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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vem 

passando por um intenso processo de expansão, comum as Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) a partir do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Os incentivos a UFRN se traduzem na ampliação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, contratação de recursos humanos e 

adequação/ampliação dos espaços físicos. O foco da UFRN na área tecnológica no 

projeto REUNI, vem refletindo na expressiva ampliação da estrutura física da área do 

Centro de Tecnologia, onde o Setor de Aulas IV segue sendo o principal conjunto de 

salas que atende aos cursos da área tecnológica, na qual se evidencia a carência de 

salas de aula. Nesse sentido, o trabalho aqui apresentado, propõe um anteprojeto 

arquitetônico para ampliação do espaço físico desse setor, tendo como principais 

parâmetros: (i) a flexibilidade espacial que atenda aos variados números de alunos por 

turma; (ii) o conforto ambiental, utilizando os parâmetros e diretrizes construtivas para a 

Zona Bioclimática 8; (iii) as prescrições constantes nas normas da ABNT: NBR 

9050:2004, NBR 15220-3:2003 e NBR 9077:2001. A proposta arquitetônica utilizou o 

gabarito máximo permitido pelo Plano Diretor do Campus Central da UFRN, quatro 

pavimentos, considerando a edificação existente (área igual a 7.413,95 m²) como 

pavimento térreo e a ampliação proposta distribuída em três pavimentos, com área em 

torno de 2.535,00 m² cada, perfazendo um total de 7.602,65 m² de área total 

construída. 

 

 

Palavras chave: Arquitetura. Projeto. Flexibilidade Espacial. Conforto Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) has come 

through an intense process of expansion, common for the Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) -   Higher Education Institutions – since the implantation of the 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a 

program of restructuring and expansion of the federal universities. The incentives made 

at UFRN can be seen into the expansion of the fields of teaching, research and 

extension, besides hiring human resources and adaptation / expansion of physical 

spaces. The focus of the UFRN at the technological area through the project (REUNI) 

has reflected in a significant expansion of the physical structure of the Center of 

Technology, area where the section of classes IV remains being the main set of rooms 

that supports the demand of the courses in the technological area, in which highlights 

the lack of classrooms. In this sense, the work presented here, proposes an 

architectural blueprint for expanding the physical space of this sector, based in this main 

parameters: (i) the spatial flexibility that attends the varying numbers of students per 

class; (ii) the environmental comfort, using the parameters and guidelines constructive 

for the Bioclimatic Zone 8; (iii) the requirements contained in the rules of ABNT NBR 

9050:2004, 9077:2001 and NBR NBR 15220-3:2003. The architectural proposal used 

the maximum template allowed by the UFRN Central Campus Master Plan, four floors, 

considering the existing building (area equal to 7413.95 m²) as the ground floor and the 

extension proposed distributed on three floors, with an area of around 2,535, 00 m² 

each, making up a total of 7602.65 m² of total area built. 

 

Keywords: Architecture. Project. Space flexibility. Environmental comfort. 
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nserida no projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), nos últimos anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

vem passando por um intenso processo de expansão, ampliando expressivamente 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o que gerou um expressivo 

crescimento na contratação e aperfeiçoamento dos recursos humanos e imprescindível 

ampliação e adaptação do espaço físico existente. A ênfase na área tecnológica no 

âmbito da instituição vem se refletindo na significativa ampliação da estrutura física do 

Centro de Tecnologia. O exemplo mais recente é o projeto e construção de um edifício, 

com aproximadamente 8.000 m², que abrigará os laboratórios e espaços 

administrativos dos cursos de engenharia recém criados. Outro importante fator é a 

ampliação do espaço físico do Setor de Aulas IV da UFRN, principal conjunto de salas 

que atende aos cursos da área tecnológica, atualmente com 7.413,95 m² de área 

construída e que, em função da acentuada demanda existente, nos próximos anos 

precisará duplicar o espaço disponibilizado. 

Sendo assim, o trabalho realizado teve como principal objetivo, a elaboração de um 

anteprojeto arquitetônico para ampliação no Setor de Aulas IV da UFRN, que se mostre 

flexível e adaptável, proporcione conforto ambiental aos usuários através do melhor 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (ventilação e iluminação) e atenda as 

exigências e diretrizes contidas nas normas utilizadas como referência, notadamente, 

aquelas referentes à acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e segurança 

contra incêndios. Busca-se, portanto, atender a demanda atual por espaço físico 

destinado às atividades de ensino dos cursos que integram o Centro de Tecnologia da 

UFRN, agregando qualidade ao espaço construído. 

Com base nesse estudo pretende-se responder a hipótese de que, somando a 

compreensão do edifício existente e da expansão populacional do Centro de 

Tecnologia da UFRN, à utilização de parâmetros de conforto que orientem o processo 

projetual, é possível criar espaços com melhores condições de trabalho, convívio e 

aprendizado, promovendo qualidade de vida aos seus usuários. 

I 
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Esta dissertação apresenta o resultado do processo de concepção desse anteprojeto 

arquitetônico, considerando que, para atingir o objetivo proposto, a atividade projetual 

foi dividida em três etapas, pré-projeto, estudo preliminar e anteprojeto, como segue:  

 A primeira etapa, o pré-projeto, consiste no procedimento adotado para embasar 

e auxiliar o desenvolvimento da proposta, composto por: (i) fundamentação 

teórica-conceitual; (ii) caracterização da área; (iii) definição dos conceitos e 

diretrizes; (iv) estudos de referência; e (v) análise das condicionantes. A junção 

desse conjunto de fatores com as sugestões dos usuários locais conduziu à 

próxima etapa. 

 Na segunda etapa, o estudo preliminar, foram definidos: (i) a programação 

arquitetônica; (ii) os estudos de volumetria e implantação; (iii) as simulações da 

trajetória da ventilação natural nas volumetrias e implantações propostas; (iv) a 

definição de estratégias construtivas e de conforto ambiental, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos; e (v) a análise dos procedimentos anteriores para 

auxiliar na tomada de decisões projetuais e materialização da distribuição 

espacial por meio de croquis, esboços e desenhos técnicos, dentro da 

volumetria definida.  

 Na terceira e última etapa, foram realizados os ajustes e certificações das 

diretrizes e condicionantes impostas para a ampliação do espaço físico do Setor 

de Aulas IV da UFRN, produto final do Mestrado Profissional em Arquitetura, 

Projeto e Meio Ambiente da UFRN, além de sugestões de caráter imediato para 

a edificação existente. 

 

Além disso, para embasamento da atividade foi essencial: (i) revisar os requisitos 

básicos de conforto ambiental, que proporcionem um desempenho satisfatório ao 

projeto arquitetônico e critérios estabelecidos nas normas da ABNT, relativas à 

acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida e a saídas de emergência em 

edificações; (ii) identificar os problemas relacionados à acessibilidade e conforto 

ambiental na edificação existente; e (iii) estabelecer critérios, por meio da análise da 

estrutura existente, como base para a ampliação do Setor de Aulas IV desta 

Universidade. 
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A apresentação do trabalho realizado foi dividida em 2 volumes: o primeiro, 

correspondendo ao texto da dissertação, e o segundo, contendo a proposta gráfica. 

Além da introdução, o volume I é composto por mais seis capítulos, quais sejam: 

justificativa, procedimentos metodológicos, pré-projeto, estudo preliminar, anteprojeto e 

considerações finais. A proposta gráfica foi dividida em 9 pranchas, distribuídas da 

seguinte forma: a prancha 01 contendo a implantação e cobertura; pranchas 02, 03, 04 

e 05, as plantas baixas dos pavimentos; as pranchas 06 e 07, os cortes e fachadas; e 

as pranchas 08 e 09, as perspectivas da edificação. 
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 UFRN, criada em 1958, vem passando nos últimos anos por um intenso processo 

de expansão, ampliando expressivamente suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Em termos de expansão populacional da UFRN, o Relatório de Gestão 2013 

registrou 31.914 alunos matriculados na graduação (27.482 na presencial e 4.432 à 

distância), 7.252 na Pós-Graduação, 11.481 no ensino médio profissionalizante, médio 

e infantil, representando um crescimento, respectivamente, de 84,1%, 93,01%, e 680% 

(Anexo 01), em relação ao ano de 2003. São 129 cursos de graduação1 (sendo 93, só 

no campus central), 55 mestrados, 30 doutorados, 63 especializações e 35 cursos de 

residência médica e profissional (UFRN, 2013, p.51).  

Tal crescimento, além de motivar a contratação e o aperfeiçoamento dos recursos 

humanos, implica em uma imprescindível ampliação do espaço físico, adaptação da 

estrutura existente (salas de aula, laboratórios, instalações administrativas, unidades 

de serviços e bibliotecas) e em tornar a instituição mais acessível às pessoas com 

mobilidade reduzida. Essa última meta é trabalhada através de um programa 

desenvolvido pela Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (CAENE) cuja finalidade é apoiar, orientar e acompanhar a 

política de inclusão desses estudantes no âmbito da Universidade e, desde 2000, vem 

desenvolvendo ações voltadas para promover seu acesso e permanência no espaço 

acadêmico.   

Significativa parte desta ampliação deveu-se à adesão da universidade ao programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a partir do que foram 

estabelecidas metas de crescimento de 53% no ensino de graduação e de 

aproximadamente 40% para a pós-graduação, implicando em um aumento estimado de 

2.700 novas vagas (UFRN, 2011; p.38) entre 2008 e 2012. 

REUNI é um Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais, criado pelo Governo Federal que tem como 
principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. 
Para tanto o Governo Federal adotou uma série de medidas para retomar o 
crescimento do ensino superior público, criando condições para que as 
universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica 

                                            

1A partir de 2010, os cursos a ser contabilizados, pelo MEC, por turno e modalidade acadêmica. 
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da rede federal de educação superior (...). As ações do programa contemplam 
o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos 
noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre 
outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. 
(...). O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é 
uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
(PDI UFRN, 2010, p. 23). 

Na elaboração do projeto para o REUNI, a UFRN apresentou como diferencial um novo 

modelo de formação acadêmica, representado pelo bacharelado em Ciência e 

Tecnologia (C&T), com a formação em dois ciclos, e a criação de cinco novos cursos 

de graduação em Engenharia: Ambiental, Biomédica, Mecatrônica, Petróleo e 

Telecomunicação. Tal iniciativa sintetiza o intenso crescimento pelo qual o CT vem 

passando, o qual atualmente encontra-se estruturado em 12 Departamentos, com 15 

cursos de graduação, diversas bases de pesquisa e projetos de extensão, além de  07 

programas de pós-graduação (www.ct.ufrn.br, acessada em 28 de novembro de 2013). 

A ênfase na área tecnológica no âmbito da UFRN, no projeto de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), vem se refletindo na expressiva 

ampliação da estrutura física do Centro de Tecnologia. O exemplo mais recente é o 

projeto e construção de um edifício, com aproximadamente 8.000 m², que abrigará os 

laboratórios e espaços administrativos dos cursos de engenharia recém criados. É 

imprescindível ressaltar que, mesmo assim, o Setor de Aulas IV, segue sendo o 

principal conjunto de salas que atende aos cursos da área tecnológica.  

Realizado um breve estudo sobre a estrutura existente, a confirmação da necessidade 

de ampliação e a definição do espaço físico disponível dentro do zoneamento do 

campus central destinado ao Centro de Tecnologia, espera-se conceber um projeto 

arquitetônico que traga melhorias para a qualidade deste espaço e das atividades ali 

desenvolvidas, facilitando o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.  

No desenvolvimento da proposta arquitetônica foram realizadas pesquisas, simulações 

em programas específicos e análises dos resultados obtidos, que serviram de 

subsídios para a fase de projetação. Com base nos resultados, o trabalho aqui 

apresentado é o produto do processo criativo para a concepção de um anteprojeto 

arquitetônico para ampliação do espaço físico do Setor de Aulas IV da UFRN. 
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3  PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS 
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ara alcançar o objetivo proposto o trabalho a ser realizado foi dividido em três 

etapas, pré-projeto, estudo preliminar e anteprojeto, baseadas nos seguintes 

procedimentos: levantamento e análise de dados; e, concepção e desenvolvimento da 

proposta. 

A primeira etapa, o pré-projeto, teve a finalidade de embasar e auxiliar o 

desenvolvimento da proposta através: (i) da fundamentação teórica-conceitual por meio 

de revisão bibliográfica e pesquisas em sítios eletrônicos e materiais especializados 

relacionados ao tema como forma de orientar as fases seguintes; (ii) da caracterização 

da área objeto de estudo; (iii) da definição dos conceitos e diretrizes que nortearam  o 

processo projetual; (iv) dos estudos de referência por meio da análise de edificações 

e/ou projetos arquitetônicos que apresentassem estratégias e soluções que 

atendessem aos critérios e diretrizes pré-estabelecidas; e, (v) levantamento dos 

condicionantes ambientais e identificação dos principais problemas encontrados 

relacionados ao desempenho do aproveitamento da ventilação e iluminação na 

edificação existente, com o propósito de obter informações que possam nortear a 

implantação da nova edificação, levantamento das condicionantes impostas pela 

legislação local, referências normativas e de dimensionamento, além da análise da 

distribuição e capacidade atual do espaço físico e estimativa de expansão para os 

próximos cinco anos.  

A junção do conjunto de informações supracitado com as sugestões dos usuários 

locais (gestores, professores, alunos e corpo técnico-administrativo), conduziu a 

próxima etapa, o estudo preliminar, no qual foi definido: (i) a programação 

arquitetônica, isto é, a definição dos ambientes e setorização, análise da matriz de 

relações e ambientes, zoneamento e pré-dimensionamento, de acordo com a 

necessidade e sugestões da gestão atual e usuários locais; (ii) estudos de volumetria e 

implantação dentro do espaço físico disponível; (iii) simulações da trajetória da 

ventilação natural nas volumetrias e implantações propostas para comprovação da 

mais satisfatória; (iv) definição de estratégias construtivas e de conforto ambiental; e (v) 

materialização por meio de croquis, esboços e desenhos técnicos, da distribuição 

P 
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espacial dentro da volumetria definida, resultante da análise das fases anteriores e 

baseada nas limitações e critérios pré-estabelecidos.   

Na terceira e última etapa, o anteprojeto, foram realizados a análise da etapa anterior e 

a comprovação das diretrizes e condicionantes impostas para realização dos ajustes na 

proposta de ampliação do espaço físico do Setor de Aulas IV da UFRN, produto final do 

Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN, além de 

sugestões para a edificação existente, no que diz respeito ao conforto térmico e 

lumínico de alguns ambientes. 

Para uma melhor visualização desse processo foi elaborado um quadro, que resume os 

procedimentos utilizados para a realização do objetivo proposto (Figura 1). 

Figura 1 – Quadro resumo dos procedimentos. 

