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RESUMO
Este trabalho é um estudo preliminar de um complexo de serviços de apoio
ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, com diretrizes de arquitetura
bioclimática para redução de gastos energéticos e impacto ambiental.
Atrelado à eficiência energética, a proposta se apoia nesses preceitos
sustentáveis para estabelecer estratégias de projeto que foram frutos da
identidade estética da edificação, como uma forma de deixar claro sua
responsabilidade ambiental através sua forma arquitetônica.
Assim, sendo capaz de agregar valor aos serviços por ele oferecidos e
usando-a como estratégia de marketing da marca.
A edificação, portanto, é uma forma de reduzir o impacto ambiental da
construção civil, frente à necessidade de redução da demanda de recursos na
qual o planeta se encontra.

Palavras-chave: arquitetura bioclimática; sustentabilidade; eficiência energética;
serviços
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ABSTRACT
This bachelor thesis is a preliminary study on airport support services,
applied to the Sāo Gonçalo Airport, focused on sustainability concepts, with
guidelines on bioclimatic architecture, on energy reduction and environmentally
friendly management.
Regarding energy efficiency, the proposal is supported by sustainable
solutions in order to establish design strategies that are a continuation of the
building aesthetic identity, as a way to enhance the environmental responsibility
through architectural design.
The expected result will be adding value to the services offered, improving
energy efficiency, as well as improving marketing strategies of the services
companies.
This Eco-friendly building is planned to reduce the impact of construction on
the environment, meeting the current need of reduction of natural resources of
the planet, in addition to meeting the demands of Eco-conscious travelers.

Key words: Bioclimatic architecture; sustainability; Energy efficiency; services
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1 Introdução
Estre trabalho consiste em uma proposta para um complexo de serviços de
apoio ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante.
Trata-se de uma proposta com responsabilidade sustentável, através de
estratégias de redução de energia e baixo impacto ambiental. Visa a
necessidade de que esse tipo de preocupação exista na construção civil com o
objetivo de utilizar essas soluções em prol da estética do edifício e um
consequente aumento do valor agregado aos serviços por ele oferecidos:
estratégia de branding.
O branding, portanto, é uma forma de compartilhar a responsabilidade
ambiental junto ao usuário. Utilizando os serviços, ele saberá que, por exemplo,
menos energia será gasta em relação a outros locais que ofertem o mesmo
produto. Então, escolher o escaleno é estabelecer uma relação de suporte às
questões ambientais entre o usuário e marca, onde um dependa do outro para
fazer sua parte.
A construção do aeroporto alterou a dinâmica local. O fluxo de pessoas é
muito mais intenso e isso impulsionou o crescimento do comércio relacionado ao
aeroporto.
Anteriormente à construção do Aeroporto de São Gonçalo, a BR 406 não
possuía tanta infraestrutura comercial. Embora se caracterize como uma área de
expansão da cidade com a construção de loteamentos ao longo da estrada, essa
base comercial ainda não está consolidada para atender o fluxo de pessoas
proveniente do aeroporto. Apesar de ser uma via de conexões com a cidade de
Mossoró e Fortaleza, o maior fluxo de mercadoria e pessoas se dá pela BR 101,
em sentido sul. Dessa forma, a estrada carece de comércio de apoio ao viajante,
como postos de gasolina, loja de conveniência, oficinas de automóveis e
restaurantes. E, agora, seria conveniente que esse comércio também
respaldasse o turismo com serviços de transfer para o aeroporto e casas de
artesanato, por exemplo.
Concomitantemente a essa realidade, o mercado vem se transformando
devido às novas demandas de mercado que, segundo o SEBRAE-RN, são
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empresas mais enxutas, transparentes e sustentáveis1. O consumidor está mais
preocupado com o seu tempo, exigindo, assim, que o mercado adapte sua forma
de trabalhar para fazer com que o cliente possa resolver todas (ou quase) suas
pendências visitando a menor quantidade de estabelecimentos possível e pelo
menor tempo possível. E por isso a ideia de complexo de serviços é propícia
para um local de passagem.
Esse projeto tem como finalidade ser uma peça dentre um mecanismo
global para a diminuição da poluição mundial.
Ademais, aos moldes do desenvolvimento econômico atual e dos
alarmantes índices de poluição e escassez de recursos naturais, o pensamento
sustentável atrelado ao desenvolvimento se fez uma medida necessária. Dessa
forma, a expansão urbana também deve considerar aspectos que diminuam sua
pegada de poluição, visto que a indústria da construção civil, no Brasil, é a maior
poluidora de dejetos sólidos.
A sustentabilidade é um conceito muito amplo, mas que se baseia no
funcionamento equilibrado de todos os mecanismos criados para a vida humana
nos moldes atuais. Esse equilíbrio, se existente, permite que a sociedade
continue a se desenvolver econômica e socialmente sem deixar de ter acesso a
recursos naturais.
A preocupação com questões ambientais ressurgiu na década de 1970,
com a crise do Petróleo e a necessidade de redução de gastos energéticos. No
entanto, a preocupação da demanda energética relacionada a condicionantes
climáticos é bem mais recente: a partir dos anos 1990, com o The Green
Economy Report, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
A partir de então, estudos identificaram que 25% da geração de energia
mundial está atrelada ao uso e ocupação de edifícios (Levine et al., 2007 apud.
LAMBERTS, 2014). E, por isso, o setor se tornou o líder mundial em emissão de
CO2, de acordo com o 4º Relatório Painel Internacional de Mudanças Climáticas

1

Empresas com essas três características são mais acessíveis ao consumidor porque evitam a
burocracia e tem um método de baixo custo de funcionamento, demonstram de forma simples
e clara o que têm a oferecer. Caracterizam-se, também, pela contribuição na proteção do meio
ambiente e do desenvolvimento humano. Ou seja, contempla questões econômicas, sociais,
culturais e políticas, e não apenas valores econômicos.
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(IPCC). Mas, ao mesmo tempo, o documento aponta o setor como o maior
potencial de reduções energéticas. O IPCC sugere que 90% da redução do
consumo de energia em edificações pode ser alcançado com investimento
inferior a U$20,00 por tonelada de CO2.
Nesse contexto, criou-se uma maneira de padronizar a eficiência das
edificações que se dizem “sustentáveis” a fim de que existisse um controle maior
da capacidade de redução de cada edificação, bem como classificá-las de
acordo com o tipo de solução eficiente utilizada em cada situação. Foram então
criadas as certificações, como o selo LEED e, no Brasil, o Regulamento Técnico
da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais,
de Serviços e Públicas (RTQ-C). Este último é obrigatório para edifícios públicos
no Brasil, visto que é um dos objetivos do governo federal a diminuição da
demanda energética do país, sem que o desenvolvimento pare.
Para o usuário, o selo é a comprovação que, de fato, seus gastos
energéticos e/ou impacto ambiental serão reduzidos. Para o construtor, é uma
forma de dar maior visibilidade ao empreendimento.
Ter medidas sustentáveis em projetos arquitetônicos é apenas a ponta do
iceberg de uma companhia que tenta ter seu nome ligado à sustentabilidade. Ela
deve expandir essa preocupação com o meio ambiente para todos os outros
níveis da cadeia produtiva. Ou seja, praticando uma ética sustentável. Em outras
palavras, este conceito deve estar impregnado no DNA da corporação. Caso
contrário, o discurso não convence (HILLER, 2012).
Como consequência à valorização do discurso verde, o conceito de
sustentabilidade e redução de gastos em edifícios está sendo usado, em alguns
casos, de forma precipitada e com finalidades comerciais. Construtoras intitulam
seus empreendimentos como sustentáveis, quando, na prática, não seguem a
ética da arquitetura bioclimática e tampouco sustentável. Muitas vezes, usam
sistemas mecânicos; de iluminação e elétrico, além de sistemas de energia
renovável como métodos de economia. Quando, na verdade, as estratégias mais
significativas estão relacionadas à envoltória: orientação, massa térmica,
material, esquadrias e uso da luz natural (JOHNSON, 2015, apud, LIMA, 2007).
Remediam usando aparelhos eficientes, quando seria mais impactante pensar
nessa redução desde a concepção do partido arquitetônico.
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Junto à necessidade de implantação de serviços de apoio ao aeroporto de
São Gonçalo do Amarante, este trabalho tem como objetivo geral realizar um
estudo preliminar de complexo de serviços de baixo consumo energético com
base nos princípios da arquitetura bioclimática, utilizando um conceito plástico
que se some à ética da arquitetura sustentável.
Busca-se, então, como objetivos específicos:


Identificar e usar estratégias projetuais que garantam o desempenho
energético nível “A” da Etiqueta PBE- Edifica;



Usar a arquitetura como forma de branding2 do estabelecimento,
fortalecendo sua marca e agregando valor aos serviços que lá serão
oferecidos, harmonizando a estética e a ética sustentável da
arquitetura bioclimática.

