou-se a telha termoacústica e 

também parte desta foi proposta como cobertura ventilada. Nas aberturas, de acordo com o 

estudo da carta solar, utilizou-se um misto de proteção em beirais com brises metálicos 

perfurados, além da utilização nas fachadas leste e oeste, onde possível, de paredes ditas 

cegas (sem aberturas).  

 Mas o desenvolvimento do projeto não se ateve, nem poderia se ater, somente aos 

fatores de desempenho, outras questões também sendo importantes e que representando 

grande contribuição no resultado final da edificação. A solução estética permitiu associar as 

soluções para a redução de consumo energético sem deixar de oferecer ao usuário uma 

edificação confortável e esteticamente agradável, inserida na paisagem. As questões 

estruturais, a princípio preocupantes, foram solucionadas da melhor maneira possível, 

considerando as exigências funcionais, por um lado, e as delimitações do terreno, por outro. 

 Os estudos de referência feitos muito contribuíram ao se observar edificações com o 

mesmo uso (centros de treinamento) e ainda edificações que utilizaram soluções para 

contribuição na diminuição da entrada de carga térmica para o seu interior. No Instituto 

Universitário de Formação de Professores (IUFM), o fator ocupacional pela parte 

programática e o fator climático por utilizar bem a iluminação natural e a ventilação zenital 

foram os que mais contribuíram para a projetação do CTSIFRN. No TECNOCENTRO, a forma 

como os fatores climáticos foram utilizados, ou seja, a solução para a ventilação cruzada e a 
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iluminação zenital juntamente com o detalhe da passarela, inspiraram algumas ideias 

utilizadas na projetação do projeto tema desta dissertação. No Centro de formação de 

educadores de São Caetano do Sul foi explorado, além do fator ocupacional observado em 

quase todos os estudos de referência, o bom estudo de integração com a natureza existente 

(fator do terreno e seu entorno), de modo que a solução para a implantação das edificações 

preservando o entorno trouxeram bons resultados assumidos também na locação do prédio 

do CTSIFRN dentro do terreno proposto. O CEMURE e o Centro Paulo Freire contribuíram 

enormemente para a projetação do CTSIFRN no que se refere ao fator ocupacional, visto que 

foi possível visualizar pessoalmente os ambientes necessários para um bom funcionamento 

em um centro de treinamento de profissionais como é o caso do projeto desta dissertação. 

Visualizaram-se ambientes bem projetados assim como outros que necessitavam melhorias 

em termos de tamanho e/ou locação. Por fim, na sede do BNB pode-se presenciar o uso 

especifico do fator da edificação no uso de protetores solares em aberturas da sua 

envoltória. Percebeu-se como essas soluções arquitetônicas podem contribuir amenizando a 

entrada de carga térmica para o interior da edificação. 

Analisou-se ainda a questão da segurança ao fogo e o que esta acarretaria na forma e 

estética do edifício. A primeira modificação feita foi em relação às passarelas das circulações 

no pátio interno, central ao edifício, que estavam em sentidos opostos uma em relação à 

outra. Elas ficaram no mesmo sentido devido à questão de rota de fuga e acesso até a 

escada. Analisou-se também a largura e dimensionamento dos degraus da escada. O 

reservatório foi dimensionado de modo a levar em consideração não apenas o consumo 

diário, mas também a reserva técnica de incêndio.  E por fim, foi observada toda a questão 

de acessibilidade ao Portador de Mobilidade Reduzida (PMR) de forma a cumprir o livre 

acesso a qualquer usuário. Essas exigências, ainda que não fosse objeto da pesquisa, 

precisavam absolutamente ser pensadas, tendo em vista a dimensão do edifício e, 

principalmente, o fato de que existe a possibilidade real de sua construção.  