FASES ETAPAS PROCEDIMENTOS 

01. Levantamento 

e análise de dados 
Pré-projeto 

Fundamentação teórica-conceitual 

Caracterização da área objeto de estudo 

Definição dos conceitos e diretrizes 

Estudos de referência 

Condicionantes 

02. Concepção e 

desenvolvimento 

da proposta 

Estudo preliminar 

Programação arquitetônica 

Estudos de volumetria e implantação 

Simulações da trajetória da ventilação natural 

Definição de estratégias 

Croquis, esboços e desenhos técnicos 

Anteprojeto 

Análise da etapa anterior 

Ajustes 

Comprovações 

Sugestões para a edificação existente 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Em termos de concepção projetual, optou-se por trabalhar de modo dialético, 

estabelecendo um largo diálogo com a proposta em desenvolvimento, com destaque 

para as questões funcionais, tectônicas e de conforto ambiental. Assim, na tomada de 

decisão a cada passo os múltiplos aspectos do projeto eram revistos/reavaliados 

quanto a consequências das prováveis mudanças. Para tanto, além das simulações 

gráficas (croquis e desenhos de concepção), foram utilizadas maquetes tridimensionais 

(físicas e virtuais) e simulações específicas (sobretudo na área de conforto, com ênfase 

para os aspectos ligados à insolação e ventilação).    
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4  PRÉ-PROJETO 
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ntende-se por pré-projeto, a fase que antecede ao estudo preliminar, e 

corresponde ao conjunto de informações teóricas que servirão de base para a 

concepção do projeto. Nesse item trataremos de seis tópicos que propiciaram o 

embasamento para o desenvolvimento da proposta arquitetônica aqui apresentada: (i) 

fundamentação teórica-conceitual, na qual se discute a sustentabilidade nas 

edificações e os tópicos mais enfaticamente trabalhados nesse projeto; (ii) 

caracterização da área de estudo, no Campus Central da UFRN; (iii) os conceitos 

norteadores da proposta; (iv) as diretrizes projetuais adotadas nesse projeto; (v) os 

quatro principais estudos de referência que nortearam o trabalho; e, finalmente, (vi) as 

principais condicionantes da proposta.  

4.1 Fundamentação teórica-conceitual 

Elaborada no âmbito de um programa voltado para a associação entre projeto de 

arquitetura, meio ambiente e sustentabilidade, esta proposta, tem como pano de fundo 

a busca por um edifício sustentável, mesmo que essa exigência se materialize apenas 

sob alguns aspectos. Para tanto, para iniciar essa dissertação foi necessária a 

realização de uma breve pesquisa sobre o tema, com a finalidade de entender o 

processo de construção, estabelecer critérios e definir as diretrizes para proposição dos 

elementos de uma edificação sustentável que seriam adotados no projeto. 

Conceitualmente, o entendimento de construção sustentável tem como base o 

desenvolvimento de um projeto que abranja soluções para as principais demandas 

ambientais sem, no entanto, renunciar ao avanço da tecnologia e as necessidades dos 

usuários. Segundo Márcio Augusto Araújo, consultor do Instituto para o 

Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA), construção sustentável é 

 (...) um sistema construtivo que promove alterações conscientes no entorno, 
de forma a atender as necessidades da edificação e uso do homem moderno, 
preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de 
vida para as gerações atuais e futuras. (...) é uma nova forma de pensar a 
própria construção e tudo que a envolve (...). Trata-se de uma visão 
multidisciplinar e complexa, que integra diferentes áreas do conhecimento 
(ARAÚJO, 2012). 

Partindo desse tipo de entendimento, Viggiano (2010, p.9) defende que uma edificação 

é considerada sustentável quando “(...) é capaz de se manter utilizando as limitações 
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dos recursos disponíveis, economizando, conservando, reusando e reciclando.” Para o 

autor, tudo se inicia com o projeto de arquitetura, de modo que é essencial que o 

arquiteto proponha uma edificação adaptada ao clima local e seja consciente das 

implicações ambientais do futuro edifício, além de coordenar a integração entre todos 

os projetos de modo a evitar problemas futuros e maximizar a potencialidade das ações 

empreendidas.  

A sustentabilidade na construção passa por três medidas essenciais: em 
primeiro lugar, a melhoria dos projetos em termos de eficiência energética, 
diminuindo as suas necessidades em iluminação, ventilação e climatização 
artificiais; em segundo lugar, a substituição do consumo de energia 
convencional por energia renovável, não poluente e gratuita; e finalmente, em 
terceiro lugar, a utilização de materiais locais, preferencialmente materiais de 
fontes renováveis ou com possibilidade de reutilização e que minimizem o 
impacto ambiental (BRAZ et al, 2004, p.8). 

Por sua vez, ao referir-se especificamente ao projeto de uma edificação sustentável, 

Márcio A. Araújo (2012) indica haver nove passos imprescindíveis a sua proposição: 

planejamento sustentável da obra; aproveitamento passivo dos recursos naturais; 

eficiência energética; gestão e economia da água; gestão dos resíduos na edificação; 

qualidade do ar e do ambiente interior; conforto termo acústico; uso racional de 

materiais; e o uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis.                                                                                            

No entanto, diante do desafio da elaboração de uma proposta concreta, nem sempre é 

possível contemplar todas os requisitos associáveis de uma construção sustentável. 

Assim sendo, dentre as inúmeras possibilidades de atuação nesse campo, para esse 

trabalho optou-se por definir alguns parâmetros para embasar a concepção do projeto, 

dando prioridade aos seguintes princípios, selecionados por estarem mais fortemente 

ligados à política institucional no âmbito da UFRN:  

 aproveitamento passivo dos recursos naturais;  

 qualidade do ar; 

 qualidade do ambiente interior;  

 conforto termo acústico, com atendimento às diretrizes constantes nas normas 

brasileiras de desempenho térmico; 
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 utilização de soluções aparentemente simples que podem contribuir para a 

melhoria dos espaços, entre elas, utilização de paredes ventiladas, aberturas 

direcionadas, correta orientação das fachadas;  

 quando necessário, indicação de uso de sistemas de climatização com baixo 

consumo de energia, que não comprometam o desempenho satisfatório se 

buscado pelo projeto final; 

 atendimento às normas de acessibilidade, de modo a contribuir para a política 

de inclusão; e, 

 preocupação com a segurança contra-incêndio. 

Diante destas preocupações, os próximos subitens serão dedicados a comentar alguns 

dos principais aspectos relacionados à Zona Bioclimática na qual será implantada a 

edificação, diretrizes para a elaboração de um projeto de arquitetura sustentável, 

condições de acessibilidade e segurança contra incêndio. 

4.1.1 A adequação ao clima e a Zona Bioclimática 8 

Na busca de soluções coerentes com o objetivo proposto, foram utilizados os critérios 

citados anteriormente e as diretrizes e estratégias construtivas constantes na norma 

brasileira de desempenho térmico NBR 15220:20032 como base para a tomada de 

decisões projetuais, ainda na fase de planejamento. 

Segundo a NBR 15220-1:2003, zona bioclimática é “a região geográfica homogênea 

quanto aos elementos climáticos que interferem nas relações entre ambiente 

construído e conforto humano.”  Com base nesse conceito, a norma apresenta um 

mapeamento do clima no território brasileiro, que  tem relação com as características 

do clima do país, o qual não corresponde ao mapeamento regional nem a divisão por 

estados. Assim, podem existir diferentes zonas bioclimáticas em um mesmo estado, 

como também, zonas climáticas que abrangem partes de vários e diferentes estados. 

De acordo com essa norma, o território brasileiro é dividido em oito zonas (Figura 2), 

definidas com base na homogeneidade do clima do país e agrupadas de acordo com a 

                                            

2 NBR 15220:2003, disponível em http://www.engenharia.pro/papers/NBR_15220.pdf. 
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semelhança do clima local, considerando três fatores principais: médias mensais das 

temperaturas máximas, médias mensais das temperaturas mínimas e as médias 

mensais das umidades relativas do ar.  

Figura 2 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro. 

 

Fonte: NBR 15220, 2003. 

Esse zoneamento e classificação climática tem o objetivo de sugerir recomendações 

construtivas para a projetação de uma edificação com desempenho térmico satisfatório, 

construídas de modo adequado ao clima local. Essas diretrizes construtivas são 

referentes a dimensões das aberturas para ventilação, proteção das aberturas, 

vedações externas (tipos de cobertura e de parede externa) e estratégias de 

condicionamento térmico passivo, disponível na norma da ABNT NBR 15220-3 - 

Desempenho Térmico de Edificações - Parte 3. Vale salientar que essa norma não 

trata de procedimentos para avaliação do desempenho térmico da edificação, estes 

podem ser obtidos através de cálculos, medições in loco ou simulações em programas 

computacionais. 



34 

 

 

  

De acordo com o Zoneamento Bioclimático Brasileiro, a cidade de Natal está inserida 

na Zona Bioclimática 8 (ZB8), definida pelo clima quente-úmido, corresponde a uma 

grande parte do território brasileiro que ocupa cerca de 54% do país e engloba a região 

amazônica e o litoral do nordeste (Figura 2).  

(...) os elementos característicos do clima quente-úmido apresentam 
temperatura do ar raramente superior a da pele (entre 21º e 32º) e pequena 
amplitude térmica (menor que 10º). Apresenta duas estações bem definidas, 
com pequena variação de temperatura entre elas: umidade relativa do ar 
elevada, chuvas fortes e radiação solar intensa (ROMERO, 1988 apud 
CARVALHO, 2005, P.44). 

Para o aproveitamento satisfatório dos elementos climáticos na concepção do projeto, 

algumas decisões podem ser tomadas para controlar esses elementos (Figura 3), além 

da utilização de requisitos básicos para aplicação em edificações projetadas para esse 

clima, entre elas, o aproveitamento máximo da sombra; a utilização de beirais, brises, 

corredores e varandas para proteção do sol e chuva; proporcionar ventilação através 

de aberturas, janelas, pisos elevados e espaços abertos; a utilização de cores claras 

para baixa absorção de calor; entre outras. 

Figura 3 - Formas de controle dos elementos climáticos. 

ELEM. CLIMÁTICOS FORMA DE CONTROLE 

TEMPERATURA Reduzindo a produção de calor 

VENTOS Aumentando o movimento do ar 

UMIDADE Evitando a absorção de umidade e diminuindo a pressão de vapor. 

RADIAÇÃO Reduzindo a absorção 

CHUVAS Protegendo os espaços públicos e promovendo um rápido escoamento 

Fonte: elaboração própria, 2014. 

A NBR 15220-3 estabelece recomendações e estratégias construtivas para o 

desempenho térmico das edificações, de acordo com cada zona bioclimática. 

Conforme o Anexo C3 dessa Norma, para a Zona Bioclimática 8, propõe-se: aberturas 

                                            

3 NBR 15220-3:2003, Anexo C, Tabelas C1 e C2, p. 17, disponível em http://www.engenharia.pro. 
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grandes e sombreadas; paredes e cobertura leve refletora, com índices de 

transmitância térmica (U), atraso térmico (φ) e fator solar (FSo) conforme Figura 4. 

Figura 4 -Transmitância térmica, atraso térmico e fator solar para paredes leves e refletoras. 

 

Fonte: NBR 15220-3, 2003. 

Além disso, podem ser utilizadas as seguintes estratégias de condicionamento térmico 

passivo: ventilação cruzada permanente e a utilização de paredes e coberturas com 

maior massa térmica. Esses critérios foram empregados na elaboração do projeto. 

A correta utilização das recomendações e estratégias construtivas na concepção do 

projeto arquitetônico de uma edificação, no tocante ao aproveitamento máximo da 

ventilação e iluminação naturais, de acordo com cada zona bioclimática, torna possível 

proporcionar condições satisfatórias de conforto ambiental adequado ao usuário e a 

contribuição para a redução do consumo de energia elétrica na edificação. 

4.1.2 Diretrizes projetuais para um edífício em Natal/RN baseadas na construção 

e edificação sustentáveis 

Como garantia de um edifício sustentável, algumas premissas são essenciais e podem 

ser pensadas desde a fase de implantação do projeto de arquitetura até a conclusão da 

obra com a escolha dos materiais adequados ao local onde será implantada a 

edificação. Por outro lado, deve-se ter consciência de que “não existe uma solução 

ótima e aplicável a todas as situações, mas sim inúmeros mecanismos que devem ser 

selecionados no sentido de se encontrar uma solução adequada para determinado 

local” (BRAZ et all, 2004, p.13). 
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Para tanto, foi fundamental o conhecimento dos procedimentos, estratégias e diretrizes 

para uma edificação sustentável, para adoção de critérios que serviram de base para a 

concepção projetual de acordo com o objetivo proposto para a elaboração do projeto. 

São eles:  

a) definição da forma e implantação da edificação de maneira que as maiores aberturas 

do edifício proposto se encontrem voltadas para os ventos predominantes, otimizando 

a ventilação interna; 

b) manutenção da vegetação existente na área externa, e se necessário, propor 

preferencialmente a vegetação nativa pela facilidade de adaptação ao clima e solo 

característico da região; 

c) conforto térmico: relacionado à definição da forma e implantação da edificação, tem 

a finalidade de garantir um nível aceitável de qualidade do ar nos ambientes, ventilados 

natural ou mecanicamente, para tanto, a utilização de algumas estratégias  podem ser 

adotadas, entre elas: aplicação de cores claras nas paredes e utilização de protetores 

solar (brises, varandas, beirais) nas aberturas, como forma de minimizar a incidência 

da radiação solar direta e a transmissão de calor para dentro dos ambientes. Pode-se 

ainda, proporcionar o movimento de ar no interior da edificação através de aberturas, 

ventilação cruzada, peitoril ventilado, efeito chaminé (Figura 5), além da vegetação, 

que aparece como meio de controle do ar, dependendo da distância entre ela e o 

edifício (Figura 6). 

Figura 5 – Estratégias de ventilação. 

 

     

Fonte: http://www.labcon.ufsc.br/anexosg/352.pdf.     

a) ventilação cruzada b) peitoril ventilado c) efeito chaminé 
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Figura 6 - Efeitos de uma árvore sobre a direção dos ventos. 

       

 

    

 

Fonte: http://dc444.4shared.com/doc/3E8NOOJ9/preview.html. 

 

Outros fatores também podem influenciar na qualidade do ar interno: zoneamento da 

edificação, condicionamento e isolamento acústico, definição de áreas internas 

exclusivas para fumantes e a opção pelos materiais (principalmente as tintas) com 

baixa emissividade de compostos orgânicos voláteis, especificados, sempre que 

possível, dentro dos padrões disponíveis no mercado local e com fácil manutenção. 

d) Conforto lumínico: extrair o potencial da iluminação natural existente sem causar 

desconforto ao usuário e propor iluminação interna de acordo com a frequência de uso. 

Além disso, outras estratégias podem ser consideradas para o melhor aproveitamento 

da luz natural e artificial: 

i) iluminação natural: aumento do perímetro do edifício; utilização de cores claras 

que refletem a luz; tamanho, dimensionamento e forma das aberturas, determinando a 

quantidade de luz natural satisfatória que penetre nos ambientes. 

ii) iluminação artificial: utilização de sensores de presença integrados ao sistema 

de iluminação; utilização de lâmpadas mais econômicas; iluminação artificial disposta 

paralela ao plano da janela, para que fileiras individuais de lâmpadas sejam desligadas 
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quando possível; aberturas projetadas com funções múltiplas ou específicas de 

ventilação e/ou iluminação natural.  

e) Conforto acústico: deve ser determinado desde a fase do planejamento com a 

localização e orientação da edificação, onde é possível evitar e prevenir a exposição ao 

ruído proveniente do tráfego de ruas e avenidas próximas. O segundo momento se dá 

na definição e escolha dos materiais que envolverão a edificação. Algumas medidas 

podem ser tomadas para otimizar o condicionamento acústico e proporcionar 

isolamento acústico satisfatório: utilização de componentes com a função dupla de 

isolamento térmico e acústico (vidros duplos, paredes maciças com isolamento térmico 

para o exterior com função acústica), vedação de frestas nas aberturas, utilização de 

esquadrias com tratamento acústico, entre outros, como forma de reduzir o impacto do 

ruído oriundo de áreas com circulações comuns aos usuários, nos ambientes internos.  

f) Materiais: uso de materiais locais, com propriedades térmicas adequadas ao clima, 

de baixo consumo energético, reutilizados, reciclados ou recicláveis, de preferência 

aqueles com alguma espécie de certificação ambiental, com durabilidade e fácil 

manutenção.  