Por fim, é importante salientar que, no Brasil, para edifícios públicos
financiados com verbas federais, já é obrigatório o uso Regulamento Técnico de
Qualidade (IN 02/2014). O próximo passo será dado em direção à
obrigatoriedade frente aos edifícios comerciais. Por isso, estar a par das
exigências contidas nesse documento é de extrema importância para a
atualização de profissionais no mercado de trabalho. É importante que arquitetos
se apropriem dessas restrições para que possam se adequar mais rapidamente
à legislação futura.

2 Referencial Teórico
Essa sessão traz o embasamento teórico necessário para a realização
desse trabalho, como conceitos e discussões de autores peritos nas áreas as
quais esse trabalho se propôs a tocar.

2

Branding é uma forma de comunicar ao consumidor a imagem desejada pela marca. Ele é
capaz de fortalecer os vínculos com as pessoas que compram seus produtos e serviços, que
falam do estabelecimento e, que em síntese, escolhem a marca. O uso de uma marca é uma
forma que um indivíduo encontra para compor sua identidade. (HILLER, 2012)
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2.1

Discurso Ambiental na Expressão Arquitetônica

Bittencourt (2007, apud. GONÇALVES, BODE, 2015) discursa sobre a
importância do equilíbrio estético e da ética do projeto. Embora ambos sejam
importantes, é interessante levantar a discussão sobre aspectos éticos e sua
repercussão no projeto arquitetônico.
A arquitetura espetacular e exibicionista, que caracteriza a
maioria de nossas cidades, deveria dar lugar a uma
arquitetura cuja beleza existisse em equilíbrio com as
preocupações relativas àqueles que a utilizarão, bem
como ao meio ambiente que nos cerca. (2015, p.38)

Para que o discurso ambiental exista na expressão arquitetônica, é preciso
que ele se apresente desde a etapa de estudo preliminar, pois embora projetos
eficientes utilizem aparelhos sistema de iluminação e condicionamento de ar
eficientes, alterações na arquitetura do edifício para aumentar sua eficiência se
mostram mais baratas e têm maior durabilidade (PEDRINI, 1997 apud. LIMA,
2007). Segundo Bittencourt, essa fase é o momento de maior intensidade de
reflexões sobre questões ambientais.
Para países em desenvolvimento como o Brasil essa preocupação em
edifícios residenciais e públicos se mostra ainda mais pertinente, pois a
população e instituições públicas não têm, em sua maioria, condições financeiras
de arcar com sistemas de resfriamento de ar e tampouco com altas contas de
energia. Por isso, a solução mais viável seria a preocupação com a eficiência da
arquitetura quanto à manutenção do conforto térmico dos ambientes (Bittencourt,
2007).
Para que o caráter plástico da edificação não haja de maneira antagônica
ao seu propósito, ele ainda defende que deva existir uma filosofia arquitetônica
como primeira etapa de projeto. Com a sua definição, é possível hierarquizar
valores e alcançar uma forma cuja filosofia atrelada à estética consiga dar
personalidade à obra final.
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2.2

Sustentabilidade e Arquitetura Bioclimática

“Tutto è conesso.” (Tudo está conectado). Foi o que disse o Papa
Francisco em sua encíclica ambiental, em 2015. Quando o assunto é impacto
ambiental, mudanças na Amazônia são diretamente sentidas na África e Europa,
por exemplo. Hoje, segundo a ONG World Wildlife Fund, os recursos naturais do
planeta já são consumidos à uma velocidade 30% maior do que a Terra
consegue repor. Isto é, a humanidade já está em saldo negativo quando se trata
de recursos naturais.
Segundo Wassouf (2014), a sustentabilidade consiste em um tripé: o
primeiro pilar, sustentabilidade ecológica, aquela cujo objetivo básico é a
manutenção do meio ambiente, como evitar as mudanças climáticas e a proteção
da biodiversidade. O segundo pilar aborda a questão econômica e como
assegurar um bem-estar econômico e proteger recursos “frente à sua exploração
realizada por interesses específicos”. A última base do tripé:
Compreende o desenvolvimento da sociedade em um
processo participativo que envolva todos os seus
integrantes, o que implica o equilíbrio entre os diferentes
setores da sociedade para garantir sua convivência
pacífica. (2014, p. 9)

Em resumo, sustentabilidade é a capacidade de gerar desenvolvimento
sem comprometer o equilíbrio do meio em que aquele empreendimento/
sociedade funciona. A prática sustentável, portanto, é a harmonia de culturas
diferentes, sem que uma desapareça em virtude da imposição de outra
predominante; é uma construção que devolve (grande) parte dos recursos
naturais utilizados.
A arquitetura bioclimática está inserida, majoritariamente, no primeiro ponto
do tripé do conceito de sustentabilidade. Trata-se de um tipo de construção que
se adapta às condições climáticas do seu entorno. E, dessa forma, reduz gastos
energéticos com iluminação, calefação e refrigeração, garantindo o conforto
19

ambiental. Considerando-se que 40% da energia elétrica gerada no mundo é
proveniente de termelétricas, a arquitetura bioclimática tem grande potencial na
redução da emissão de gases estufa.
No Brasil, a NBR 15220 estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro, a
fim de que sejam estabelecidas diretrizes construtivas para eficiência energética
em cada zona bioclimática. No país, existem 8 zonas bioclimáticas. Elas foram
divididas com base no seu clima e estratégias de condicionamento térmico
passivo. São Gonçalo do Amarante está localizada na zona 8.
A zona bioclimática 8 é classificada como um clima quente e úmido. Sua
principal estratégia construtiva se baseia em trazer o clima externo à edificação
para dentro dela através de grandes aberturas sombreadas permanentemente,
com, no mínimo, 40% de área de abertura em relação à área de piso; paredes e
coberturas leves, porém refletoras; e uma grande preocupação com ventilação
cruzada (NBR-15220, 2003).
Em resumo, a NBR15220 indica as seguintes estratégias para a zona
bioclimática 8:


Grandes aberturas para ventilação;



Sombreamento das aberturas;



Envoltória leve e refletora;



Ventilação cruzada permanente

Além disso, o governo federal possui um programa voltado para este tipo
de mudança de mentalidade: Programa de Eficiência Energética (PEE), que
fomenta projetos que visam demonstrar:
(...) como implementar projetos de eficiência energética
através de mecanismos desenvolvidos com base no
mercado, focados nos consumidores de usos finais de
energia; demonstrar como aumentar a eficiência do
fornecimento e distribuição de energia em um mercado
competitivo através de medidas de eficiência energética.