Trata-se, contudo, de um anteprojeto, que terá continuidade em nível de projeto 

executivo mesmo após o termino do Mestrado Profissional. Por isso, alguns itens não foram 

tratados aqui porque não haveria tempo hábil para tal. É o caso, por exemplo, do orçamento 

da obra, no qual será estudado o custo adicional causado pelas soluções voltadas para a 
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redução do consumo energético na edificação. Poderá também ser fonte de estudo futuro, a 

economia que essas soluções certamente produzirão em termos da diminuição no consumo 

de energia na edificação. O passo seguinte deverá ser a confecção dos projetos 

complementares de estrutura e de instalações, o que significa dizer que o anteprojeto aqui 

proposto poderá passar por adaptações. Além disso, ele poderá ser objeto de um futuro selo 

de certificação ambiental, caso venha a atender as exigências mínimas para tal, mediante 

estudo. A presente pesquisa não se propôs a uma análise com vista a uma futura 

classificação nesses moldes, mas fica a perspectiva de que isso possa vir a ocorrer 

futuramente.  

Apesar das dificuldades encontradas, tais como conciliar o trabalho com o estudo, e 

de voltar a estudar depois de alguns anos, entre outras, este trabalho alcançou seu objetivo 

e constituiu um passo para o crescimento profissional desta pesquisadora. Além disso, o fato 

de se tratar de um projeto que tem chances reais de ser construído representa uma 

contribuição considerável para o IFRN e para a temática da redução do consumo energético 

em edifícios públicos, que é uma questão da qual o profissional arquiteto não pode mais 

ignorar. 

Outra dificuldade, que também decorreu em novos aprendizados, diz respeito à 

complexidade do assunto estudado, o uso de programas computacionais até então 

desconhecidos por esta profissional, o conhecimento e linguagem técnica relativa à 

eficiência energética, os quais são pouco utilizados no dia-a-dia profissional. Mesmo que, 

como profissional em arquitetura, questões como iluminação e ventilação naturais fizessem 

parte de minhas preocupações ao projetar, esses fatores passaram a fazer parte de maneira 

mais consciente e com embasamento e auxílio de instrumentais importantes na hora das 

decisões projetuais a serem tomadas. Após a experiência do Mestrado Profissional, percebo 

ganhos no meu aprendizado como projetista que se revelam desde a fase inicial do processo 

projetual, quando dos estudos de implantação da edificação no terreno que levem em conta 

aspectos climáticos, algo que passa a ser feito de forma mais precisa e profunda, com auxílio 

de programas como o solar tool para definir soluções para a envoltória das edificações em 

projetação no meu atual local de trabalho. 
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Enfim este trabalho ajudou a repensar minha forma de projetar, reconsiderando 

posturas adotadas daqui pra frente. É possível associar soluções arquitetonicamente mais 

elaboradas em termos estéticos e ao mesmo tempo contribuir para a redução do consumo 

energético. Uma boa solução que permita reduzir o consumo energético na edificação é 

fundamental em tempos de crise energética e de degradação dos recursos naturais e 

ambientais, como nos dias de hoje. O setor público pode e deve pensar um bom projeto 

arquitetônico definido não só em função dos custos, manutenção e durabilidade, mas 

também levando em consideração o desempenho térmico na edificação proposta. A boa 

solução deve ser pensada desde a escolha do terreno até a especificação de materiais, de 

forma que se possa reduzir o consumo energético no edifício durante o seu tempo de uso. 
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7 ANEXOS 
 

 

 

 

 

Anexo 01 - Croqui esquemático (sem escala) da planta baixa do CEMURE 

 

 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Anexo 02 - Croqui esquemático (sem escala) da planta baixa do pavimento térreo 
do Centro de formação de educadores Paulo Freire 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Anexo 03 - Croqui esquemático (sem escala) da planta baixa do pavimento superior 
do Centro de formação de educadores Paulo Freire 

 

Fonte: Autora, 2013 
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Anexo 04 – Organograma da Reitoria do IFRN 

 

 

Fonte: IFRN, 2013 
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Anexo 05 – Organograma do Campus Natal Central do IFRN 

 

 

Fonte: IFRN, 2013 
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Anexo 06 – Matriz de Relações CTSIFRN 

 

Fonte: Autora, 2013 