4.1.3 Garantia de acessibilidade 

Toda edificação tem como finalidade abrigar as atividades humanas e são 

caracterizadas de acordo com seu uso, seja ela habitacional, cultural, de serviços, 

educacional, dentre outros. 

Como qualquer edificação, seja ela pública ou privada, em um edifício educacional é 

necessário que se possa atender ao uso coletivo intenso, ser acessível a qualquer 

indivíduo, independente de restrições em sua mobilidade, e também, às exigências de 

evolução e adaptação dos espaços envolvidos, de acordo com a expansão e 

necessidades da demanda.  

O imóvel acessível não deve conter barreiras que constitui qualquer entrave ou 

obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento ou a 

circulação com segurança da pessoa com deficiência.  (FERREIRA, 2008). 
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Toda pessoa possui direitos e deveres como cidadão. Porém, para que estes 

direitos possam ser exercidos, é necessário que se respeitem os princípios de 

independência, autonomia e dignidade, de forma coletiva e individual. Há, 

entretanto, uma parcela da população que é excluída, principalmente, pela 

dificuldade de locomoção e movimentação pela cidade e demais ambientes de 

uso comum. São as pessoas com deficiências e/ou restrição de mobilidade. 

(ARRUDA et al., 2005). 

Para uma melhor compreensão sobre o tema, a proposta se baseou nos conceitos 

constantes na norma da ABNT: 

Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamento 

urbano (NBR 9050:2004, p.2). 

Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental: Qualquer elemento natural, 

instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação 

no espaço, mobiliário ou equipamento urbano (NBR 9050:2004, p.2). 

Deficiência: Redução, limitação ou inexistência das condições de percepção 

das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter 

temporário ou permanente (NBR 9050:2004, p.3). 

Espaço acessível: espaço que pode ser percebido e utilizado em sua 

totalidade por todas as pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida 

(NBR 9050:2004, p.3). 

Pessoa com mobilidade reduzida, é aquela que, temporária ou permanente, 

tem limitada a sua capacidade de se relacionar com o meio e de utilizá-lo.(...) 

pessoa com deficiência, a idosa, a obesa e a gestante, entre outros (NBR 

9050:2004, p.4). 

No Brasil, a questão da acessibilidade física ao ambiente construído já vem sendo 

desenvolvida há algum tempo, mas foi a partir da década de 90, através de leis e 

decretos, que constatou-se uma transformação: o início dos projetos acessíveis e o 

surgimento de movimentos e associações de pais, amigos e pessoas com deficiência, 

que trabalhavam no sentido de garantir a todos os direitos de ir e vir. 

Um projeto acessível se caracteriza por levar em consideração não só as 

pessoas com deficiência, mas todas as pessoas, incluindo aquelas que 

possuam necessidades específicas como: gestantes, idosos, pessoas com 
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lesões temporárias e aquelas que apresentam comprometimento na sua 

mobilidade e capacidade de orientação (http://www.percepcoes.org.br, 

acessado em 28.11.12). 

A criação da Lei nº 10.098/2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos 

para acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

do Decreto nº 5.296/2004, definindo prazos para atendimento das condições de 

acessibilidade no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo, e o 

surgimento de inúmeras normas técnicas, entre elas a ABNT - NBR 9050:2004, que 

dispõe da Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, 

criaram condições de acesso físico a todos, sem discriminação, possibilitando 

autonomia de caminhar sem riscos, o direito de dividir democraticamente os espaços 

edificados da cidade e a possibilidade de usufruir de todos os benefícios da vida em 

sociedade de forma irrestrita, possibilitando, assim, a melhoria da qualidade de vida 

desses cidadãos. 

4.1.4 Segurança contra incêndio 

Como forma de complementar o trabalho, dentro das diretrizes projetuais, também 

foram consideradas as constantes na norma da ABNT 9077:2001 – Saídas de 

emergência em edificações, por entender que uma edificação de grande porte possa 

assegurar o abandono da população em caso de incêndio ou pânico, sem interferir na 

integridade física do usuário. 

 

4.2 Caracterização da área objeto de estudo 

4.2.1 O campus central da UFRN 

De acordo a divisão administrativa da cidade de Natal (Figura 7), o campus central da 

UFRN localiza-se na zona sul da cidade, no bairro de Lagoa Nova, em destaque,  às 

margens da Av. Senador Salgado Filho, a principal via de acesso à cidade, tendo como 

limites:  ao norte pelo conjunto habitacional de Potilândia (conjunto do IPASE) e o 7º 

Batalhão de Engenharia e Combate (7º BECOM); ao sul, Cidade Jardim no bairro 
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Capim Macio; a oeste, o bairro Candelária; a sudeste, o conjunto habitacional Mirassol; 

e a leste, o Parque das Dunas (Figura 8). 

Figura 7 - Mapa de Natal: divisão administrativa. 

 

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, 2008, adaptado pela autora. 
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Figura 8 - Limites do Campus Central. 

 

Fonte: CARVALHO, 2005 -  adaptado pela autora. 

 

Criada em 25 de junho de 1958, através de uma lei estadual, a UFRN teve como 

origem a Universidade do Rio Grande do Norte, sendo formada a partir de escolas de 

nível superior e faculdades existentes em Natal, entre elas, Farmácia e Odontologia, 

Direito, Medicina e a Escola de Engenharia. 

A implantação e criação do campus central se deram no início da década de 70, numa 

área de 123 hectares, como forma de integração, centralização, diminuição dos custos 

e racionalização de recursos. A primeira edificação abrigou a Escola de Engenharia 

(Figura 9) e atualmente, abriga o Departamento de Artes (DEART/UFRN) e as 

instalações da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) 

(Figura 10). 
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Figura 9 - Construção da Escola de Engenharia (década de 70). 

 

Fonte: CARVALHO, 2005. 

Figura 10 - DEART/UFRN e FUNPEC (atualmente). 

  

Fonte: https://www.google.com.br 

 

Segundo Carvalho (2005), a execução da obra seguiu cinco etapas e o projeto original 

dividia a área em cinco zonas: administrativa, ensino e pesquisa, recreação, esportiva e 

serviços gerais, tendo sua conclusão prevista para o ano de 1981. O campus central foi 

equipado com infraestrutura básica: sistema viário periférico, distribuição de água e 

sistema de energia abastecido pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN), a concessionária local. 

Ainda no início dos anos 70 foram iniciadas a construção do Centro de Esportes, a 

Praça Cívica, o Restaurante Universitário e o Setor de Aulas Teóricas I. As áreas de 

Ciências Humanas e Tecnológica foram transferidas para o campus central em 1974, 
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na ocasião do plano de redimensionamento do campus, quando foram reavaliadas as 

prioridades pré-estabelecidas. 

No ano seguinte, houve um re-estudo do plano inicial e a elaboração de novos projetos 

arquitetônicos e a construção de novas edificações: laboratórios, prédios de ensino e 

administração, construídos de acordo com padrões arquitetônicos incompatíveis com o 

clima local e tipologia direcionada para outro clima: paredes de pedra, telhas de 

fibrocimento e janelas de vidro (maxim-ar), além da grande quantidade de concreto, 

materiais com altos índices de absorção da radiação solar. 

O projeto original de implantação das edificações sofreu alterações no decorrer do 

tempo, sendo a mais significativa, a implantação dos setores de aulas teóricas II, III, IV 

e V, que foram rotacionados em 90° em relação ao Setor de Aulas I (Figura 11), 

deixando-os na posição mais favorável ao aproveitamento da ventilação natural, com a 

intenção de melhorar o conforto ambiental das salas de aulas, já que essa posição 

favorecia a entrada da ventilação natural pelas aberturas propostas.  

Figura 11 - Implantação dos Setores de Aulas da UFRN. 

 

Fonte: Elaboração própria sobre imagem do site https://maps.google.com.br.  
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Nos últimos anos a UFRN vem apresentando uma crescente oferta do número de 

vagas nos cursos existentes e criação de novos cursos, como consequência, as 

construções atuais foram sofrendo alterações sob forma de suprir as necessidades de 

espaço físico necessário para atender a essa nova demanda. Ao mesmo tempo, foram 

surgindo novas edificações por todo o campus, provocando uma expansão 

desordenada, de acordo com os recursos e espaços livres disponíveis a cada centro, 

com uma arquitetura totalmente diferenciada dos projetos iniciais. 

No momento, o campus central da UFRN, é constituído de um grande complexo 

arquitetônico, formado por inúmeras edificações diferenciadas, projetados por 

profissionais da própria Instituição, com o propósito de utilização dos recursos naturais 

e materiais apropriados ao nosso clima (Figura 12).  

Figura 12 - Novas edificações do Campus Central / UFRN. 

 

Fonte: Elaboração própria sobre imagem do site https://google.com.br. 
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Como informação complementar é válido ressaltar que a UFRN oferece hoje, 84 cursos 

de graduação presencial, 9 cursos de graduação a distância e 86 cursos de pós-

graduação, além da perspectiva de criação de novos cursos para os próximos 05 anos. 

Atualmente a comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes 

(graduação e pós-graduação), 3.146 servidores técnico-administrativos e 2 mil 

docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes.  

A estrutura física atual do campus central é composta por diversos setores de aulas, 

laboratórios, bibliotecas, um centro de convivência contendo restaurante, agências 

bancárias, livrarias, galeria de arte e agência dos correios, além do prédio da Reitoria, 

onde funcionam o Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias e os setores da Administração 

Central. 

4.2.2 A área de intervenção 

A área de intervenção – o setor de Aulas IV - encontra-se inserido no espaço físico 

destinado ao centro de Tecnologia dentro do zoneamento territorial proposto pelo Plano 

Diretor do Campus Central da UFRN e localiza-se na porção sul deste campus, nas 

imediações do Bairro Cidade Jardim (Figura 13). Entende-se por espaço físico, a área 

delimitada pelo zoneamento territorial instituído pelo Plano Diretor do Campus Central 

desta Universidade. 

Figura 13 - Zoneamento do Campus Central / UFRN. 

 

Fonte: CARVALHO, 2005, adaptada pela autora. 
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O Setor de Aulas IV localiza-se próximo à Avenida das Tulipas (via de contorno do 

campus), tem como limites: ao norte e oeste, vias internas de acesso; ao sul, área de 

estacionamento e o prédio do Bacharelado em C&T; e ao leste, área verde e as 

edificações que comportam os Laboratórios de Arquitetura e o Setor Administrativo do 

Centro de Tecnologia (Figura 14). 

Figura 14 - Localização do setor de Aulas IV – UFRN. 

 

FONTE: https://maps.google.com.br, adaptado pela autora. 

 

Com o partido predominantemente horizontal, o Setor de Aulas IV está implantado em 

um espaço de topografia plana e circundado por uma vegetação de espécies diversas, 

nativas e exóticas, de pequeno, médio e grande porte. O acesso de veículos é feito 

através da Avenida das Tulipas (a via de contorno do Campus) e vias secundárias; o 

de pedestres, por passarelas diversas que contornam todo o Setor, oriundas das áreas 

de estacionamento e das edificações mais próximas. Todos os acessos de pedestres 

levam a um corredor central (Figura 15). 
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Figura 15 -  Implantação do Setor de Aulas IV / UFRN. 

 

FONTE: https://maps.google.com.br, adaptado pela autora. 

A configuração atual é composta por nove blocos: A, com dois pavimentos; B ao H, 

com um pavimento (projeto original); e o I, a ampliação mais recente, com quatro 

pavimentos (Figura 16).  

Figura 16 - Configuração atual do Setor de Aulas IV. 

 

Fonte: Superintendência de Infraestrutura – SIN/UFRN, adaptado pela autora. 
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No projeto original, sua composição volumétrica remete ao estilo modernista, 

caracterizada pela planta livre (estrutura independente e livre locação das paredes), 

valorização dos materiais na sua essência (concreto aparente e pedras), utilização de 

formas geométricas simples (construção em blocos – cubos) sem ornamentações e 

janelas em fita. Por não ter sido concebido para o nosso clima e não proporcionar o 

conforto ambiental satisfatório aos usuários, o projeto original sofreu alterações como 

forma de amenizar essa deficiência: mudança no tipo da abertura das esquadrias, 

pintura externa com cores clara, adoção de pergolado, porém, sem descaracterizar o 

projeto original. As construções mais recentes (blocos A e I) foram projetadas levando-

se em consideração diretrizes apropriadas ao nosso clima: tipos de aberturas, de 

materiais construtivos e proteção nas paredes que recebem maior incidência de raios 

solares.  

Nas imediações do Setor de Aulas IV, são encontradas inúmeras edificações, algumas 

construídas recentemente, áreas verdes e de convívio social, disponível aos usuários 

da UFRN. 

4.2.3 Dados ambientais 

Com o objetivo de nortear as decisões projetuais e utilizando-se de programas 

computacionais específicos, foi possível certificar as condições ambientais da área de 

intervenção: velocidade e direção da ventilação natural e o percurso do sol durante 

todo o ano.  

4.2.3.1 Rosa dos Ventos 

É um diagrama de demonstração das probabilidades de ocorrência de vento nas oito 

orientações. A rosa dos ventos indica a intensidade e direção dos ventos 

predominantes sem considerar as barreiras arquitetônicas encontradas no local. A 

análise do diagrama auxilia na disposição das aberturas para um melhor 

aproveitamento da ventilação natural. 

A rosa dos ventos para Natal coincide com a da área de intervenção e foi elaborada 

através do programa computacional Vasari Beta 3.0 da Autodesk. Indica a direção 

sudeste como predominante, com pequenas variações entre as regiões sul e leste. O 
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gráfico mostra a variação da velocidade sem grandes alterações na maior parte do ano, 

exceto no intervalo compreendido entre os meses de março a junho (Figura 17).  

Figura 17 - Rosa dos Ventos e a variação da velocidade dos ventos para Natal. 

 

Fonte: Programa Computacional Vasari – Autodesk. 

A circulação dessa ventilação natural na área de intervenção foi obtida através da 

simulação do bloco de massas da área de intervenção no programa computacional 

Vasari da Autodesk. O resultado dessa simulação mostra as áreas mais favoráveis à 

entrada e circulação da ventilação natural, segundo a paleta de cores constante no 

canto superior esquerdo, onde a cor amarela representa a zona de maior pressão 

positiva: a entrada dos ventos, e a azul, de maior pressão negativa: zona de sucção 

(Figura 18). 

Figura 18 - Simulação da circulação dos ventos 

 

Fonte: Programa Computacional Vasari, 2013. 
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A simulação da área de intervenção foi baseada na direção da ventilação predominante 

(sudeste), na velocidade média dos ventos para a cidade de Natal/RN (5,0 m/s) e nas 

barreiras existentes: as edificações mais próximas ao Setor de Aulas IV, que pudessem 

interferir no percurso dos ventos. 

O resultado dessa simulação mostrou claramente a deficiência da entrada e circulação 

da ventilação natural entre os blocos de aulas, ampliada pela construção do Bloco I 

com 04 pavimentos. A construção desse bloco provocou um retorno na trajetória 

natural dos ventos e ocasionou o aumento do fluxo dessa ventilação natural no átrio da 

edificação onde se encontram os Laboratórios de Arquitetura.  