Dessa forma, o incentivo à redução energética em edificações dá um passo
adiante, chegando então, à etapa de certificação pelo programa de etiquetagem
brasileiro.
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2.1.1 Regulamento Técnico de Qualidade
O Regulamento Técnico de Qualidade foi criado dentro dos investimentos
abrangidos pelo Programa de Eficiência Energética. Ele faz parte do processo
de certificação de edifícios pelo selo Procel. É nele que são encontradas
premissas de classificação de um projeto e é com base em suas normas que é
dada a etiqueta.
Ele tem como objetivo criar condições padronizadas para etiquetagem e
requisitos mínimos para níveis de eficiência energética em edifícios comerciais,
de serviços e públicos.
O RTQ especifica requisitos técnicos, bem como os métodos para
classificação, de edifícios. Existem dois métodos possíveis para se obter a
etiqueta: através do método prescritivo ou por meio de simulação. O método
prescritivo é baseado na análise de simulações de um número limitado de casos
através de regressão (INMETRO, 2010). Por isso, é um método simplificado.
O RTQ especifica a classificação do nível de eficiência de edificações
dividida em três sistemas individuais: envoltória, sistemas de iluminação e
sistema de condicionamento de ar. Todos eles devem ser planejados desde a
fase de concepção plástica e anteprojeto.
Como a envoltória define como serão as trocas de calor com o exterior, e
por isso a forma do edifício se torna importante. Então ela está essencialmente
presente desde o primeiro traço feito no projeto. São parte da envoltória: a
orientações das aberturas, os elementos de sombreamento, tais como
marquises, beirais e molduras; tamanho das esquadrias; os materiais (opacos
ou translúcidos). Esses são alguns fatores presentes desde a concepção que
estão diretamente relacionados com o desempenho do projeto.
O sistema de iluminação é influenciado pelas aberturas, visto que um maior
aproveitamento da luz natural é essencial para a economia de energia. O sistema
de ar condicionado também terá seu desempenho determinado pela capacidade
de um ambiente de trocar calor com o meio externo. E essa troca é realizada,
principalmente, pelas aberturas.
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Alguns conceitos relacionados às características dos materiais usados que
são recorrentes e importantes para a compreensão da etiquetagem (INMETRO,
2010):


Refletância: uma superfície com alta refletância impede que as
ondas de luz sejam transformadas em calor e esquentem ambientes
internos;



Absortância (α): Fração absorvida de calor quando a radiação incide
sobre uma superfície;



Transmitância térmica (U): propriedade de transmitir calor em
unidade de tempo por área induzida pela diferença de temperatura
entre dois ambientes. Em outras palavras, quanto maior a
transmitância térmica de um elemento construtivo, mais calor
chegará à sua outra face.

Segundo o RTQ-C, algumas características dos materiais usados na
envoltória devem ter um valor máximo para que possam ter a possibilidade de
serem classificados com a etiqueta “A”. Isto é, o nível máximo de eficiência
energética para a envoltória do edifício.
Essas características são para a transmitância (U) da cobertura, das
paredes da envoltória e da absortância (α):
• UCOB < 1W/m².K (para ambientes condicionados)
• UCOB < 2W/m².K (para ambientes não condicionados)
• UPAR < 2,5W/m².K (para paredes com capacidade térmica de até
80Kj/m².K)
• UPAR < 3,7W/m².K (para paredes com capacidade térmica maior que
80Kj/m².K)
• Para todas as superfícies: α < 0,5
Existem outros pontos a serem seguidos, mas que não estão inseridos
dentro da etiquetagem da envoltória.
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2.1.2 Norma Passivhaus
A norma Passivhaus foi criada na Alemanha e voltada para o clima frio de
seu país de origem. Com a popularização da norma, foi publicado um livro
Passivhaus voltado para climas quentes: Da Casa Passiva à Norma Passivhaus:
a arquitetura passiva em climas quentes. Trata-se de uma publicação recente e
que, provavelmente, passará por reedições.
Esse livro foi importante para o aprofundamento do significado da
arquitetura passiva: aquela que se adapta ao clima do seu entorno e consegue
estabelecer níveis de conforto térmico com uso baixo ou nulo de energia elétrica.
Denomina-se por arquitetura passiva aquela cuja energia para conforto
climático é garantido por meio de estratégias que não utilizem energia. Como
consequência, a demanda energética desse edifício é muito baixa porque
permite uma simplificação relevante os sistemas ativos de calor e frio. Ademais,
sua pegada de carbono cai consideravelmente, tendo em vista que a energia
gasta para refrigeração e calefação tem o maior impacto ecológico.
Em outros termos, a arquitetura passiva, como o próprio nome diz, adaptase ao meio: transforma-se para que os ambientes não tenham que ser
modificados ativamente por meios artificiais, como condicionadores de ar e
aquecedores. (WASSOUF, 2014)
Nele é discutido questões projetuais que reduzem o consumo de uma
edificação, tais como:
 Indicação do uso de ventilação cruzada para zonas quentes e úmidas, a
fim de usar as correntes de ar para redução do uso de refrigeração
artificial;
 Investigação sobre o equilíbrio e influência da ventilação natural e
incidência solar, quando a prioridade só pode ser dada a um desses
pontos;
 Estratégias de sombreamento de aberturas para cada tipo de incidência
solar;
 Sugestão da não compacidade de edifícios para climas quente e úmidos,
visto que desfavorece a troca de calor entre o interior e o exterior;
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 Constatação de que as superfícies horizontais, isto é, cobertura, devem
ter transmitância térmica menores do que as vedações verticais, já que a
incidência nessas partes é maior no verão;
Além de conceitos usados para elaboração deste trabalho, segundo a
Norma Passivhaus:



Ventilação cruzada: previsão de aberturas de uma forma que o vento
consiga entrar e sair da edificação através da diferença de pressão
existente entre as aberturas e, consequentemente, levando o calor
consigo;



Inércia térmica: em base, serve como amortecimento para o recebimento
de calor, pois existe uma dificuldade em alterar a temperatura. Uma
vedação que tem grande inércia térmica significa que ela precisa receber
muito calor para variar sua temperatura antes de transmiti-lo para dentro
do ambiente. Com a demora para essa transferência, o ar externo abaixa
sua temperatura durante a noite e o fluxo de calor se inverte.



Isolamento térmico: em climas quentes, é usado para dificultar a
transferência de calor do meio externo para dentro dos ambientes.
Para o tópico acima, Wassouf ainda discursa que há grande receio a

respeito do isolamento térmico para climas quentes. Pois, segundo ele,
engenheiros e arquitetos entendem que um isolamento térmico excessivo
prejudica o desempenho térmico das edificações no verão. O calor acumulado
durante o dia teria dificuldade para se dissipar durante a noite. Mas que isso só
se torna verdade quando a edificação não possui estratégias de sombreamento
adequados e, por isso, tem ganhos de calor excessivos.
Por fim, ele indica que um bom isolamento térmico atrelado à ventilação
cruzada e sombreamento das aberturas é a solução mais indicada para um bom
desempenho energético.
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2.2 Branding

Quando uma pessoa paga a mais por um produto em vez de adquirir um
mesmo objeto genérico, significa que ele se identifica com a primeira marca e
está disposto a pagar a mais por ela. Isso acontece porque a primeira marca fez
um bom trabalho para que as pessoas gastassem mais apenas para usar aquele
nome.
Quando alguém paga essa quantia a mais, ela não está apenas gastando
mais, essa pessoa está comprando uma identidade a qual quer mostrar à
sociedade quem ela é, isso se chama “Statement of Yourself” (autoafirmação,
em tradução livre).
Branding é uma forma poderosa de comunicação capaz de transmitir ao
consumidor e demais públicos estratégicos a imagem desejada pela marca. E, a
partir dessa imagem, as pessoas desejarão transmiti-la por se identificarem com
a mesma (HILLER, 2012).
Existem estudos sociológicos que comprovam uma maior satisfação dos
usuários de edifícios passivos (WASSOUF, 2014). Essa satisfação também é
uma forma de branding criada pela própria arquitetura.
Existe, também, uma variação da definição de branding chama de cobranding. Ela se caracteriza pela parceria de duas ou mais marcas para
promoverem um produto ou serviço em comum. Ele aproveita as qualidades de
dois serviços e criam um “pacote” que seja vantajoso para as duas empresas e
para o consumidor. Exemplos de co-branding: Bob’s e Ovomaltine (milk-shake);
Nike e Apple (aplicativo para atividades físicas oferecido pelos iPhones).

2.3 Lojas de Conveniência

Segundo o SEBRAE (2014), lojas de conveniência são lugares simplificados
para compra de produtos alimentícios industrializados, cigarros, bebidas, fast
food, alimentos prontos, materiais de higiene pessoal e de limpeza, entre outros
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itens que estão no cotidiano no consumidor. Existem duas características
básicas: estar aberta 24h/ dia e ser parceira do posto de gasolina.
No entanto, é possível existir lojas de conveniência em pousadas e
aeroportos. No caso da loja prevista, ela está perto de um aeroporto, parceira do
posto de gasolina e ambiente comum para hóspedes da pousada. O que é bom,
pois indica que ela estará nos três ambientes propícios para uma loja de
conveniência.
As lojas de conveniência crescem 20% ao ano, e, segundo o SEBRAE
(2014), é capaz de dobrar o faturamento do empreendimento. É a partir dela que
um posto de gasolina se transforma em um complexo de serviços: “a tendência
é levar cada vez mais serviços aos postos para que eles se tornem postos de
serviços” (SEBRAE, 2014), como é planejado para o projeto no qual esse
trabalho se propõe.
Uma oportunidade para a loja de conveniência é, também, usar o modelo de
negócios de loja dentro de loja (co-branding). Como, por exemplo, um
restaurante dentro da loja de conveniência.
Hoje, esse tipo de loja se tornou um ponto de encontro, visto seu horário de
funcionamento e produtos oferecidos. Para o projeto em questão, isso é uma
vantagem, visto que há a proposta de permanência na conveniência pelos
usuários do posto de da parte de hospedagem.