Vale salientar aqui, que a simulação foi feita usando elementos sólidos, sem aberturas, 

com exceção das circulações externas e a circulação do Bloco I. 

4.2.3.2 Carta Solar 

A carta solar elaborada por meio do programa computacional Suntool (Figura 19) 

complementado pela trajetória solar no Programa Computacional Vasari (Figura 20), 

teve como objetivo a análise da trajetória e iluminação solar na área de intervenção, 

sob três esferas: solstício de verão, o dia mais longo e a noite mais curta do ano (21 de 

dezembro); equinócio, a duração do dia é igual à noite (21 de março e 23 de setembro); 

e solstício de inverno, o dia mais curto e a noite mais longa do ano (21 de junho), 

auxiliando nas decisões projetuais relacionadas à proteção solar, com a utilização de 

elementos que impeçam a entrada de raios solares no interior do ambiente durante as 

horas e períodos do ano que se deseja proteger, para proporcionar o conforto dos 

usuários. 
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Figura 19 - Carta solar da área de intervenção. 

 

Fonte: Programa Computacional Suntool, adaptado pela autora. 

 

Figura 20 - Trajetória Solar para a área de intervenção. 

 

Fonte: Programa Computacional Vasari. 
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De acordo com a análise dos dados, é necessária a proteção das quatro fachadas, 

sendo a fachada oeste, a mais prejudicada por receber raios solares durante todo o 

ano, no período mais quente do dia. Para essa simulação, foram considerados apenas, 

o horário de funcionamento do setor no período diurno - 7h às 17h40m. 

4.2.3.3 Análise das condições de Conforto Térmico: 

A resposta obtida pela simulação propõe que a implantação favoreça o sentido 

leste/oeste, com as maiores fachadas voltada para a direção da ventilação 

predominante e menor período de exposição da radiação solar direta. As fachadas 

norte e sul recebem essa radiação apenas em um determinado período do ano, nos 

meses de soslticio de inverno e verão respectivamente, já a fachada oeste, recebe 

essa radiação durante todo o ano, conforme mostra a carta solar e a simulação da 

trajetória do sol para a área de intervenção (Figura 20). 

O resumo dos resultados obtidos através da análise da Carta Solar para a área de 

intervenção está descrita conforme Figura 21. 

 

Figura 21 - Resumo do estudo da Carta Solar para a área de intervenção. 

 
INÍCIO 

FACHADA 

NORTE 

FACHADA 

SUL 

FACHADA 

LESTE 

FACHADA 

OESTE 

Solstício 

de Inverno 
22/06 

Radiação solar direta: 

6h00m às 18h00m 
- 

Radiação solar direta: 

6h00m às 10h00m 

Radiação solar direta: 

12h00m às 18h00m 

Equinócio 21/03 parcial parcial 
Radiação solar direta: 

6h00m às 10h00m 

Radiação solar direta: 

12h00m às 18h00m 

Solstício 

de Verão 
21/12 - 

Radiação solar direta: 

6h00m às 18h00m 

Radiação solar direta: 

6h00m às 10h00m 

Radiação solar direta: 

12h00m às 18h00m 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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4.3 Conceitos norteadores 

Cada edificação possui um conceito diferenciado. Conhecer a funcionalidade e 

perspectivas de uso é primordial para a definição desses conceitos e desenvolvimento 

satisfatório do projeto arquitetônico. Pode-se definir o conceito, como algo abstrato que 

vai permear a decisão do projeto. 

Segundo MACIEL (2003), “(...) o conceito é um elemento indutor do processo de 

projeto”, somando-se a junção de premissas próprias: “(...) um programa a ser 

atendido, um lugar em que se implantará o edifício e um modo de construir a ser 

determinado”. 

Dentre os muitos conceitos que poderiam nortear e definir o projeto de ampliação do 

setor de Aulas IV optou-se pelos conceitos de flexibilidade, adaptabilidade e 

acessibilidade para nortear o início do processo projetual.   

FLEXIBILIDADE: “(...) possibilidade de alterações a partir do surgimento de novas 

necessidades dos usuários”, ou ainda, (...) a capacidade de um ambiente, edifício ou 

espaço ser organizado e utilizado de várias formas” (STRAPASSON: 2011, p.32). 

ADAPTABILIDADE: “(...) propriedade que permite ao usuário alterar explicitamente 

certas características, adequando-as as suas vontades e necessidades” (BISSOLOTTI 

et al, 2010). 

ACESSIBILIDADE: “Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 

para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 

equipamento urbano e elementos” (NBR 9050:2004, p. 02). 

Sendo assim, a proposta foi desenvolvida seguindo esses conceitos, que resultou em 

um anteprojeto flexível e adaptável conforme as necessidades de uso e acessível às 

pessoas com mobilidade reduzida, tendo como premissa básica, o conforto ambiental 

dos usuários. 
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4.4 Diretrizes projetuais para desenvolvimento da proposta 

As diretrizes projetuais foram definidas segundo critérios pré-estabelecidos, tomando 

como base, o referencial teórico, as análises realizadas, a vivência pessoal das 

dificuldades encontradas no setor atualmente e a necessidade de ampliação da atual 

gestão. 

Dessa forma, tomou-se como diretrizes: o aproveitamento máximo dos recursos 

naturais disponíveis (ventilação e iluminação naturais), como forma de promover o 

conforto ambiental ao usuário e a redução do consumo de energia elétrica; flexibilidade 

espacial, que proporcione a utilização dos espaços internos de acordo com a 

necessidade de uso;  a verticalização do próprio setor,  pela ausência de espaço físico 

do CT que não comporta mais ampliações horizontais;  e o mínimo de interferência na 

edificação existente e nas atividades, através de um sistema estrutural que atenda 

essa condição. 

 

4.5 Estudos de referência  

Esse referencial se deu por meio de consultas bibliográficas e sítios eletrônicos 

informativos com a finalidade de fundamentar o desenvolvimento do tema. Nessa fase, 

buscou-se analisar projetos que contemplassem estratégias e/ou soluções que 

atendessem às diretrizes semelhantes às impostas para a realização do projeto. 

Dessa forma, foram selecionados os seguintes projetos arquitetônicos: ampliação do 

Centro de Pesquisas da Petrobras Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), no 

Rio de Janeiro; Hotel T-30, na China; finalistas do Concurso Campus Cabral / UFPR; e 

o estudo de ampliação do Núcleo Tecnológico Industrial da UFRN, no Campus Central. 

 

4.5.1 Ampliação do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), Rio de Janeiro 

Denominado Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello, o Projeto 

arquitetônico foi elaborado por uma equipe liderada pelo arquiteto Siegbert Zanettini, 

desenvolvido entre março/2004 a junho/2006, teve sua construção realizada no período 
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de outubro de 2005 a 2010. A área destinada ao projeto corresponde a 189.604,27 m² 

e sua área total construída é de 152.447,00 m². 

Analisada sob o ponto de vista técnico, com ênfase nas estratégias construtivas: 

partido arquitetônico adotado, sistema construtivo e soluções de conforto ambiental,  o 

principal motivo pela escolha desse projeto, foi a solução espacial e construtiva do 

complexo e a flexibilidade dos edifícios, denominada “obra aberta”, por permitir 

ampliações e reformulações de acordo com a necessidade de novos usos ao longo do 

tempo. 

O projeto se caracteriza por um partido predominantemente horizontal, composto por 

diversos edifícios intercalados por espaços abertos, alternando áreas cobertas e 

descobertas, semelhante ao que encontramos no Setor de Aulas IV – UFRN, objeto do 

produto final da dissertação (Figura 22). 

Figura 22 - Implantação do CENPES (a) e do SETOR DE AULAS IV (b). 

    

Fonte: www.cbca-acobrasil.org.br (a) e https://www.google.com.br/maps (b). 

 
Além disso, o partido também se assemelha ao Setor de Aulas IV, pela inserção de 

vegetação nas áreas descobertas entre as edificações, para formação de espaços 

sombreados e enriquecidos ambientalmente (Figura 23). 

 

 

 

a) b) 



57 

 

 

  

Figura 23 - Vegetação entre os blocos do CENPES (a) e SETOR IV (b). 

 

   

Fonte: www.cbca-acobrasil.org.br (a) e acervo próprio (b). 

 
Com soluções construtivas industrializadas e predominância do aço em todo o 

complexo, os edifícios apresentam estrutura independente, com coordenação modular 

de 30 cm em planta e 20 cm em corte, o que corresponde ao tamanho do bloco de 

concreto usado em todas as paredes e estrutura principal – pilares, vigas, lajes -  toda 

pré-fabricada.  

A utilização do aço possibilitou ao projeto simetria e regularidade da estrutura, 

equalização de vãos e dimensões das peças, organização do canteiro de obra, 

racionalização de materiais e mão–de–obra, metodologia e rapidez de montagem, vida 

útil longa e alto potencial de reciclagem (Figura 24). 

Figura 24 - Estrutura de aço em todo o complexo. 

   

Fonte: www.cbca-acobrasil.org.br.  

Com o objetivo de melhorar o conforto interno e reduzir o consumo de energia elétrica 

decorrente do uso de ar-condicionado, a cobertura foi protegida por placas sanduíche, 

a) b) 
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de alumínio pré-pintado, preenchidas com material de proteção térmica. O 

aproveitamento da luz solar é feito através de telhas transparentes que foram 

posicionadas para melhor aproveitar os ventos, garantindo maior conforto térmico. 

No que diz respeito às estratégias de sombreamento e ventilação naturais, foram 

adotadas as seguintes soluções: forro separado do telhado de alumínio, para 

proporcionar a penetração e fluidez do ar entre eles, possibilitando a ventilação 

cruzada nos interiores, além da inserção de amplos beirais para proteção do excesso 

da radiação solar nas paredes (Figura 25). 

Figura 25 - Estratégias de sombreamento e ventilação. 

 

Fonte: www.cbca-acobrasil.org.br 

 

4.5.2 Hotel T30 – China 

Situado na província de Hunan, no centro-sul da China, o edifício batizado de T30 

abriga um hotel cinco-estrelas com a bandeira Ark Hotel e foi construído pela empresa 

chinesa Broad Sustainable Building. 

Na virada de 2011, a empresa construiu em apenas 15 dias, um prédio de 30 andares 

com 110 metros de altura (Figura 26). 
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Figura 26 - Vista do Hotel T30 pronto 

 

FONTE: www.tecmundo.com.br 

 

Analisada sob o ponto de vista técnico, a solução construtiva foi o principal motivo pela 

escolha desse projeto de referência, que tem o aço como elemento predominante. 

Segundo assessoria da empresa responsável, o sistema construtivo utilizado por 

conexão modular, privilegiou as estruturas pré-moldadas pela facilidade do encaixe das 

peças, empregou menos materiais nocivos à natureza (cimento e concreto) e gerou 

menos resíduo. Além disso, a vida útil da estrutura metálica é estimada em seis 

séculos. 

No processo construtivo, a estrutura metálica, paredes e janelas, todos pré-fabricados, 

foram montados em galpões separados, no período de quatro meses, e chegaram ao 

canteiro de obras com as instalações hidráulicas e elétricas integradas à sua estrutura. 

Coube a equipe local, unir as partes e fazer as conexões, que durou 15 dias. O 

processo construtivo está descrito na Figura 27. 

http://www.tecmundo.com.br/
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Figura 27 - O processo construtivo. 

 

Fonte: www.tecmundo.com.br, adaptado pela autora. 

http://www.tecmundo.com.br/
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4.5.3 1º e 2º Lugar do Concurso Campus Cabral – UFPR: 

Concurso público com a finalidade de selecionar um anteprojeto com melhor 

adequação às necessidades de implantação de um de seus campi universitários – o 

Campus Cabral da Universidade do Paraná, em Curitiba/PR. Foi realizado pela UFPR e 

IAB/PR em abril de 2012. O objetivo do concurso era organizar, planejar e conceber 

novos espaços para a UFPR, em duas etapas. 

A análise feita sob o ponto de vista técnico, teve ênfase nas estratégias de conforto 

ambiental, para isso, foram selecionados duas propostas (1ºlugar: Studio Arthur Casas, 

de São Paulo/SP; e o 2º lugar: Leandro Rotolo e colaboradores, de Laguna/SC) que 

apresentaram soluções diferenciadas para um mesmo objetivo: otimização de 

elementos naturais como luz e ventilação. 

1º lugar: Studio Arthur Casas 

Os principais pontos observados no projeto foram os elementos de controle de 

luminosidade (Figura 28). A solução adotada para ventilação natural não foi levada em 

consideração, por Curitiba apresentar grandes variações climáticas e soluções 

baseadas nessas variações, o que não se aplica ao nosso clima. 

Figura 28 - vista geral dos elementos de análise. 

 

FONTE: www.concursosdeprojeto.org. 
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Na avaliação relativa ao conforto ambiental, destacamos os painéis pivotantes e não 

automatizados, que têm por finalidade controlar a luminosidade que incide no local, 

sendo assim, fica a cargo do usuário a quantidade de luz natural que penetra no 

ambiente (Figura 29).   

Figura 29 – Detalhe da localização dos painéis. 

  

FONTE: www.concursosdeprojeto.org. 

 

Além disso, o projeto também prevê espaços verdes nas circulações internas, tornando 

o ambiente mais agradável e acolhedor, além de servir como zonas de distribuição e 

saída da ventilação (Figura 30).  

Figura 30 – Espaços internos com vegetação. 

 

FONTE: www.concursosdeprojeto.org. 

 

Painéis pivotantes, não 

automatizados, para 

controle de luminosidade 

Sistema estrutural – 

Vigas metálicas 
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2º lugar: Leandro Rotolo e colaboradores 

O principal ponto observado nessa proposta é a otimização do uso de recursos 

naturais, como luz e ventilação (Figura 31). As fachadas envidraçadas foram protegidas 

por brises verticais amenizando os efeitos da radiação solar direta sem prejudicar a 

circulação do ar, proporcionando uma boa estética e jogo de transparência mais 

evidenciada à noite, com a iluminação da edificação (Figura 32). 

Figura 31 – Soluções de controle de luminosidade e circulação dos ventos. 

 

FONTE: www.concursosdeprojeto.org 

 

Figura 32 – Brises verticais permitindo transparência com a iluminação artificial. 

 

FONTE: www.concursosdeprojeto.org 
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O sistema construtivo denota uma estrutura simples e flexível, tratada e deixada 

aparente, o que colabora com a imagem formal buscada pelos autores. A estrutura 

proposta permite a adaptabilidade dos ambientes, por facilitar a mudança de paredes 

sem comprometimento da estrutura. O piso elevado facilita a passagem de 

cabeamento caso venha, um dia a transformar-se em salas com planta livre. 

4.5.4 Núcleo Tecnológico Industrial da UFRN – Campus Central 

O estudo preliminar para Ampliação do Núcleo Tecnológico Industrial da UFRN – 

Campus Central, localizado na porção Sudeste do campus central da UFRN (Figura 

33), foi desenvolvido por Sileno Cirne e Petterson Dantas, arquitetos da Instituição, 

com o objetivo de orientar a aplicação dos recursos destinados à ampliação da 

infraestrutura partindo-se do planejamento do todo. 

Figura 33 – Localização do NTI / UFRN. 

 
 

Fonte: CIRNE e DANTAS, 2010. 
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Ressalta-se nesse projeto o sistema estrutural adotado e as semelhanças com o 

projeto desta dissertação: a necessidade de ampliação do espaço físico, sem grande 

prejuízo ao funcionamento do edifício; a possibilidade de uma menor interferência nas 

áreas construídas existentes; a velocidade de execução; ser possível construir por 

etapas; e a verticalização sobre a estrutura existente. Para isso, foi realizado um 

estudo para identificação das áreas mais favoráveis à verticalização e lançamento do 

sistema estrutural sobre a edificação existente, que atendessem aos requisitos 

estabelecidos (Figura 34). 

Figura 34 – Lançamento estrutural sobre a edificação existente. 

 
Fonte: CIRNE E DANTAS, 2010. 

 

A realização dos estudos de referência, tornou possível a indicação do sistema 

estrutural metálico por apresentar vantagens sobre o sistema estrutural em concreto, a 

citar: custos reduzidos, agilidade na montagem da estrutura, facilidade de transporte 

das peças estruturais, peso reduzido - proporcionando um resultado estrutural muito 

leve, estrutura de fácil manutenção devido a possibilidade de substituição de peças 

danificadas, possibilidade de ampliação a qualquer instante sem maiores dificuldades, 

além do que, por ser industrializada, a construção metálica apresenta pouco 

desperdício. 
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O quadro resumo corresponde a uma triagem dos itens avaliados que servirão de base 

para a concepção do projeto arquitetônico (Figura 35). 

Figura 35 - Quadro resumo dos Estudos de Referência. 
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Fonte: Elaboração própria, 2014. 

4.6 Condicionantes:  

Todo projeto arquitetônico requer estudos e critérios estabelecidos de forma que o 

produto final apresente resultados satisfatórios. O projeto tem que ser pensado de 

acordo com o lugar a ser inserido e em função de condicionantes, conforme o objetivo 

de cada edificação. 

Ao se pensar na ampliação do Setor de Aulas IV, foram considerados: a situação 

ocupacional atual e a estimativa de expansão; o espaço físico disponível; as condições 

ambientais desse espaço; a legislação local e referências normativas; além das 

referências de dimensionamento constantes nas cartilhas e manuais para projetos de 

escolas. 

4.6.1 Situação atual e estimativa de expansão 

O setor de aulas IV atende aos diversos cursos que integram o Centro de Tecnologia, 

funciona em três turnos diários, de 2ª a 6ª feira, e dois turnos aos sábados. Atualmente, 
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a comunidade universitária do CT conta com 3390 discentes matriculados, entre 

graduação e pós-graduação, 283 docentes e 149 técnicos administrativos (Figura 36). 

Figura 36 - Comunidade Universitária do CT. 

 ITEM QUANT. 

COMUNIDADE  
UNIVERSITÁRIA  

Discentes ativos (graduação + pós-graduação) 3.881 

Docentes 283 

Técnico-administrativo  
(Setor de aulas IV: 29) 

149 

CURSOS 

Graduação 19 

Especialização 04 

Mestrado 09 

Doutorado 05 

DISCENTES 

Graduação ativos 2.898 

Graduação matriculados 2.767 

Pós-graduação ativos 983 

Pós-graduação matriculados 623 

Fonte: Administração do CT, 2013, adaptado pela autora. 

 
Transformando em porcentagem, na sua totalidade, essa comunidade encontra-se 

assim distribuída: 89% de discentes, 7% de docentes e 4% do corpo técnico-

administrativo (Figura 37).  

Figura 37 - Comunidade universitária do CT em porcentagem. 

 

Fonte: Administração do CT, 2013, adaptado pela autora. 
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Para efeito de cálculos de ocupação e pré-dimensionamento, foram considerados 

apenas os alunos ativos da graduação, já que a pós-graduação utiliza outros espaços 

do CT, por apresentarem turmas com um número reduzido de alunos. 

Em relação ao espaço físico, o setor é formado em sua maioria por salas de aulas 

teóricas e práticas (informática e desenho), com capacidade aproximada de 2000 

alunos, segundo dados obtidos na secretaria da administração do setor, distribuídos 

em 51 salas com áreas diferenciadas de acordo com a quantidade de alunos por turma.  

Possui ainda, auditório, salas administrativas, coordenações, apoio aos professores e 

uma grande sala para manutenção dos equipamentos de informática (Figura 38). 

Figura 38 - Capacidade do espaço físico atual. 
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BLOCOS 

A 02 10 430 01¹ 30 - - 592 -  1.075,00 

B 01 05 190 - - - - 264 02 - 453,70 

C 01 05 195 01¹ 35 - - 308 - - 453,70 

D 01 01 40 01¹ 40 04 - 264 02 - 453,70 

E 01 - - 03¹ 60 02 01 308 - - 453,70 

F 01 04 140 01¹ 40 - - 264 02 - 453,70 

G 01 04 125 02² 72 - - 308 - - 453,70 

H 01 - - 04 80 - - 264 02 - 453,70 

I 04 09 450 - - 11 - 1.488 08 08 2.615,00 

CORREDOR 

CENTRAL - - - - - - - - - - 431,20 

TOTAL 13 38 1570 13 357 17 01 4.060 16 08 7.297,10 

* Salas de aulas práticas: ¹ informática; ² informática e desenho; ³ desenho. 

Fonte: Administração do CT, 2013, adaptado pela autora. 
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De acordo com a tabela, as salas de aulas teóricas são os principais ambientes do 

setor e ocupam 41% da sua totalidade, seguido dos banheiros (convencional e 

acessível), salas administrativas, salas de aulas práticas e auditório (Figura 39).  

Figura 39 - Distribuição do espaço físico do Setor de Aulas IV/UFRN em porcentagem. 

 

Fonte: Administração do CT, 2013, adaptado pela autora. 

 

O cruzamento dos dados entre os discentes matriculados e a capacidade atual 

comprovou a insuficiência de espaço em aproximadamente 30% (Figura 40).  

 

Figura 40 - Discentes Matriculados x Capacidade Atual. 

  

Fonte: Administração do CT, 2013, adaptado pela autora. 
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Em relação à estimativa de expansão, segundo dados fornecidos pela Assessoria 

Especial para o Projeto de Expansão da UFRN, para os próximos 05 anos, a 

capacidade plena estimada para utilização das salas de aulas do Setor IV é de, 

aproximadamente, 4000 docentes. 

Esse valor foi obtido através do resultado da somatória: situação atual (número de 

discentes matriculados atualmente), criação de novos cursos (matrículas projetadas – 

Anexo 01) e o acréscimo do número de vagas nos cursos existentes (Figura 41). 

Figura 41 - Capacidade plena estimada. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Está incluso nesse resultado, o percentual de 15% relativo ao índice de evasão 

adotado pelo MEC. 

4.6.2 Espaço físico disponível: 

Na busca por uma área destinada à implantação da edificação, alguns critérios foram 

estabelecidos: estar dentro da área delimitada ao CT e próximo ao setor de aulas 

existente, evitando o deslocamento para locais mais afastados, reduzindo a dispersão 

dos alunos. A inexistência de áreas livres para ampliações horizontais dentro do limite 

citado anteriormente, foi fundamental para a opção de verticalização sobre o próprio 

setor (Figura 14). Atualmente, as edificações mais recentes já ocupam o gabarito 

máximo permitido pelo Plano Diretor do Campus, reduzindo a taxa de ocupação 

horizontal.  
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4.6.3  Ambientais: 

O percurso da ventilação natural predominante na área de intervenção coincide com o 

da cidade de Natal e foi certificada através da Rosa dos Ventos (Figura 17) e simulação 

da ventilação natural (Figura 18) considerando as edificações mais próximas da área 

escolhida que podem alterar o resultado desse percurso. 

 A análise da trajetória solar através da utilização da Carta Solar projetada sobre a área 

de intervenção comprovou a trajetória e horário de incidência dos raios solares e a 

necessidade de proteção nas quatro fachadas (Figura 19). 

De acordo com a análise da trajetória solar, todas as fachadas apresentam 

necessidade de proteção durante o ano ou parte dele (Figura 42). A fachada leste não 

foi considerada, pois o Bloco I com quatro pavimentos,  já proporciona a proteção 

necessária. 

Figura 42 - Análise da radiação solar direta nas fachadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.6.4 Legais 

4.6.4.1 Plano Diretor de Natal e o Plano Diretor do Campus Central da UFRN 

O Plano Diretor de Natal é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano 

sustentável que atua no Município, visando o pleno desenvolvimento das funções 

sociais e ambientais da cidade e propriedade, através de diretrizes que assegurem o 

cumprimento desses objetivos. Dentre eles, a definição de áreas e zoneamento de 

acordo com critérios constantes no Artigo 4º desse Plano. 

Para atingir os objetivos deste trabalho, foi considerada a zona a qual está inserido o 

Campus Central da UFRN, em relação ao uso e ocupação do solo, dentro do 

macrozoneamento proposto para o território do município: zona de adensamento 

básico, zona adensável e zona de proteção ambiental. 

Segundo o Plano Diretor de Natal, zonas “são porções do território do Município 

delimitadas por lei e caracterizadas por suas funções social e físico-ambiental 

diferenciadas”. 

Sendo assim, o Campus Central da UFRN está inserido dentro da zona adensável. 

“Zona adensável é aquela onde as condições do meio físico, a disponibilidade 
de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, possibilitem um 
adensamento maior do que aquele correspondente aos parâmetros básicos de 
coeficiente de aproveitamento” (PLANO DIRETOR DE NATAL, 1994). 

É classificada ainda, como área especial, por possuir normas próprias - o Plano Diretor 

do Campus Central da UFRN. O Plano Diretor do campus central da UFRN é o 

instrumento básico da política de ocupação da totalidade territorial desse campus e tem 

o objetivo de estabelecer critérios de controle e orientação do uso do solo; melhorar a 

qualidade de vida dos usuários; preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e a 

paisagem, destacando a cobertura vegetal nativa; racionalizar e adequar o uso da 

infraestrutura instalada; e incentivar a participação da comunidade universitária na 

gestão dos espaços de uso coletivo. 
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Para alcançar o objetivo a que se propõe o trabalho, foram adotados os parâmetros de 

controle de gabarito e os de uso e ocupação do solo, de acordo com o zoneamento 

territorial do Campus Central (Figura 13). 

A definição do gabarito máximo das edificações foi estabelecida pelas prescrições 

constantes no plano Diretor de Natal, no Anexo II, mapa 07 (Figura 43).  

Figura 43 - Controle de Gabarito 

 

Fonte: Plano Diretor de Natal, 2010. 

 

Os recuos foram definidos baseados na relação com as vias e edificações próximas, de 

acordo com fatores pré-estabelecidos. Segundo Plano Diretor do Campus Central, a 

implantação de novas edificações devem obedecer aos seguintes critérios: recuo 

mínimo de 10m em relação ao anel viário do campus, recuo mínimo de 3m em relação 

as vias integrantes do sistema de infra-estrutura viária interna e afastamento mínimo de 

6m entre edificações (Figura 44). 
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Figura 44 -  Recuos 

 

Fonte: Carvalho, 2005. 

4.6.4.2 Principais Referências Normativas: 

As principais referências utilizadas para respaldar as diretrizes da proposta 

arquitetônica foram: 

a) NBR 15220-3 - Desempenho Térmico de edificações. Corresponde as diretrizes 

construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, dentro do zoneamento 

bioclimático brasileiro, considerada como referência para o projeto, por apresentar 

recomendações e estratégias construtivas de acordo com as características do clima 

local. Essas diretrizes remetem ao tamanho e proteção das aberturas, tipos de 

vedações e estratégias de condicionamento passivo. 

b) NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. Estabelece critérios e parâmetros técnicos ao serem utilizados durante a fase 

de concepção do projeto, com a finalidade de proporcionar a utilização de maneira 

autônoma e segura, à maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, 

estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 

c) NBR 9077 - Saídas de emergência. Tem o objetivo de proporcionar condições de 

abandono da edificação em caso de incêndio, protegendo a integridade física do 

usuário e permitir fácil acesso externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada 

da população. 

Como complementação para o objetivo proposto, outras referências normativas de 

conforto lumínico e acústico foram consultadas de forma a auxiliar e subsidiar as 

decisões projetuais com o intuito de proporcionar o desempenho e eficiência 

satisfatórios a que se pretende chegar. 
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4.6.4.3 Referências de dimensionamento: 

No que diz respeito ao dimensionamento dos espaços, não foram encontradas normas 

específicas para edificações educacionais de nível superior. As informações adquiridas 

foram baseadas e retiradas dos catálogos da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação – FDE, do Estado de São Paulo e do Manual de ambientes didáticos para 

graduação / Manoel Rodrigues Alves – USP (2011). 

Na concepção da edificação, o dimensionamento das salas de aula teóricas e práticas 

foram baseados nas referências mínimas de espaçamento das circulações e de áreas 

(1,30 m²/aluno para aulas teóricas e 2,00 m²/aluno para aulas práticas), layouts e a 

presença do usuário (Figura 45).  

Figura 45 – Referência de dimensionamento 

 

Fonte: FDE e Manual de Ambientes Didáticos. 
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5 ESTUDO PRELIMINAR 
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s etapas anteriores subsidiaram a seguinte, o estudo preliminar. O planejamento e 

elaboração do estudo preliminar seguiu a seguinte sequência: programação 

arquitetônica; estudos de volumetria e implantação; simulações da trajetória da 

ventilação natural; definição das estratégias; finalizando com a materialização por meio 

de croquis, esboços e desenhos técnicos. 

5.1 Programação arquitetônica  

Diante da necessidade de ampliação comprovada, a programação arquitetônica foi 

desenvolvida de acordo com as limitações, necessidades e sugestões dos usuários das 

três categorias (discentes, docentes e corpo técnico administrativo).   

5.1.1 Programa de necessidades e pré-dimensionamento 

O programa de necessidades, inicialmente destinada a contemplar salas de aulas 

teóricas e práticas, foi acrescido de espaços de apoio, integração, convívio e estudos, 

de uma forma geral, atendendo as necessidades e sugestões dos usuários das três 

categorias. Os espaços foram definidos e setorizados seguindo as especificidades e 

afinidades funcionais (Figura 46). 

Figura 46 – Setorização. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

A 
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Com a setorização dos ambientes definida, experiência profissional e referências 

constantes nos manuais para ambiente escolar, foi possível montar uma tabela de pré-

dimensionamento da edificação, partindo das atividades desenvolvidas em cada 

ambiente. Foi elaborada a partir da tabela de atividades apresentada pela Professora 

PhD. Dóris Kowaltovski, em aula ministrada para o mestrado, com as devidas 

adaptações, considerando os seguintes itens: atividades desenvolvidas, ambientes, 

móveis e equipamentos constantes no ambiente, capacidade de alunos por ambientes, 

total de salas necessárias e áreas correspondentes (Figura 47). 

Figura 47 - Pré-dimensionamento. 
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Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

O programa de necessidade e pré-dimensionamento das salas de aulas foi 

desenvolvido, inicialmente, para 25, 50 e 75 alunos, de acordo com as informações 

obtidas no quadro de distribuição de salas do Setor IV para o período letivo de 2013.1, 

a fase inicial do processo (Anexo 02).  

A distribuição e agrupamento dos ambientes do programa foi definido pela afinidade 

funcional e distribuídos em três pavimentos, utilizando o gabarito máximo permitido 

pelo Plano Diretor do Campus. 
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5.1.2 Matriz de elementos e relações 

Para uma melhor compreensão das relações existentes entre os ambientes, foi 

elaborada a matriz de elementos e relações com a finalidade de verificar o grau de 

proximidade necessário entre eles (Figura 48). 