2.4 Hotelaria

O ministério do turismo divide os meios de hospedagem em sete tipos:
hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat/apart.
Destes, a definição de pousada é:
“Empreendimento de característica horizontal, composto
de no máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com
serviços de recepção, alimentação e alojamento
temporário, podendo ser em um prédio único com até três
pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs” (Ministério
do turismo)
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Embora a tipologia mais simplificada seja a cama e café, a proposta da
hospedagem do complexo de serviços em questão não se encaixa porque esse
tipo oferece, no máximo, 3 quartos, além de que o dono da hospedagem deva
morar no mesmo lugar onde o serviço é oferecido. Dessa forma, se encaixa
como uma pousada pequena, com 4 quartos, sendo uma suíte acessível.

Segundo LAWSON (2003) a estrutura mínima para este tipo de serviço é
oferta de acomodação e refeição, mediante pagamento.
Hospedagens relacionadas ao aeroporto devem estar em vias de acesso
ao aeroporto, em local de grande visibilidade. Devido à localização, as aberturas
devem ter tratamento acústico e as varandas devem ser evitadas. (ANDRADE,
BRITO e JORGE, 2004)

A literatura indica a presença de sala de reuniões nesse tipo de
hospedagem, para aqueles que estão na cidade apenas para um encontro ou
congresso e não precise gastar horas de deslocamento na cidade. No entanto,
a única cidade brasileira que já possui essa demanda é São Paulo. (ANDRADE,
BRITO, JORGE, 2004)

2.5 Postos de Gasolina

A parte mais crítica para o projeto de arquitetura de um posto de gasolina
são as questões de combate e prevenção a incêndio.

Isso inclui desde o

treinamento de funcionários até a especificação dos tipos de condutores a serem
usados na área de abastecimento.
Por se tratar de um estudo preliminar, este trabalho desconsiderou muitas
normas a serem seguidas, visto a necessidade de detalha mento que elas
demandam. São exemplos dessas normas as NBR’s:
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 NBR 13786 Posto de serviço — Seleção dos equipamentos para sistemas
para instalações subterrâneas de combustíveis


NBR 14639 - Posto de serviço – Instalações elétricas



NBR 7505 - Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis

Além delas, foram considerados direcionamentos do Corpo de bombeiros,
como a instalação de extintores de incêndio em cada ilha de abastecimento.
Segundo o SEBRAE (2014), clientes que compram gasolina aditivada
gastam 50% a mais nas lojas de conveniência. Dessa forma, as bombas de
abastecimento devem fornecer gasolina comum e aditivada, além da opção de
etanol e diesel. Esta escolha deve ser feita a partir de uma pesquisa de mercado.
O que pode ser previsto de antemão é a divisão dos reservatórios de
combustível, para que eles sejam capazes de armazenar os quatro tipos de
combustível, caso seja escolhida dessa maneira.
Os reservatórios de combustível têm forma cilíndrica, com tratamento
especial para pressão, explosão, fogo. Existem reservatórios que são capazes
de armazenar mais de um tipo de líquido. Estes são chamados de bi ou
tripartidos, a depender das divisões internas. Essa definição influenciará na
distribuição da quantidade de bombas que, por sua vez, influenciou no layout da
área de abastecimento.

2.6 Considerações Pessoais

Embora todas as normas de arquitetura bioclimática tenham o mesmo
objetivo de reduzir os gastos energéticos de uma edificação, as estratégias
usadas não são as mesmas. Como pôde-se perceber, a norma Passivhaus e a
NBR15220 dão direcionamentos diferentes quanto à envoltória.
A primeira indica que se deve investir em isolamento térmico em toda a
envoltória. Pois, assim, o calor teria mais dificuldade de passar para o interior.
Foi possível perceber que, pelo fato de a Passivhaus ser proveniente de um
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clima bem diferente do contexto ao qual esse trabalho está inserido, ele dá
prioridade a soluções comumente usadas no seu clima.
Já a NBR indica que as paredes devam ser leves e refletoras. Pois se elas
são capazes de refletir a insolação nelas incidida, o calor não passará par dentro,
mesmo que estas tenham transmitância alta. Trata-se, portanto, de uma solução
mais econômica.
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3. Método
Este trabalho foi desenvolvido em três principais blocos de produção. Eles não
aconteceram, contudo, de madeira linear, pois, devido às problemáticas
encontradas ao longo processo, foi preciso retornar às fases anteriores para um
melhor embasamento a fim de encontrar soluções mais adequadas. Essas três
fases principais foram: embasamento teórico e pesquisa referencial; fase de
processo projetual com análises de condicionantes legais, climáticos e
problemáticas, além da apresentação do projeto e justificativa de estratégias e
escolhas projetuais; e a avaliação, por meio de análise das aberturas com
máscaras de sombra a partir das escolhas de projeto da fase anterior.

3.1 Embasamento teórico

Nessa etapa de embasamento teórico foi dada atenção às normas de
arquitetura passiva para climas quentes. Três literaturas foram utilizadas:
Passivhaus: arquitetura passiva para climas quentes, Regulamento Técnico de
Qualidade para Edifícios Comerciais (RTQ-C) e a NBR15220. A norma Passivhaus
foi usada para aprofundamento de conceitos de manutenção do conforto térmico
em edificações, além de exemplos práticos de projetos executados de maneira
eficiente. O RTQ-C foi usado como bibliografia norteadora para a etiquetagem do
edifício.
A NBR15220 serviu para estudo comparativo com as sugestões do
Passivhaus para manutenção do conforto, visto que houve diferença entre os dois
a respeito do tratamento da envoltória. Embora essa norma seja voltada para
edificações residenciais de interesse social, ela serve como parâmetro para outros
tipos de uso, uma vez que não há outra norma brasileira que preencha essa lacuna
quanto a direcionamentos para obtenção de conforto.
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Também foram feitas pesquisas referentes à tipologia de uso do projeto. Elas
foram feitas de duas formas: estudos de referência de estabelecimentos que
ofertam os mesmos serviços que o complexo se propõe a oferecer; e referências
para definição desses mesmos serviços. Juntos, eles forneceram informações que
moldaram o modo de operação do complexo, soluções de projeto e relações
espaciais entre os ambientes e serviços. O estudo referencial aconteceu, também,
em fases posteriores, visto à necessidade de solução de empasses projetuais ao
longo do processo que necessitaram a retomada dessa fase com outros projetos
outrora não analisados.
O resultado da comparação entre o Passivhaus e a NBR15220 aparece no
final do embasamento teórico. O fruto dessas análises somado ao entendimento do
contexto do terreno resultou pela escolha das diretrizes da NBR.

3.2 Desenvolvimento do Projeto

Nessa fase, foram realizadas análises dos condicionantes climáticos,
condicionantes legais e estudos de referência analíticos.
Foram feitos estudos de referência analíticos a partir de duas situações nas
quais o uso banalizado da arquitetura sustentável foi percebido (neste trabalho,
chamadas de clichês). Foi proposto, então, adaptar essas soluções banalizadas
pela construção civil em uma proposta cujas mesmas estratégias tivessem um
caráter relevante quanto à diminuição dos gastos energéticos da edificação, além
de seguir o mesmo apelo estético das soluções usadas nas análises. Isto é, a
harmonia da estética com a ética sustentável defendida por Bittencourt (2007).
A análise dos clichês e a revisão teórica deu origem a premissas de projeto.
A partir de então, elas foram hierarquizadas para a definição do conceito.
Em sequência, outras análises também foram feitas quanto à insolação no
terreno escolhido e direcionamento dos ventos dominantes. Elas foram necessárias
para que o zoneamento inicial fosse lançado de acordo com os horários de
insolação, posicionamento de aberturas e prioridade de ventilação natural. Ele
também permitiu a organização dos fluxos de serviços e pessoas com base nas
análises de insolação e vento e seu pré-dimensionamento.
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Por fim, nessa etapa deu-se início às considerações de construção feitas
pelo Código de Obras da cidade de São Gonçalo do Amarante, prescrições
urbanísticas e NBR’s relacionadas à construção civil.
O complexo começou a tomar forma, sempre sendo moldado a partir de
preceitos estéticos pré-definidos e a preocupação com a economia de energia, a
partir do cruzamento das estratégias de projetos “clicherizadas” com o que foi
apreendido nos estudos teóricos.
Concomitante à evolução plástica, foi continuada a pesquisa acerca dos
tipos de materiais e formas construtivas indicadas para projetos de arquitetura
bioclimática. Eles influenciaram as decisões de projeto desde a fase de partido
arquitetônico, norteado pelas normas supracitadas.
Por fim, o projeto foi apresentado como resultado às análises, reflexões,
referências projetuais e decisões de projeto como forma de demostrar a
possibilidade do uso de estratégias de projetos com apelo estético interessante,
mas que não perdem sua importância quanto à diminuição dos gastos energéticos
do edifício.

3.3 Avaliação

A avaliação deste trabalho foi feita por meio de análises de máscaras de
sombras das aberturas e com a etiquetagem pelo método prescritivo.
A etiquetagem serviu para comprovação da sua eficácia e viabilidade de uso
das estratégias escolhidas de maneira possível dentro das normas do RTQ-C. Para
o projeto em questão, foram avaliadas apenas questões relacionadas a envoltória.
Ou seja, apenas esse sistema foi avaliado porque ele é o único capaz de ser
etiquetado no nível de detalhamento ao qual este trabalho se propôs a chegar, além
de ser o passo inicial para o bom desempenho dos dois sistemas seguintes.
Novas análises de insolação foram feitas com base nas aberturas definidas
na volumetria na fase de projeto para discussão sobre a eficiência das escolhas de
sombreamento definidas na fase de projeto.
Nas considerações finais é possível entender a direta importância do trabalho do
arquiteto quanto ao desempenho da envoltória, com base nas reflexões feitas sobre
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a relevância da envoltória no desempenho de uma edificação frente a outras
estratégias de redução de energia.

4. Desenvolvimento do Projeto
A fase de projeto foi usada para análise de todos os condicionantes do projeto,
sejam eles climáticos, legais ou que geraram alguma premissa projetual. Os
resultados delas rebaterão no projeto, nessa mesma fase, em forma arquitetônica.

4.1 Análise de “clichês” sustentáveis

Nesta seção, serão abordadas situações com discurso verde que após
análise, percebeu-se que estratégias diferentes das adotadas poderiam ter
resultado em maiores reduções de gastos energéticos. E que, portanto, aquelas
escolhas tinham muito mais um caráter comercial do que, de fato, uma ética
sustentável. A esses projetos, foi dado o nome de “clichês” devido ao uso banal do
conceito de sustentabilidade através de medidas que pouco se aproximam da
proposta.
Segundo Hiller (2012), atualmente está acontecendo um processo de
aculturamento da população para o conceito de sustentabilidade. O discurso verde
passou a ser uma forma de destacar uma empresa perante suas concorrentes. Por
isso, produtos e práticas sustentáveis passaram a ser valorizadas e produtos e
serviços ligados a ela a terem um valor de mercado mais elevado.
Contudo, segundo o mesmo autor, “sustentabilidade é a água e o capitalismo
é o azeite. Simplesmente não se misturam. ” (2012, p. 113). Com isso, ele quis dizer
que, para ter lucro, é impossível ser 100% sustentável. E por isso, as empresas se
utilizam de práticas sustentáveis para conseguirem se intitular dessa forma e
obterem a valorização almejada.
Para enfrentar esses impasses, indústrias buscam maneiras de
produzir edifícios com baixo impacto ambiental, procurando
também reconhecimento por esse empenho. O mercado exige
produtos e materiais comprometidos com o meio ambiente,
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enfatizando preocupação com baixo impacto e interesse em
contribuir para a solução do problema ambiental, o que se tornaria
vantagem competitiva e forma de conquistar um consumidor cada
vez mais informado, exigente e consciente das necessidades do
planeta. (SANTOS, ABASCAL, 2012)

Nesse sentido, essas atitudes sustentáveis estão sendo cada vez mais rasas
e ineficientes, frente ao gasto que elas demandam. E, por isso, muitas delas
acabam por sendo carimbadas como tal, mas que uma análise mais de perto
mostra que ela pode não passar de uma “maquiagem verde”.

Para análise, foram escolhidas duas situações: um edifício comercial e uma
lei que foi aprovada na cidade do Recife, sobre a obrigatoriedade de tetos verdes.
Eles foram escolhidos porque, com um olhar de cidadão e consumidor, esses dois
discursos pareceriam ótimos negócios para aqueles que querem vivenciar a
sustentabilidade. Mas que, com o olhar mais aprofundado, essas medidas não
condizem com o discurso aos quais estão inseridas.
Dessa forma, as análises a seguir mostrarão o outro lado da moeda dessas
decisões tomadas como sustentáveis a fim de, em um segundo momento, como já
explicado no método, aplica-las de modo mais coerente ao discurso sustentável.
Além disso, algumas estratégias bem aceitas pelo público são adaptadas para
terem um viés sustentável. Como, por exemplo, o vidro. Para a zona bioclimática
8, ele pode se tornar o vilão de um projeto cuja fachada receba sol intensamente e
não seja devidamente sombreada. Pois ele irá permitir que o calor entre, mas o
deixará aprisionado no interior da edificação, como uma estufa.

Eldorado Business Tower (EBT)

Localizado em São Paulo, funciona como um edifício corporativo em uma área
comercial. Como vários outros prédios comerciais de São Paulo, o Eldorado possui
uma vasta área de vidros nas suas quatro fachadas (Figura 1). Nenhuma delas com
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tratamento de brises, marquises ou qualquer outro elemento que diminuísse a
incidência direta dos raios solares.
Figura 1 - Fachada do Eldorado Business Tower

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.140/4126

Este empreendimento ganhou o selo LEED Platinum. Algumas das
estratégias buscam a redução de gastos energéticos, como elevadores mais
eficientes e vidros do tipo Low-e (Figura 2), que no caso em questão têm baixa
transmitância térmica e, portanto, reduzem a carga energética dos condicionadores
de ar. Contudo, como já foi citado previamente, sustentabilidade não se trata
apenas de redução de custos na conta de energia. Um tipo de vidro mais
tecnológico certamente aumentou os custos da obra, aumentou a chance de o
deslocamento de entrega ser maior (já que se trata de uma mão de obra mais
específica e difícil) e consequentemente provocaria mais gastos com combustível
no percurso.
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Em casos de falta de energia e uso noturno, esse tipo de vidro dificulta a troca
de calor entre o meio externo e interno. Durante a noite, o interior do prédio estaria
mais quente que o exterior. E, devido à organização das esquadrias, de aberturas
pequenas, a ventilação também é prejudicada. Isto é, estratégias de troca de calor
passivas são deficientes no EBT. Uma vez que a NBR15220 direciona que o tipo
de aberturas para a Zona Bioclimática 3, onde São Paulo se encontra, é de
aberturas médias, com uso de ventilação cruzada no verão e paredes refletoras.

Figura 2 - Funcionamento de um vidro tipo Low-e

Fonte: www.anavidro.com.br/o-que-e-vidro-low-e-2/

É possível perceber que as duas decisões sustentáveis acima não foram
tomadas com base na forma do edifício. Podem ser vistas como uma remediação
para uma arquitetura que poderia ser deficiente caso nenhuma atitude para
aumento da eficiência energética fosse tomada. Além disso, para as zonas
bioclimáticas 3 (São Paulo) e 8 (São Gonçalo), vedações externas com baixa
transmitância térmica não são indicadas, segundo a NBR 15220.
Embora seja um empreendimento que se mostrou preocupado com a
sustentabilidade ao ponto de conseguir uma certificação internacional, uma das
escolhas cruciais para a eficiência do prédio foram tomadas com base na utilização
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do vidro na fachada. Isto mostra a importância estética a ele dada para a imagem
buscada pelo empreendimento.
Dessa análise, o rebatimento no projeto foi o uso do vidro. Foi utilizado como
elemento estético, porém com estratégias de sombreamento para diminuição dos
ganhos térmicos por raios solares.