Figura 48 - Matriz de elementos e relações. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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5.1.3 Zoneamento 

Na definição do zoneamento, procurou-se priorizar o conforto térmico através da 

ventilação natural das salas de aulas teóricas, por entender que as salas de aulas 

práticas (informática e/ou desenho) utilizam equipamentos com necessidade de 

climatização artificial constante. Dentro desse zoneamento (Figura 49), os demais 

setores foram distribuídos atendendo algumas especifidades e critérios estabelecidos a 

seguir: 

a) vivência: localizada em zonas com possibilidade de entrada da ventilação natural 

para circulação no interior da edificação; e distante do maior número de salas 

possíveis, amenizando o barulho nos horários de aula, decorrentes de conversas entre 

os usuários. 

b) salas de aulas práticas: pela necessidade de refrigeração artificial constante,  optou-

se pela setorização na direção norte, considerando-se que as aberturas propostas para 

a circulação vertical proporcione a sucção necessária para a circulação interna da 

ventilação;  

c) setor administrativo, apoio, circulação e serviços: central e equidistante em relação 

aos demais setores. 

Figura 49 – Zoneamento. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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5.2 A forma, a implantação e a volumetria  

Diante do espaço físico disponível, buscou-se na verticalização, a alternativa para 

suprir a necessidade do número de salas de aulas existente atualmente.  

Para a definição da forma e implantação foi considerado o espaço disponível, a 

facilidade de acessos, restrições impostas pela legislação (altura do gabarito e limites 

entre edificações), a opção pela verticalização, a identificação da área mais favorável, 

as condições ambientais, simulações do percurso dos ventos na possível volumetria, 

como forma de certificação do melhor aproveitamento da ventilação natural e o 

programa de necessidades. 

A idealização física do projeto foi concebida a partir da união de sólidos geométricos 

simples de forma compacta (paralelepípedo), do encaixe entre os blocos A e I já 

verticalizados e critérios pré-estabelecidos: lançamento do sistema estrutural sem 

interferência na construção existente e localização da circulação vertical. Junto a isso, 

para auxiliar no processo de geração da forma na fase de concepção, foram utilizadas 

simulações no programa computacional Vasari, da Autodesk, para observar o 

desempenho e percurso da ventilação natural (Figura 50). 

Figura 50 – Evolução dos estudos. 

 

PROPOSTA 01 
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Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

A simulação do plano de massas no programa computacional Vasari, demonstrou a 

possibilidade da circulação da ventilação natural, mesmo com as barreiras existentes: 

Bloco I e a edificação do bacharelado em Ciência e Tecnologia (Figura 50 - c). 

Dentre as diferentes tipologias, a proposta 03 se mostrou a mais satisfatória dentro dos 

critérios adotados somado a estratégia de utilização dos recursos naturais, implantação 

PROPOSTA 02 

PROPOSTA 03 
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da edificação com as maiores fachadas voltadas para o sentido da ventilação 

predominante e as menores, no sentido de maior incidência de radiação solar direta. 

Sendo assim, a implantação da nova edificação foi definida conforme Figura 51. 

Figura 51 - Implantação da edificação proposta. 

 

Fonte: Elaboração própria,2013. 

 

5.3 Croquis, esboços e desenhos técnicos 

A intenção em utilizar o aproveitamento máximo da ventilação natural no interior da 

edificação, a volumetria e soluções de proteção das aberturas foram aspectos 

considerados desde o princípio do processo (Figura 52 e Figura 53).   

 

 

 

 



85 

 

 

  

Figura 52 - Croquis iniciais. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

Figura 53 - Volumetria e soluções de proteção solar. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

A distribuição do programa de necessidades no plano horizontal, dentro da forma e 

volumetria definidas, partiu do conceito da flexibilidade e adaptabilidade, das  
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referências de dimensionamento e do zoneamento proposto, gerada a partir de uma 

malha modular de 1,20m x 1,20m (Figura 54). 

Figura 54 – Ideia inicial. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

Na disposição dos equipamentos percebeu-se a necessidade de alteração nas 

dimensões dos ambientes, dando origem a planta baixa que serviria de ponto de 

partida para os demais pavimentos, com as devidas alterações de acordo com a 

distribuição espacial de cada pavimento (Figura 55).  

Figura 55 – Planta Baixa modelo. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

A planta baixa modelo (Figura 55) contempla os conceitos norteadores do projeto, 

flexibilidade e adaptabilidade, possibilitando alterações na capacidade das salas de 

aulas teóricas, de acordo com o número de ocupantes por turma: 20, 40 ou 80 alunos 

(Figura 56). Esse número corresponde ao número mínimo de vagas para ingressantes 

nos cursos da UFRN. 

 

N 

BL A BL I 
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Figura 56 – Flexibilidade das salas. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

No decorrer desse processo, foram desenvolvidas maquetes, física e eletrônica 

(programa computacional Sketchup), para auxiliar na visualização da volumetria no 

conjunto arquitetônico (Figura 57 e Figura 58). O volume em destaque na  

Figura 57, mostra a volumetria e implantação da intervenção. Os demais blocos 

correspondem a edificação existente (blocos de aula).   

Figura 57 - Maquete Física. 

   

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Figura 58 - Maquete Eletrônica. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Programa Computacional Sketchup, 2012. 

 

Ainda que em fase inicial, a materialização do conjunto de ideias para o projeto 

arquitetônico, resultou em características satisfatórias no plano vertical que 

contribuíram para a continuidade do processo projetual (Figura 59). 

Figura 59 - Características Arquitetônicas da Edificação proposta. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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5.4 Definição das estratégias construtivas na fase inicial 

5.4.1 Aproveitamento da ventilação natural 

Para certificação do melhor aproveitamento da ventilação natural na concepção inicial 

do projeto, foi realizada a simulação do percurso dessa ventilação na proposta, onde foi 

possível perceber que a volumetria do edifício não proporcionava a circulação desejada 

no interior da edificação.  

Figura 60 - Simulação da ventilação natural na proposta inicial 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Programa Computacional Vasari, 2013. 

 

Diante desse resultado, buscou-se na evolução da proposta, o aprimoramento da ideia 

inicial, como forma de buscar a circulação desejada. 

5.4.2 Sistema estrutural 

A definição do sistema estrutural envolve aspectos que podem auxiliar nas decisões de 

projeto: à flexibilidade espacial (visão de crescimento futuro e adaptação dos espaços 

internos); de ordem estética (forma, dimensões, presença dos elementos nas 

fachadas); e a relação dos vãos com os elementos do programa, conseguidas através 

de estruturas moduladas, com espaços internos livres e disposição dos elementos 

Bl. A Bl. I

BCT

Proposta inicial
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estruturais nas paredes externas ou próximas a elas. Essa estrutura modular pode ser 

definida partindo do pré-dimensionamento dos ambientes que farão parte do edifício. 

Segundo Neves (1989: p.170), o sistema estrutural   “(...) precede e condiciona todas 

as demais ideias do partido (...), pode e deve ser raciocinada na disposição dos setores 

e suas dimensões (...), é parte integrante das cogitações iniciais da adoção do partido. 

(...) pode até preceder a qualquer ideia(...).” 

Diante dos estudos de referências e visitas realizadas, optou-se pelo sistema 

construtivo em estrutura metálica, por apresentar inúmeras vantagens em relação ao 

concreto, destacando-se principalmente, a flexibilidade - pela necessidade de 

adaptações, o tempo de execução da obra e menor interferência na construção 

existente e nas atividades desenvolvidas no setor. 

Além disso, o aço também possibilita vencer grandes vãos com seções menores, maior 

facilidade de transporte, manuseio, ampliação, montagem, desmontagem e 

reaproveitamento, ganho de novos pavimentos em um mesmo limite de gabarito devido 

à diminuição da altura do vigamento, compatibilidade com qualquer tipo de fechamento 

vertical e horizontal, admitindo tijolos e blocos, lajes moldadas in loco e pré-fabricados 

como lajes e painéis em concreto, painéis de gesso acartonado (drywall), etc. 

Considera-se como principal desvantagem a exigência da proteção contra incêndio, em 

edifícios frequentados por muitas pessoas, acarretando um aumento nos custos com 

proteção. No projeto, não foi contemplada estudos sobre combate a incêndio e pânico, 

sugere-se encaminhar o projeto executivo para profissionais especializados para 

aplicação de tratamento adequado evitando complicações futuras.  

 

5.5 Evolução da proposta inicial 

O uso da modulação como referência no plano horizontal, foi essencial nessa etapa do 

processo projetual. Segundo o dicionário Aulete, 2007, na sua versão digital, “módulo é 

uma unidade de um todo, composto de outras unidades semelhantes”. Dessa forma o 

módulo-base adotado, 1,20m x 1,20m, facilitou o posicionamento dos elementos do 
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sistema estrutural sobre a edificação existente (Figura 61) e o ajuste de medidas dos 

ambientes da proposta inicial, com a formação de um padrão de layout para as salas 

de aulas teóricas, utilizando-se de multimódulos e/ou submódulos da modulação base 

(Figura 62). 

Figura 61 - Lançamento estrutural sobre a edificação existente 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos Programas Computacionais Autocad e Sketchup, 2013. 
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Figura 62 - Ajuste de medidas dos ambientes dentro da modulação adotada 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

O módulo-base foi definido com base na distribuição espacial e layouts para edificação 

escolar, constantes nos catálogos técnicos da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação – FDE, do Estado de São Paulo. 

Já no plano vertical, a nova edificação é composta por três pavimentos, interligada aos 

blocos A e I através de passarelas permitindo a circulação entre um prédio e outro, 
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caracterizando a ideia de uma edificação “solta” do conjunto arquitetônico ao qual está 

inserido (Figura 63). 

Figura 63 - Detalhe da ligação entre os blocos 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Sketchup, 2013. 

 

A construção atual, considerada aqui como pavimento térreo, determina os acessos e 

distribui o fluxo dos usuários.  É nesse pavimento, onde está concentrado o maior 

número de circulações verticais que dará acesso ao primeiro pavimento da nova 

edificação: rampa e escada entre os blocos D e F (proposta), escadas e plataformas 

elevatórias existentes, blocos A e I, e escada próxima ao Bloco C (proposta) (Figura 

64). A inserção de novas circulações verticais surgiu da necessidade de cumprimento 

às normas de segurança contra incêndio e pânico. Essas decisões foram tomadas 

desde o início do processo de projetação. 

 

 



94 

 

 

  

Figura 64 - Circulações e acessos 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

Os três pavimentos da proposta (Figura 65) são constituídos de espaços destinados a 

aulas teóricas e práticas (desenho e informática), apoio aos professores, copa, 

depósito, banheiros, além de espaços de convívio e estudos. As salas foram 

distribuídas em módulos que permitem a flexibilização dos ambientes, conceito 

fundamental no projeto.  

Figura 65 - Planta baixa dos três pavimentos 
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Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

Em sua configuração completa, a nova edificação apresenta 6.504,60 m² de área 

construída, assim distribuída: 2.149,70 m² no 1º e 2º pavimentos, 2.205,20 m² no 3º 

pavimento, e a utilização do gabarito máximo de 04 pavimentos (considerando a 

edificação existente como pavimento térreo), de acordo com o Plano Diretor da UFRN, 

para a área onde está inserido o Centro de Tecnologia. As características 

arquitetônicas satisfatórias da fase inicial, foram preservadas nessa fase do processo 

(Figura 66). 
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Figura 66 - Características arquitetônicas 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Sketchup, 2013. 

 

5.5.1 O conforto ambiental no estudo preliminar 

A proposta de separação dos módulos originando espaços livres e vazios na circulação 

dos pavimentos superiores (Figura 67), juntamente com a circulação aberta no 

pavimento térreo possibilitou a entrada e circulação de parte da ventilação natural na 

área interna da edificação, conforme demonstra a simulação da nova volumetria 

(Figura 68). 
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Figura 67 - Evolução da proposta. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

Figura 68 - Simulação da trajetória da ventilação natural na volumetria  

 

   

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Vasari, 2013. 

 

Outras estratégias foram utilizadas, baseadas nas referências de desempenho térmico, 

diretrizes projetuais para a zona bioclimática 8 e para uma edificação sustentável 

(Figura 69). 
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Figura 69 - Estratégias de desempenho térmico utilizadas 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

5.5.2 A flexibilidade e adaptabilidade 

A flexibilidade na proposta do projeto é traduzida na utilização de painéis móveis com 

tratamento acústico, possibilitando a subdivisão das salas, adaptando-as de acordo 

com as necessidades de uso (Figura 70).    

Figura 70 - Flexibilidade e adaptabilidade das salas. 
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b) Sala de Desenho:     

  

c) Salas de Informática: 

  

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

5.6 Ajustes e adequações 

Essa etapa do processo corresponde aos ajustes e adequações necessários para um 

projeto com resultado mais satisfatório, dentro das normas e diretrizes a que se propôs, 

dentre elas: 
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a) Malha estrutural: foi proposto um pequeno deslocamento dentro da modulação 

adotada, para alinhar os novo pilares com os existente (sentido horizontal) e não 

coincidir com a edificação existente (sentido vertical). Esse deslocamento resultou na 

divisão da edificação em dois blocos distintos, interligados por passarelas metálicas e o 

crescimento do espaço vazio entre os corredores, permitindo que a ventilação 

proveniente do vazio existente no Bloco I, circule entre os pavimentos (Figura 71).   

Figura 71 - Malha estrutural e divisão da edificação 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

b) Distribuição espacial: redimensionamento dentro da modulação proposta e relocação 

de alguns ambientes, ampliação dos espaços vazios entre os módulos e circulação 

central e deslocamento da circulação vertical (rampa e escada), em função da análise 

da simulação da circulação da ventilação natural, sem prejudicar o número de 

ocupantes previstos (Figura 72).  
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Figura 72 - Distribuição espacial. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

c) Volumetria da escada: foi elaborada uma proposta mais clara e limpa, sem prejudicar 

o objetivo inicial da sua implantação, localizada em um grande espaço aberto, com 

uma área destinada a contemplação (Figura 73). 

Figura 73 –Volumetria da escada. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad e Sketchup, 2013. 

d) aproveitamento da ventilação natural: outra adequação implementada ao projeto foi 

a adoção do peitoril ventilado e aberturas na parede oposta, proporcionando a 

circulação cruzada da ventilação natural nos ambientes internos (Figura 74 a). Essa 

abertura também proporciona a passagem dessa ventilação para os ambientes do 
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bloco oposto. Com a finalidade de evitar a interferência do ruído proveniente dos 

corredores, essas aberturas serão protegidas por forro com material acústico (Figura 

74 b). 

Figura 74 - Peitoril ventilado (a) e forro com material acústico na circulação (b) 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

 

Os protetores propostos juntamente com o peitoril ventilado possibilitam que as janelas 

possam permanecer abertas em períodos de chuva, se for conveniente ao usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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6 ANTEPROJETO  

 

 



104 

 

 

  

6.1 A proposta arquitetônica 

A realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho, tem 
premissas que lhe são próprias: há um programa a ser atendido, há um lugar 
em que se implantará o edifício, e há um modo de construir a ser determinado. 
Esse conjunto de premissas é elaborado graficamente em um desenho que 
opera como mediador entre a ideia do projeto e sua realização concreta 
(MACIEL, 2003). 

uscou-se, nesse projeto, a concepção de uma proposta arquitetônica que 

atendesse ao programa solicitado, implantado no espaço disponível dentro da 

área destinada ao Centro de Tecnologia e aos critérios pré-estabelecidos, partindo do 

conceito da flexibilidade.  