Obrigatoriedade do Teto Verde

Em 2015, foi aprovada uma lei em Recife que torna obrigatório o uso de teto
verde em edificações residenciais de mais de 4 pavimentos ou comerciais com mais
de 400m²: Lei nº 18.112 /2015. Seu objetivo é aumentar a cobertura verde da
cidade, área permeável e diminuir a temperatura das edificações.
Contudo, este último objetivo possui situações controversas. O resfriamento
de um ambiente abaixo de um teto verde tem como princípio o atraso térmico devido
à sua massa espessa e úmida. Por ter muita água, o calor específico do conjunto
é alto. Dessa forma, o calor incidido sobre ele levará muito mais tempo para chegar
embaixo, e consequentemente, esse calor chegará um horário mais próximo à
noite.
Para o uso residencial, durante a noite é o horário mais provável de
permanência dos moradores nas unidades residenciais por não ser horário
comercial. Então isso significa que o calor chegará até o apartamento no horário
mais inoportuno.
Além disso, como se trata de uma cobertura pesada, com transmitância
térmica baixa, o calor que entrar no ambiente ficará aprisionado em seu interior,
caso não haja ventilação.
Para o projeto, será rebatida a questão do uso de vegetação como elemento
de redução de ganhos térmicos para a edificação.
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4.2 Estudos de Referência

O projeto em questão trata de serviços bem diferentes, tais como
conveniência e hospedagem. Dessa forma, foi preciso encontrar edifícios que se
aproximassem à funcionalidade desejada estética e funcionalmente. Os estudos
aqui apresentados foram usados como referências estéticas, funcionais e até
mesmo para soluções projetuais de alguns problemas encontrados ao longo do
processo de projeto.
Cada estudo de referência foi capaz de contribuir de uma maneira específica
no projeto, e isso será elucidado em cada tópico a seguir. Foi preciso, também,
estudar mais a fundo o funcionamento de um posto de gasolina, necessidades dos
funcionários e relação dos ambientes de trabalho. Para tal, foi feito um estudo direto
em um posto de gasolina localizado em Macaíba/RN.
Foram feitos 4 estudos de referência, divididos em dois tipos: indiretos para
projetos cujas informações foram retiradas da internet, e direto para o edifício ao
qual foi feita uma visita para entendimento das suas necessidades e relação dos
ambientes de um posto de gasolina.

4.2.1 Indiretos

Aqui se apresentam estudos de referência aos quais não foi possível visitar
por estarem localizados em outras cidades. Mas que foram considerados
relevantes para a solução de problemas e referências projetuais para este trabalho.
Deles, foram tomados como referência o programa de necessidades, soluções de
layout interno e estética da fachada.
Viamala Gas Station

O posto de gasolina Viamala está localizado em uma das principais
rodovias da Suíça, entre Milão (Itália) e Zurique (cidade mais populosa do
país). Foi escolhido por abranger boa parte do programa com o qual se
pretende trabalhar. O Viamala oferece serviços para viajantes, usuários do
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aeroporto e motoristas (Figura 3): restaurante, loja de produtos regionais,
abastecimento. É interessante notar onde o restaurante foi colocado: com vista
para a parte dos fundos do complexo e paredes transparentes, trazendo a
relação interno-externo, que é ainda mais acentuada com as mesas colocadas
na parte externa.
A loja principal, indicada pelo número 5 em planta, tem relação direta com
o bar e restaurante. A divisão é feita apenas pela mudança de layout.
A entrada para o grande pavilhão comercial se dá exatamente na frente
da área de abastecimento.

Figura 3: Planta Baixa do posto de gasolina Viamala
1 Abastecimento
2 Hall de Entrada
3 Bar
4 Restaurante
5 Loja
6 Loja de Produtos Regionais
7 Restaurante Jardim
8 Parquinho
9 Toaletes
10 Sala de Conferências
11 Cozinha

Fonte: www.archdaily.com/52848/viamala-raststatte-service-station-iseppi-kurath
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Possui uma arquitetura minimalista contemporânea, com envoltórias simples
e poligonais. O acabamento das fachadas é feito com perfis metálicos cinza claro,
aplicados homogeneamente em todas as fachadas. O seu ponto mais marcante é
como foi feito a sustentação da cobertura da área de abastecimento, onde uma
parede inclinada desce, servindo de elemento estrutural, placa e como elemento
estético que caracteriza o posto (Figura 4). Sua solução estrutural, especialmente
a parede diagonal, foi feita em madeira, com uso de concreto em algumas partes.
O projeto apresenta algumas soluções arquitetônicas inapropriadas para o
clima da zona bioclimática 8 brasileira. Como, por exemplo, muitas fachadas cegas
que não aproveitam iluminação natural e não fazem uso da ventilação cruzada
(Figura 5).

Figura 5: Fachadas cegas

Fonte: http://www.archdaily.com/52848/viamala-raststatte-service-station-iseppi-kurath

O projeto apresenta grande integração entre os ambientes e até mesmo
aproxima o espaço interno ao ar livre (Figura 6). Pretende-se enfatizar essas
características no projeto proposto, uma vez que são características que se
adaptam bem ao clima quente e úmido.
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Figura 4 - Fachada do Viamala que exibe sua arquitetura principal

Fonte: http://www.archdaily.com/52848/viamala-raststatte-service-station-iseppi-kurath

Figura 5: Fachadas cegas

Fonte: http://www.archdaily.com/52848/viamala-raststatte-service-station-iseppi-kurath
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Figura 6 – Vista do restaurante

Fonte: httwww.archdaily.com/52848/viamala-raststatte-service-station-iseppi-kurath

Eataly São Paulo
O Eataly é uma rede de lojas relacionada à alta gastronomia italiana. Desse
estudo, foi tomado como exemplo a distribuição do espaço interno, que consegue
estabelecer áreas de usos diferentes sem o uso de vedações. Além disso, o
tratamento da estrutura como elemento estético interno.
É uma proposta diferenciada de estabelecimento porque, em um lugar só, é
possível comer, comprar e aprender. Ao entrar na loja, o consumidor se depara
com várias opções: vários produtos expostos e pontos de alimentação, tudo em um
ambiente só (Figura 7). Ou seja, é um lugar com um leque muito aberto, mas que
segue uma linha de consumo específica. As paredes existentes delimitam apenas
áreas limitadas ao público externo e para o exterior (Figura 8). Justamente com o
pé direito duplo, essa característica é uma forma de incentivo ao usuário usar todo
o local, além de estar em contato, onde quer que vá, com algum estímulo ao
consumo.
No perímetro interno, foram colocados quiosques e seus assentos. No meio
do estabelecimento, uma grande área de prateleiras ortogonais à saída e aos
42

caixas (Figura 8). Essas prateleiras expõem produtos de consumo posterior. Tudo
que se consome no interior do edifício é servido nos quiosques.
Figura 7 – Funcionamento do Eataly São Paulo

Fonte: https://unalucciola.com/2015/06/01/eataly-sao-paulo-eu-fui/
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Figura 8 – Planta esquemática Eataly São Paulo

Fonte: http://vejasp.abril.com.br/blogs/arnaldo-lorencato/2015/05/15/eataly-shopping-gastronomicorestaurantes-produtos/

Outra característica bastante interessante do projeto é o uso em conjunto da
estrutura metálica com um piso que se assemelha à cor da madeira. (Figura 9).

Figura 9 – Interior do Eataly São Paulo
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Fonte: https://unalucciola.com/2015/06/01/eataly-sao-paulo-eu-fui

California Academy of Sciences

O California Academy of Sciences é um centro de ciências naturais aberto ao
público localizado em São Francisco, Estados Unidos.
Desse projeto foi tomado como referência a relação da estrutura, cobertura e
placas solares. Foi encontrada uma solução leve, cujas placas solares são
translúcidas e servem como beiral na cobertura (Figura 10). Pode-se, inclusive,
considerar que esses painéis em forma de beirais são uma forma de branding do
local. Embora tenha um pé direito alto, conseguiu-se usar pilares metálicos
delgados que, modulados, fazem parte da solução estética do lugar. (Figura 11).