A edificação proposta possui uma área de 7.602,65 m² distribuídos em três pavimentos, 

foi implantada sobre a circulação central do edifício existente, possui (Figura 75) 

volumetria alongada e uma das maiores fachadas voltada para o melhor 

aproveitamento da ventilação natural (Figura 76), dentro do espaço disponível. Além 

disso, essa implantação permitiu a preservação de grande parte da área verde 

existente entre os blocos e o aproveitamento das circulações verticais existentes nos 

Bloco A e I, facilitando o acesso aos pavimentos superiores (Figura 64). 

Figura 75 - Implantação da proposta. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

B 
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Figura 76 - Ventilação predominante. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Vasari, 2013. 

A partir de referências e pré-dimensionamento dos ambientes, chegou-se a definição 

da modulação 1,20 m x 1,20 m, de modo que todos os ambientes e a estrutura 

proposta se enquadrassem nessa modulação alcançando a flexibilidade e 

adaptabilidade desejada. O agrupamento do programa foi organizado por afinidade 

funcional e sua distribuição espacial organizada de forma que as salas de aulas 

teóricas ficassem na direção da ventilação natural satisfatória dentro do espaço físico 

disponível, evitando a climatização artificial. Por entender a necessidade dessa 

climatização no setor de informática, as salas destinadas a esse tipo de utilização 

foram posicionadas no sentido menos favorável à ventilação natural mas com a 

preocupação de possibilitar a circulação de ar, se necessário, juntamente com o setor 

administrativo e de apoio.  

Sendo assim, o 1º pavimento é formado por salas de aulas teóricas, aulas práticas, 

sala de apoio aos professores, administração do prédio, depósito de material de 

limpeza, copa, banheiros, áreas de estudo e convívio (Figura 77). O 2º e 3º pavimentos 

apresentam uma configuração similar, diferenciando apenas na substituição do apoio / 

administração por sala de aula e da copa pelo depósito de material permanente (Figura 
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77 e Figura 78). Os ambientes foram distribuídos em 2.149,70 m² por pavimento, 

perfazendo um total de 6.504,60 m² de área total construída. 

Figura 77 - Planta Baixa do 1º Pavimento 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 

Figura 78 - Planta Baixa do 2º e 3º Pavimentos 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013. 
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Outra estratégia de promover o conforto térmico foi a elevação da edificação em 

relação ao solo e a pintura das fachadas em cores claras. Além disso, as alvenarias 

externas da edificação foram recuadas e receberam proteção em função da orientação 

solar. As fachadas norte e sul (Figura 79 a/b), foram protegidas por brises horizontais e 

pelo prolongamento dos beirais e paredes laterais, evitando a incidência direta dos 

raios solares no interior dos ambientes.  A fachada oeste (Figura 79 c), que recebe a 

radiação solar mais intensa durante o ano, teve em grande parte de sua extensão, a 

proteção por brises horizontais e uma malha metálica perfurada para reduzir essa 

radiação, além de uma moldura com dupla função: proteção da fachada e fixação dos 

brises e da malha. A extensão dos brises pela fachada tem como finalidade a redução 

da transmissão de calor em uma das salas de aulas de informática. A abertura 

proposta, tem o objetivo de promover a ventilação cruzada no corredor central. A 

fachada leste não recebeu tratamento diferenciado, por estar protegida pelo Bloco de 

Aulas I da edificação existente.  

Figura 79 - Fachadas Norte (a), Sul (b) e Oeste (c) 
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Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Sketchup, 2013. 

 

Em relação a cobertura (Figura 80), a mesma foi elevada com a finalidade de evitar a 

transmissão do calor emitido com a criação de colchões de ar reduzindo a passagem 

desse calor para o interior da edificação. A cobertura da circulação central (Figura 81), 

foi fracionada, alternando o caimento e intercalando as aberturas para proporcionar a 

entrada da iluminação natural, sem a necessidade de utilização de telhas translúcidas. 

Figura 80 – Cobertura. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad, 2013 
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Figura 81 – Esquema da cobertura da circulação central 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Sketchup 

 

Todas as alterações na volumetria externa foram decorrentes de análises realizadas 

em todas as etapas do processo projetual.  

Em relação aos layouts propostos (Figura 82), a distribuição dos equipamentos e 

dimensionamento das circulações foram baseadas nas referências de 

dimensionamento citados anteriormente. O mobiliário e equipamentos propostos foram 
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pesquisados e escolhidos de acordo com a disponibilidade constante no atual sistema 

de registro de preços da UFRN, conhecido como “Pregão”.  

 

Figura 82 -  Layouts propostos. 

 

 

a) SALA DE AULAS TEÓRICAS 

b) SALA DE INFORMÁTICA 
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Fonte: elaboração própria a partir do Programa Computacional Autocad e Sketchup. 

c) SALA DE DESENHO 

e) CONVÍVIO E ESTUDOS 

d) SALA DE PROFESSORES 
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6.2 Principais materiais adotados 

Sobre os principais materiais adotados, a escolha se deu por vários fatores, entre eles, 

adequados ao nosso clima e certificados, passíveis de produção nacional, fácil 

reposição e possibilidade econômica da construção. São eles: 

a) Sistema estrutural: a estrutura metálica (Figura 83), pelas inúmeras vantagens 

apresentadas anteriormente, enquadrando-se no objetivo da proposta. 

Figura 83 – Fotos da Estrutura Metálica 

  

FONTE: acervo próprio 

 

b) Lajes: propõe-se a Steel deck, por apresentar inúmeras vantagens, entre elas, 

comprimento de até 12m; bom comportamento em situação de incêndio; alta qualidade 

de acabamento da laje; dispensa escoramento e redução de gastos com desperdício 

de material; facilidade de instalação e maior rapidez construtiva (Figura 84). 

Figura 84 – Exemplos da laje steel deck 

        

Fonte: http://omundodaengenhariacivil.com.br/tag/steel-deck 
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c) Cobertura: utilização de telhas termoacústicas apoiadas em estrutura metálica, por 

proporcionar isolamento térmico e uso de menores equipamentos de refrigeração, 

quando necessário, reduzindo o consumo de energia elétrica (Figura 85). 

Figura 85 – Foto e esquema de telhas termoacústica 

 

Fonte: acervo próprio (a) e http://www.perfitec.pt (b) 

 

d) Vedações externas e internas: externamente e nas paredes internas definidoras dos 

módulos, propõe-se a alvenaria pré-fabricada com tecnologia tecleve (Figura 86), 

utilizado na construção do edifício de laboratórios das novas Engenharias (Figura 87).  

Figura 86 - Painéis com tecnologia Tecleve. 

     

Fonte: http://www.obra24horas.com.br 

a) b) 
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Figura 87 – Exemplo de edificação construída com tecnologia tecleve na UFRN. 

 
Fonte: acervo próprio. 

 

Os estudos, pesquisas e testes desse produto começaram em 2004, por uma equipe 

formada por pesquisadores da UFRN, UFCG, UFPI, UFSC e INPE, que “...buscam 

combinações entre propriedades térmicas dos materiais e elementos naturais (vento, 

umidade, iluminação e radiação), para projetos de habitações termicamente 

confortáveis e com baixo consumo de energia” (www.obra24horas.com.br, 2010, 

acessado em 20 de janeiro de 2014). Constatou-se a redução de custos, minimização 

de ruídos, principalmente em edificações verticais, bem como a amenização da 

temperatura no interior das edificações do nordeste brasileiro. 

Além do isolamento térmico e acústico, o referido painel permite uma maior 
rapidez na execução, não necessita de chapisco e reboco externo, tem 
desperdício zero, é 50% mais leve do que a alvenaria comum, não requerendo 
mão-de-obra especializada para sua execução (AMARAL, SOUZA, 2002). 

e) Divisórias internas: propõe-se painéis flexíveis com tratamento acústico como 

divisores dos módulos das salas de aulas. Os painéis da Hufcor – Série 5000RE 

Elétrica, possui as características desejadas para o projeto (Figura 88). 

Figura 88 – Painéis flexíveis e adaptáveis. 

 

Fonte: http://www.wallsystem.com.br 
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f) Protetor solar: propõe-se os brises horizontais da HunterDouglas, já utilizados nas 

edificações próximas (Figura 89). São brises perfurados, permitindo a visibilidade 

desejada, e móveis, possibilitando a inclinação necessária a proteção da incidência 

solar direta nas aberturas, sem comprometer o percurso da ventilação natural para o 

interior da edificação.  

Figura 89 - Brises horizontais 

 

    

Fonte: acervo próprio (a) e www.ufrn.br (b e c) 

 

g) Esquadrias: propõe-se para as janelas, o alumínio anodizado com vidro laminado  

incolor e portas de madeira, Nos dois casos, devem apresentar isolamento acústico 

satisfatório, capaz de reduzir o ruído proveniente das circulações horizontais e do 

exterior da edificação para as salas de aulas.  

h) os demais materiais de acabamento: revestimentos, louças sanitárias, metais etc, 

serão especificadas numa próxima etapa. 

a) Laboratório das novas Engenharias (maquete eletrônica) 

b) Laboratório das novas Engenharias c) Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
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6.3 Comprovações 

Dando continuidade ao processo, foram analisados os critérios adotados constantes 

nas referências legais e normativas utilizadas no projeto, com o propósito da 

certificação das exigências impostas. Para tanto, foram elaboradas tabelas constando 

as condicionantes/diretrizes, os critérios e suas referências, a utilização na proposta e 

por fim, a certificação dos critérios adotados. As tabelas com a análise encontram-se 

no Apêndice 01. 

Foram realizadas também, simulações em programas específicos (Solar Tool) para 

averiguação da eficiência dos protetores propostos, levando-se em consideração o 

horário de funcionamento da edificação que recebe radiação solar (7h às 17h30min). O 

resultado da análise (Apêndice 02) contribuiu para a redução do número de protetores 

horizontais (brises), do comprimento da proteção vertical (paredes das extremidades 

dos módulos) e do prolongamento dos beirais. 

 

6.4 Sugestões imediatas para a edificação existente 

Desde o início se pensou na concepção de um projeto arquitetônico que não 

interferisse na edificação existente. Para alcançar esse objetivo, alguns ajustes são 

necessários no sentido de amenizar as interferências causadas pela intervenção. 

Partindo do pressuposto que não deve-se prejudicar o existente em função do novo, e 

sim adaptá-lo para torná-lo satisfatório dentro dos critérios estabelecidos, sugere-se as 

seguintes alterações: 

a) relocação de salas: inversão das salas de aulas teóricas próxima ao corredor central 

com o auditório e salas de informática, pela necessidade de climatização artificial e 

pouca iluminação natural; 

b) banheiros: já apresentam deficiência com relação a iluminação e ventilação naturais. 

As aberturas existentes não se apresentam satisfatórias, onde há a necessidade da 

utilização de iluminação artificial na utilização desses ambientes. Propõe-se a 
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ampliação dessas aberturas e a colocação de exaustores para circulação do ar entre 

eles; 

c) espaços abertos entre os blocos: manutenção da área verde com as devidas 

adaptações decorrente da nova edificação (substituição e replantio de árvores 

existentes em função da ocupação da área da nova edificação e acréscimo de 

mobiliário específico (bancos, mesas etc), criando espaços de convívio em locais que 

não interfiram no andamento das atividades realizadas nesses blocos;  

d) cobertura: propõe-se a troca da telha de fibrocimento existente pela termoacústica 

utilizada na proposta. Além disso, estudar a possibilidade de elevar essa cobertura 

para formar um colchão de ar entre ela e a laje, como forma de reduzir a temperatura 

da radiação solar nas salas de aulas e corredores, transmitida pela cobertura; e, 

e) por fim, a avaliação e adaptação da edificação existente, segundo a NBR 9050 e 

NBR 9077. 

Buscou-se nessas sugestões, manter o exterior da edificação sem alterações, 

preservando o projeto original. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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endo como ponto de partida o conhecimento do problema e as exigências 

impostas pelo cliente, cabe ao arquiteto compreendê-los e interpretá-los de modo 

a pontuar e definir o fio condutor, dentro de inúmeras possibilidades, que irá auxiliar na 

hora do processo projetual.  

Diante do expressivo crescimento populacional e a ênfase na área tecnológica na 

UFRN, dentro do programa REUNI, fez-se necessário um estudo para ampliação do 

espaço físico existente que abrigasse essa demanda, dentro de critérios pré-

estabelecidos e que atendesse aos objetivos propostos. Dessa forma, optou-se por 

trabalhar com o aproveitamento máximo e satisfatório dos recursos naturais 

disponíveis, nesse caso, a ventilação e iluminação, juntamente com a flexibilidade e 

adaptabilidade dos ambientes.  

Certamente, cada vez mais, têm-se a preocupação em proporcionar o conforto térmico, 

acústico e lumínico nos ambientes das edificações. Procurou-se portanto, dentro das 

possibilidades, a utilização desses recursos, que atendesse ao principal objetivo deste 

trabalho, a elaboração de um anteprojeto arquitetônico para ampliação no Setor de 

Aulas IV da UFRN, que proporcione conforto ambiental aos usuários através do melhor 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (ventilação e iluminação), como 

também, aos objetivos e natureza do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e 

Meio Ambiental da UFRN. 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre conforto 

ambiental em edificações, a flexibilidade dos ambientes e estudos de referências que 

apresentassem objetivos semelhantes e a análise da área objeto de estudo, através do 

levantamento das condições ambientais e a identificação do principal problema atual: 

deficit de espaço físico dentro da área destinada ao Centro de Tecnologia da UFRN.  

Nesse contexto, podemos destacar que a preocupação em proporcionar o conforto 

termico, acústico e lumínico nos ambientes das edificações, utilizando-se dos recursos 

naturais disponíveis não é recente. Podemos constatar no livro publicado em 1976, 

intitulado “Roteiro para construir no Nordeste”, do arquiteto Armando de Holanda, que 

apresenta princípios importantes para a reflexão no momento da concepção projetual 

T 
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para edificações da nossa região: criar uma sombra, recuar as paredes, vazar os 

muros, proteger as janelas, abrir as portas, continuar os espaços, construir com  pouco, 

conviver com a natureza e construir frondoso. 

Sendo assim, a utilização dessas estratégias e diretrizes tomadas para a concepção 

desse projeto, foram fundamentais para a forma satisfatória de projetar para essa 

região. 

O projeto de ampliação do edifício que abrigará as novas salas de aulas do centro de 

Tecnologia incorporou esses princípios desde a sua implantação, passando pelas 

soluções arquitetônicas até chegar aos materiais adotados, como forma de induzir um 

desempenho satisfatório, principalmente nos ambientes internos, que projetasse no 

bom desenvolvimento das atividades executadas no local. Procurou-se seguir as 

diretrizes e condicionantes que proporcionassem esse desempenho. 

Simulações, em programas específicos, da volumetria inicial, auxiliaram a tomada de 

decisões projetuais de conforto ambiental. A ventilação predominante e a trajetória 

solar foram fundamentais na fase de zoneamento, onde o principal critério adotado foi a 

possibilidade de utilização máxima da ventilação predominante nos espaços mais 

utilizados e de maior necessidade atualmente, as salas de aulas teóricas. Durante todo 

o processo, foram realizadas simulações em programas computacionais e verificações 

in loco, para auxiliar nas decisões de projeto. 