Figura 10 – California Academy of Sciences

Fonte: https://www.instagram.com/p/P9uvjnn3p0/
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Figura 11 - Leveza da estrutura

Fonte: www.landezine.com/index.php/2012/01/california-academy-of-sciences-living-roof-by-swagroup/california-academy-of-sciences-living-roof-by-swa-group-09/

4.2.2 Direto

O posto de gasolina escolhido para o estudo direto está localizado no
Município de Macaíba, Rio Grande do Norte (Figura 12).
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Figura 12 – Localização do Auto Posto Espacial

Fonte: Google, editada pela autora

Chama-se Auto Posto Espacial é um empreendimento bem menor do que a
referência indireta, mas que retrata algumas necessidades de um posto de gasolina
na região em que me proponho a estudar. Também está localizado em uma rodovia
fora do perímetro urbano, e por isso trouxe, com mais exatidão, a forma de
funcionamento de um posto na região.
A visita foi importante para entender a dinâmica dos espaços, além do que
cada tipo de cliente procura e como o espaço poderia funcionar melhor. Não foi
possível obter a planta de implantação, mas sua organização assemelha-se à
Figura 13:
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Figura 13 – Croqui de implantação do Auto Posto Espacial

Fonte: acervo próprio

Percebe-se que a entrada se dá pelo início do terreno, no sentido de fluxo dos
veículos. A área de serviços e administração aproveita-se da permeabilidade visual
da área de abastecimento mas usa a cobertura para sombreamento da fachada
principal, onde está a maior parte das aberturas envidraçadas.

Trata-se de um posto que recebe muitas carretas. E, devido à lei nº 13.103/15
que obriga caminhoneiros a parar durante a noite, muitos usam o posto como
parada de pernoite. Não há demanda de quartos porque seus próprios veículos são
adaptados para isso. Ou seja, os quartos oferecidos no complexo proposto têm
como público alvo os usuários do aeroporto: comissários de bordo, passageiros em
longas conexões e vôos cancelados. Essa constatação foi importante para que o
quarto fosse pensado para o público certo: condição social melhor, nível de
exigência maior e com a probabilidade de serem famílias.
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Figura 14 –Entrada da administração

Fonte: acervo próprio

Outro aprendizado obtido a partir da visita é a localização das salas da
administração (retângulo azul) (Figura12) (Figura 15). Elas não devem ter acesso
direto da pista de abastecimento, mas ao mesmo tempo deve ter vista para o que
acontece lá. Isto deve acontecer por dois motivos: pela segurança e pela hierarquia
que deve haver entre os funcionários. O frentista não deve ter contato com o
administrador, mas sim com seu gerente de pista.
Todo o empreendimento foi executado em alvenaria convencional com
estrutura em concreto, exceto a cobertura da área de abastecimento, que é em
estrutura metálica.
A partir da planta baixa (Figura 15), percebe-se que foi dada muita importância
à área de alimentação. Atualmente, ela foi dividida em um restaurante e uma
conveniência que vende, majoritariamente, produtos de alimentação.
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Figura 15 - Planta baixa do estudo direto

Fonte: acervo próprio

A linha vermelha representa a área do antigo restaurante, e a linha verde onde
foi erguida a parede que divide os dois ambientes atualmente. Visivelmente, a parte
destinada a venda de alimentos ocupa quase 50% da área total, considerando que
ambientes da parte de trás foram demolidos.
As salas à esquerda da administração são subutilizadas, e boa parte do que
não foi circulado já não existe mais devido à inutilidade da quantidade de salas.
No contorno azul, atualmente é a sala da administração, que está em contato
direto com a área de abastecimento.
Na mesma planta (Figura 16), é possível entender o zoneamento do
estabelecimento em três partes: funcionamento interno (que inclui duas cozinhas)
(verde), alimentação/ vendas (amarelo) e administração (vermelho).
Figura 16 - Zoneamento
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Fonte: acervo próprio

Embora a área de serviço deva ser a de menor acesso público, a
administração deve ter sua entrada mais discreta. Já a área de vendas e serviços
está bem localizada, pois se abre totalmente para a circulação de pessoas que se
dá pela parte de abastecimento.

4.3 Condicionantes Projetuais
Localização e Terreno

O terreno escolhido está localizado na estrada de acesso ao aeroporto de
Natal, localizado no município de São Gonçalo do Amarante (Figura 17).
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Figura 17 - Localização do terreno

Fonte: acervo próprio

Ele está localizado antes ao trevo que dá acesso à estrada do aeroporto.
(Figura 18)
Figura 18 - Localização do terreno dentro do município

Fonte: Google Maps, editada pela autora

De carro, chega-se ao aeroporto em menos de 10 minutos. Por isso, é um
lugar de parada estratégica para aqueles que esperam por alguém, ou pessoas que
seguem viagem sem querer arriscar fazer parada muito antes do aeroporto e
acabar por encontrar algum contratempo que os atrase no caminho.
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O terreno não é completamente plano, mas devido à dificuldade de acesso a
ele devido a cercas que o contornam e ao seu tamanho que impossibilita uma
observação geral do todo, ele foi considerado plano para fim de projeto. Possui
19.983m², no seguinte formato (Figura 19):
Figura 19 - Formato e dimensões do terreno usado no projeto

N

Fonte: acervo próprio

Condicionantes Climáticos
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O Município de São Gonçalo do Amarante está localizado na zona
bioclimática 8. O terreno tem sua fachada principal voltada, majoritariamente, para
o sul. O que é uma vantagem, visto que as fachadas norte-sul, quando bem
sombreadas, recebem, na maior parte do tempo, apenas iluminação indireta.
Com base na carta solar de Natal (Figura 20) foi possível verificar a insolação
durante o ano, notando-se que o trajeto em que o sol se apresenta de maneira mais
intensa no sentido leste-oeste (nascente-poente), ressaltando que existe uma
variação da angulação deste percurso que depende da estação do ano, sendo esta
variação máxima no verão e no inverno.
Figura 20 - Carta Solar do Terreno

Fonte: Google, editada pela autora

Sua ventilação dominante é proveniente de sudoeste, como mostra a Figura
21. Isso significa que a parte de hospedagem precisa estar em uma das fachadas
que recebam esses ventos, visto que é uma das áreas de permanência prolongada
do complexo. Já a área de cozinha, laje técnica e banheiros podem ser colocadas
para os fundos do terreno, por não necessitarem de ventilação prioritária.
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Figura 21 – Indicações de vento para o terreno em questão

Fonte: Google, adaptado pela autora

A partir das duas análises anteriores, é possível inferir que a área de
hospedagem não pode estar na fachada norte/oeste. A primeira privaria a
ventilação natural dos quartos e a segunda proveria ganhos térmicos que
aumentariam os gastos de energia com refrigeração nos quartos durante a noite.
Outro ponto considerado é que a quantidade de elementos de vidro na
fachada oeste. Como indica o RTQ-C, a fração de aberturas envidraçadas nessa
orientação deve ser a mínima possível para diminuição de ganhos térmicos. Dessa
forma, a fachada da conveniência, como é pretendida ser feita em vidro, não deve
estar voltada para essa direção.

4.4 Condicionantes Legais
O desafio para a cobertura da área de abastecimento era o limite não
edificante delimitado pelo

Departamento Nacional de Instraestrutura

de

Transportes (DNIT). Depois da duplicação da BR-304, a faixa de domínio do órgão
passou a ser 40m a partir do eixo da pista. Ou seja, 36,5 dentro do terreno.
Segundo o Macrozoneamento do Plano Diretor do Município, o terreno se
encontra em uma área de expansão urbana, com taxa de ocupação máxima de
70%. Os recuos seguem a seguinte regra, conforme a tabela 1:
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Tabela 1 – Limites de recuos para a área de expansão urbana de São Gonçalo

Fonte: Plano diretor de São Gonçalo do Amarante

Não há nenhum limitante a respeito do gabarito do projeto em questão porque
terreno não está localizado em uma área de proteção ambiental e tampouco na
área de proteção aeroportuária (cujo gabarito limita-se a 28m, com restrições de
uso).