Ao longo do trabalho, vimos a importância de promover a acessibilidade às pessoas 

com mobilidade reduzida. Nessa etapa projetual, a grande preocupação foi assegurar 

essa acessibilidade às pessoas com deficiência motora, através de soluções 

arquitetônicas que garantissem o ingresso, a circulação e o uso do “todo” de maneira 

autônoma. Os outros tipos de deficiência serão contemplados numa etapa seguinte, 

através de detalhamento, baseado na NBR 9050 e assim, garantir condições de 

igualdade para todos os usuários. 

Para um projeto futuro, recomendamos um estudo de viabilidade de potencial e 

possibilidades para reaproveitamento da água da chuva e verticalização da área 



121 

 

 

  

destinada ao estacionamento, um edifício garagem, como forma de suprir a demanda 

dos veículos que circulam no setor. 

Embora os objetivos para o projeto tenham sido cumpridos, será necessário ajustes e 

alterações na ampliação e adequações na edificação existente que não alterem o 

projeto original e que venham melhorar o desempenho da edificação.  
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APÊNDICE 01: COMPROVAÇÕES 

1. Referências legais e normativas: 

Figura 90 - Plano Diretor do Campus e Plano Diretor do Campus Central. 

CONDICIONANTES PDN PDC PROPOSTA SITUAÇÃO 

Altura do gabarito 4 pavimentos 4 pavimentos 4 pavimentos  

Recuos 
De acordo com 

o PDC 

10m anel viário   

3m vias sistema viário local   

6m entre edificações - NA 

 

LEGENDA  ATENDIDO X NÃO ATENDIDO NA NÃO SE APLICA 

 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 91 - NBR 9077: Saídas de Emergência 

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Quanto à ocupação 
GRUPO OCUPAÇÃO/USO DIVISÃO DESCRIÇÃO 

E Educacional E-1 Escolas em geral 

Quanto à altura 

CÓDIGO TIPO DE EDIFICAÇÃO  SOLEIRA DE ENTRADA AO PISO DO ÚLTIMO PAVTO. 

N 
Edificações 
medianamente altas 

12.00m < h < 30.00m 

Quanto às dimensões em 
planta 

NATUREZA DO ENFOQUE CÓDIGO CLASSE DA EDIFIC. PARÂM. DE ÁREA 

α 
Quanto à área do maior 
pavimento (Sp) 

Q 
De grande 
pavimento 

Sp ≥ 750 m² 

ɣ Quanto à área total (St) W 
Edificação 

muito grande 
At > 5000 m² 

Quanto às suas 
características 
construtivas 

CÓDIGO TIPO ESPECIFICAÇÃO 

Y 
Edifícios com mediana 
resistência ao fogo 

Edificações com estrutura resistente ao fogo com 
fácil propagação de fogo entre os pavimentos. 

 

 NBR 9077 PROPOSTA SITUAÇÃO 

C
O

M
P

. 
 D

E
 S

A
ÍD

A
 D

E
 

E
M

E
R

G
Ê

N
C

IA
 Acessos (rotas de 

saída horizontais) 

Escadas 
Rampas 

Largura 
(N = P/C) 

N = 300/60 = 5 
5 x 0,55 = 2,75 m 

3,10 m  

Largura Mínima 1,10 m 1,50 m  

Portas (abrem 

180º para dentro da 
rota de saída) 

Largura mínima do 
vão livre 

1,65 m 1,80 m  

A
C

E
S

S
O

S
 

Fácil escoamento e desobstruído OK  
Pé direito mínimo 2.50m 3,50 m  
Distância máxima a ser percorrida 30m 30 M  

Número de 
saídas 

Mínimo 2 
07 

(04 edif. Existente)  
Tipo PF  

(Escada a prova de fumaça) 
02  

R
A

M
P

A
S

 

Comprimento mínimo do patamar 1.10m 1,50 m  
Declividade máxima 10% 8%  

E
S

C
A

D
A

S
 

Largura mínima 1.10m 2,50 m   
Altura do degrau 

 

16cm < h < 18cm 0,17 m  
Largura do degrau 63 cm ≤ (2h+b) ≤ 64 cm 0,64  
Bocel 1,5 cm 1,5 cm  
Patamar (2h+b) n+b Mínimo = largura escada 3,15 > 2,50  

 

LEGENDA  
ATENDIDO X NÃO ATENDIDO NA NÃO SE APLICA 



 

Figura 92 - NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

 NBR 9050 PROPOSTA SITUAÇÃO 

A
C

E
S

S
O

S
 E

 C
IR

C
U

L
A

Ç
Õ

E
S

 

Acessos 

Desníveis 

Até  
5 mm 

Sem tratamento 
especial 

Sem desnível  
5mm a 
15mm 

Rampa Sem desnível  

Mínimo 01 3  

Mais de 01 d ≤ 50m entre elas d = 30,00 m 
(maior distância) 

 

Rotas de fuga Atender a NBR 9077 OK  
Áreas de 
descanso 

i > 5% A cada 50m - NA 

Rampas 

Inclinação 6,25 < i ≤ 8,33 8%  

Desnível 
máximo (m) 

0,80 0,80  

Nº máximo de 
segmentos 

15 04  

Patamar mínimo 
(Início e término) 

1.50m 1.50  

Escadas fixas 

Piso 0,28m < p < 0,32m 0,30  

Espelho 0,16m < e < 0,18m 0,17  

0,63 < p + 2e < 0,65 0,64  

Circulação 

interna 

Faixa livre de barreiras OK  

Largura mínima 
(Grande fluxo 
de pessoas) 

> 1,50 2,95  

Portas 

Vão livre: 0,80m 1,80  

Altura: 2,10m 2,10  

Largura mínima: 0,80m 0,90  

Janelas Linha do horizonte visual: 
1,10 < LH < 1,20 

0,90m (peitoril)  

Circulação 
externa 

DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CAENE / UFRN 

S
A

N
IT

Á
R

IO
S

 Localizados em rotas acessíveis próximo a circulação principal  

Quantidade mínima 5% do total 5% WC 
(ampliação) 

 

Dimensões mínimas 1,70m x 1,50m 1,80m x 1,65m  

 

Fonte: elaboração própria 

 
 

Figura 93 - NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (cont.) 
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 NBR 9050 PROPOSTA SITUAÇÃO 

E
S

P
A

Ç
O

S
 E

M
 L

O
C

A
IS

 D
E

 R
E

U
N

IÃ
O

  

De 

51 

a 

100 

assentos 

P
C

R
 

Nº de espaços 03 
14 

(2/módulo) 
 

Localização 

Junto ao corredor OK  

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

P
M

R
 

Nº de assentos 01 
14 

(2/módulo)  

Localização Junto ao corredor OK  

Espaço livre frontal 0,60m 0,60m  

P
O

 

Nº de assentos 01 14 
(2/módulo)  

Localização Junto ao corredor OK  

Espaço livre frontal 0,60 0,60m  

Largura do assento 2x adotado OK  

E
S

C
O

L
A

S
 Mesas 

individuais P
C

R
 1% total de mesas 14 

(2/módulo)  

Mínimo: 1 p/ cada 2 salas 1 por sala  

Lousas h < 0,90 do piso 0,90m  

 

LEGENDA  
ATENDIDO X NÃO ATENDIDO NA NÃO SE APLICA 

 

 

 



Figura 94 - FACHADA NORTE: solstício de inverno 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 95 - FACHADA NORTE: equinócio 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 96 - FACHADA NORTE: solstício de verão 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 97 - FACHADA SUL: solstício de inverno 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 98 - FACHADA SUL: equinócio 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 99 - FACHADA SUL: solstício de verão 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 100 - FACHADA OESTE: solstício de inverno 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 



139 

 

 

 

Figura 101 - FACHADA OESTE: equinócio 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Figura 102 - FACHADA OESTE: solstício de verão 

 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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VISTA NORTE 
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VISTA SUL 
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VISTA CONVÍVIO 
(ENTRE OS BLOCOS A e C) 
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VISTA CONVÍVIO / ESCADA 
(ENTRE OS BLOCOS A e C) 
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ANEXO 01:  INDICADORES INSTITUCIONAIS DA UFRN – 2003 A 2012. 

 

 



148 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 



150 

 

 

 

ANEXO 02:  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SALAS DO SETOR IV  

Período letivo: 2013.1. 

 

 

SETOR DE AULAS TEÓRICAS IV – CT - UFRN 

Bloco Bloco A 
 

Qtd. 
Banheir
os 

00 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo A1 30 40 24 

2 Térreo A2 50 64 36 

3 Térreo A3 50 64 36 

4 Térreo A4 50 64 36 

5 Térreo A5 50 64 36 

6 1° Andar A6 30 40 24 

7 1° Andar A7 50 64 36 

8 1° Andar A8 50 64 36 

9 1° Andar A9 50 64 36 

10 1° Andar A10 50 64 36 

TOTAL  460 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
Todas são convencionais (apenas 
carteiras universitárias). 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Apenas as salas A1 e A6 não 
apresentam.  

(e) Acessibilidade 
O bloco apresenta elevador e escada. 

(f) Bebedouros 
Não há. 
Observação1: Há uma sala a mais de 
uso do corpo discente (laboratório de 
informática). 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco B 
 

Qtd. 
Banheir
os 

02 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo B1 50 64 48 

2 Térreo B2 50 64 48 

3 Térreo B3 50 64 48 

4 Térreo B4 20 36 24 

5 Térreo B5 20 36 24 

TOTAL  190 

Banheiros:  1 feminino e 1 masculino 
(a) Climatização 

Todas as salas são climatizadas. 
(b) Tipo de sala 

Todas são convencionais (apenas 
carteiras universitárias). 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há.  

(e) Acessibilidade 
As salas B1 e B3 apresentam rampa 

de acesso à sala. 
(f) Bebedouros 

1 bebedouro 
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DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco C 
 

Qtd. 
Banheir
os 

00 
 

 
Observação: Como a sala 4C6 está funcionando como 
laboratório de informática, foi instalado um condicionador 

de ar extra com potência de XX BTU’s. 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo C1 35 44 36 

2 Térreo C2 35 44 36 

3 Térreo C3 35 44 36 

4 Térreo C4 35 48 36 

5 Térreo C5 45 64 48 

6 Térreo C6 45 64 48 

TOTAL  230 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
5 são convencionais (apenas carteiras 
universitárias) e 1 é laboratório de 
informática 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há.  

(e) Acessibilidade 
As salas C2, C4, C5 e C6 apresentam 

rampa de acesso à sala. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco D 
 

Qtd. 
Banheir
os 

02 
 

 
Observação: Como a sala 4D2 está funcionando como 
laboratório de informática, foi instalado um condicionador 
de ar extra com potência de XX BTU’s. 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo D1 40 64 48 

2 Térreo *    

3 Térreo **    

4 Térreo ***    

5 Térreo D2 40 64 60 

6 Térreo ****    

TOTAL  80 

Banheiros:  1 feminino e 1 masculino 
(a) Climatização 

Todas as salas são climatizadas. 
(b) Tipo de sala 

1 sala convencional, 1 laboratório de 
informática, *1 sala sede da Empresa 
Júnior (Engª Produção), ** 1 sala sede do 
“Projeto Pegadas”, ***1 sala do PET e 
****1 sala sede da “Coordenação do 
Curso de Graduação”. 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas, exceto 
àquelas com destaque (*). 

(d) Sistema de som: Não há.  
(e) Acessibilidade 

A sala D2 apresenta rampa de acesso à 
sala. 
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DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco E 
 

Qtd. 
Banheir
os 

00 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo *    

2 Térreo **    

3 Térreo E1 20 44 36 

4 Térreo Auditório 70 88 48 

5 Térreo E2 20 48 48 

6 Térreo E3 20 48 48 

TOTAL  130 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
*1 sala dos “professores”, **1 sala sede 
do “Suporte de Informática”, 1 Auditório 
e 3 laboratórios de Informática. 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas, exceto 
* e **. 

(d) Sistema de som 
Apenas no Auditório.  

(e) Acessibilidade 
As salas E3, E5 e Auditório 

apresentam rampa de acesso à sala. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco F 
 

Qtd. 
Banheir
os 

02 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo F1 35 44 48 

2 Térreo F2 35 44 48 

3 Térreo F3 35 48 48 

4 Térreo F4 35 44 48 

5 Térreo F5 40 88 72 

TOTAL  180 

Banheiros:  1 feminino e 1 masculino 
(a) Climatização 

Todas as salas são climatizadas. 
(b) Tipo de sala 

4 são convencionais (apenas carteiras 
universitárias) e 1 é laboratório de 
informática 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há.  

(e) Acessibilidade 
As salas F1, F3 e F4 apresentam 

rampa de acesso à sala. 
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DISTRIBUIÇÃO DE BLOCOS E SALAS 

Bloco Bloco G 
 

Qtd. 
Banheir
os 

00 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo G1 20 48 36 

2 Térreo G2 35 44 36 

3 Térreo G3 35 44 36 

4 Térreo G4 35 48 48 

5 Térreo G5 45 64 48 

6 Térreo G6 27 72 48 

TOTAL  197 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
4 são convencionais (apenas carteiras 
universitárias), 1 é laboratório de 
informática e 1 é sala de pranchetas. 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há.  

(e) Acessibilidade 
As salas G2, G4 e G5 apresentam 

rampa de acesso à sala. 

 

Bloco Bloco H 
 

Qtd. 
Banheir
os 

02 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo H1 20 64 36 

2 Térreo H2 20 72 36 

3 Térreo H3 20 64 36 

4 Térreo H4 20 72 36 

TOTAL  80 

Banheiros:  1 feminino e 1 
masculino 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
3 são salas de pranchetas e 1 é 
laboratório de informática. 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há.  

(e) Acessibilidade 
As salas H1, H2 e H3 apresentam 

rampa de acesso à sala. 
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Bloco Bloco I 
 

Qtd. 
Banheir
os 

16 
 

 

Or
d 

Andar Sala Capa
c 

Área 
(m2) 

Ar (mil) 

1 Térreo I1 *   

2 Térreo I2 50 72 36 

3 Térreo I3 50 72 36 

4 Térreo I4 50 72 36 

5 Térreo I5 50 72 36 

6 1º Andar I6 50 84 36 

7 1º Andar I7 50 72 36 

8 1º Andar I8 50 72 36 

9 1º Andar I9 50 72 36 

10 1º Andar I10 50 72 36 

11 2º Andar I11 **   

12 2º Andar I12 **   

13 2º Andar I13 **   

14 2º Andar I14 **   

15 2º Andar I15 **   

16 3º Andar I16 **   

17 3º Andar I17 **   

18 3º Andar I18 **   

19 3º Andar I19 **   

20 3º Andar I20 **   

TOTAL  450 

Banheiros: 4 por pavilhão, sendo 2 
masculinos (1 convencional e 1 adaptado 
para portadores de necessidades 
educacionais especiais) e 2 femininos (1 
convencional e 1 adaptado para portadores de 
necessidades educacionais especiais). 

(a) Climatização 
Todas as salas são climatizadas. 

(b) Tipo de sala 
Da I2 até I10 são convencionais 
(apenas carteiras universitárias), *1 
sala sede da “Administração do Setor 
IV” e **10 salas administrativas 
(Departamentos Acadêmicos e 
Coordenações de Curso). 

(c) Projetor Multimídia + CPU 
Todas as salas são equipadas. 

(d) Sistema de som 
Não há na sala 4I10.  

(e) Acessibilidade 
Todas as salas apresentam rampa de 

acesso à sala. 
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ANEXO 03 - CÁLCULO DE MATRÍCULAS PROJETADAS 

 

 

Fonte: Assessoria Especial para o Projeto de Expansão da UFRN, 2013. 

 

 

 