Acessibilidade – NBR9050

A NBR 9050 tem o objetivo de estabelecer critérios e parâmetros técnicos a
serem observados no projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. A
norma visa proporcionar à maior quantidade de pessoas, independente de idade,
estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira
autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e
elementos.
Os critérios exigidos pela norma serão consultados mediante necessidade,
mas alguns dos critérios que podem influenciar a concepção do projeto nesse
momento são as determinações referentes aos vãos livres mínimos que são de
80cm, acessos sem barreiras, tanto social quanto serviço, as dimensões mínimas
para banheiros devem permitir área de giro para cadeira de rodas com diâmetro de
1,5m, além das inclinações de rampas e dimensões de corrimãos e guarda-corpo.
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Estacionamento

Como prevê o Código de Obras do Município de São Gonçalo do Amarante,
a quantidade de vagas de estacionamento é proporcional à área do
empreendimento comercial. Como se trata de mais de 300m², a proporção a ser
seguida é de 1 vaga para cada 25m². Como a área útil do empreendimento é de
734m², a quantidade de vagas previstas é de, no mínimo, 31 vagas. Destas, 5%
devem ser reservadas para idosos (1 vaga) (embora o projeto tenha 2) e 1% para
portadores de necessidades especiais (1 vaga).
Na NBR9050 é citado que é dispensada a vaga adaptada para pessoas com
deficiência quando o estacionamento contiver até 10 vagas, de 11 a 100 vagas, é
exigida 1 vaga reservada a deficiente, e quanto houver mais de 100 vagas, é
necessário que 1% destas sejam adaptadas. As vagas devem conter sinalização
vertical e horizontal, e estar ligada às principais rotas de entrada. Junto a essas
vagas deve existir um espaço adicional, para circulação da cadeira de roda, de
1,20m de largura, que deve estar associado a guia de acesso à calçada.

Cálculo da Caixa d’água

O volume da caixa d’água é determinado por tipos de uso do edifício. O
método de cáculo segue a norma NBR5626 (1998).
Na tabela 2, é possível entender como o cálculo foi feito.
Tabela 2 – Memória de cálculo para a caixa d’água

Uso

Padrão usado

Projeto

Volume (ℓ)

Hotel

120ℓ /hóspede

8 hóspedes

960

50ℓ /pessoa

3 pessoas

150

25ℓ /refeição

200 refeições

5000

Comércio

5ℓ /m²

185m²

925

Lojas

5ℓ /m²

42m²

210

Escritório
Restaurante

Total

7245 litros + 25% coef. Segurança + 20% incêndio
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Cálculo final

10.867

litros, aproximadamente 11m³

4.5 Programação arquitetônica
O conceito do projeto é o uso da arquitetura como forma de branding a partir
de seu discurso verde expressado pela sua estética. A partir dele, somado aos
estudos e análises feitos, foram elencadas premissas que serão colocadas a
frente.
A ideia inicial do complexo sempre foi dar suporte ao trânsito de viajantes e
para aqueles que se direcionam ao aeroporto para buscá-los. O primeiro
ambiente a estar no plano de necessidades foi um lounge, onde as pessoas
ficariam para a chegada de vôos, com toda a indicação necessária para controle
de chegadas e saídas do aeroporto. Como se o indivíduo estivesse numa sala
de espera no próprio aeroporto.
Uma pessoa esperaria um vôo no complexo e não no próprio aeroporto pelos
produtos oferecidos, pelo conforto na espera e pela possibilidade de
estacionamento gratuito, já que, hoje, é cobrada uma taxa de, no mínimo, 14
reais no estacionamento do aeroporto. O que faz com que muitos estacionem
do lado de fora, até o momento certo de entrar e usufruir dos 20 minutos de
tolerância. (Figura 22)
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Figura 22 – Carros estacionados do lado de fora do estacionamento do aeroporto

Fonte: Clara Ovídio

Além disso, pela arquitetura diferenciada no local, que traz ao consumidor a
vontade de estar ali, e não em um ambiente estéril como um saguão de
aeroporto.
Obviamente, todas essas características supracitadas não podem ser
alcançadas por um estudo preliminar, visto que muitas delas serão alcançadas
pelo projeto de ambientação do local. Mas o conceito deve ser pensado desde
a concepção plástica para que tudo funcione com o mesmo propósito, que é
Na parte interna da conveniência, a proposta é que não só seja um local de
espera, mas um lugar dinâmico, amplo, fluido. Onde as pessoas tenham
vontade de entrar porque outras pessoas já estão usando o restaurante,
jogando sinuca no lounge e crianças usando a área verde. Tudo isso separado
por folhas de vidro ou mesmo nada.
Uma das estratégias foi de se utilizar das propriedades organolépticas 3 dos
materiais para tornar o ambiente mais convidativo, como elementos naturais:
pedra, madeira, vegetação.

3

As propriedades organolépticas determinam as particularidades dos materiais que podem ser
identificadas pelos cinco sentidos humanos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Essas
propriedades auxiliam o ser humano na percepção do ambiente e identificá-lo como apropriado,
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O serviço de hospedagem buscado para esse projeto é simples. Seus hóspedes
tenderão a permanecer apenas uma noite. É um lugar transitório. Não é por
isso, contudo, que o conforto da hospedagem deve ser baixo, especialmente
devido ao tipo de público-alvo.
Para entender o que deve ser oferecido nos quartos, seu tamanho e
materiais a serem utilizados na arquitetura da hospedagem, é preciso entender
qual tipo de público utilizará o empreendimento. É preciso que haja uma análise
de mercado com relação à demanda e oferta local por profissionais
especializados (ANDRADE, BRITO, JORGE, 2004). Dessa forma, foi
considerado que haja, de fato, essa demanda local para quatro unidades de
hospedagem, sendo uma acessível. E que o público é proveniente de
cancelamentos e atrasos de vôos e conexões longas. Ou seja, pessoas de
condição social média a alta, com a probabilidade de recebimento de famílias.
Em resumo, as premissas para o projeto em questão são:



Uso de estratégias “sustentáveis” banalizadas pela construção civil
devido ao seu apelo comercial com um rebatimento no projeto de impacto
significativo;



Preocupação com o baixo impacto da edificação de acordo com
direcionamento das normas de arquitetura bioclimática;



Uso do vidro nas fachadas, mas com sombreamento adequado;



Uso

de

vegetação

como

elemento

estético

abundante

e

de

sombreamento.
Com elas, o complexo visa fornecer serviços de apoio aos usuários do
aeroporto e rodovias de forma fácil e confortável, através de um local de serviços
integrados por meio de um estabelecimento com comprometimento ambiental.

confortável, de permanência rápida, etc. O ser humano tem uma tendência natural à preferência
de materiais naturais, pois são tidos como mais agradáveis. (InfoEscola, 2014)

60

Conceito

Como foi defendido por várias vezes neste trabalho, a preocupação com os
gastos energéticos de um projeto arquitetônico deve começar desde a sua fase de
concepção.
Devido à valorização de empreendimentos sustentáveis e eficientes, algumas
estratégias de arquitetura bioclimática são usadas de forma equivocada apenas
para que seu preço de mercado seja elevado.
O conceito deste projeto é arquitetura como forma de branding a partir de seu
discurso verde expressado pela sua estética.
Para o nome do posto, o nome Escaleno foi escolhido porque esse é o nome
dado a qualquer polígono que tenha todos os seus lados de tamanhos diferentes.
E é o que aconteceu com o projeto, a partir da tentativa de sombrear
estrategicamente algumas fachadas.

Programa de Necessidades

O programa do complexo de serviços foi definido a partir dos estudos de
referência e pesquisas relacionadas ao tema.
Para elaboração do programa de necessidades, o projeto foi dividido por tipos
de serviço oferecido, no caso: restaurante, hospedagem e lojas, oficina mecânica
e estacionamento. Além delas, também foi dividido em áreas essenciais para o
funcionamento do complexo, aqui colocadas na administração.



Restaurante:
- Área de mesas;
- Área de mesas externa;
- Cozinha;
- Vestiários para funcionários;
- Área de carga e descarga;
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- Banheiros;
- Depósito;


Hospedagem:
- Suítes;
- Suíte acessível;
- - Recepção

obs.: área destinada a alimentação é o mesmo restaurante de acesso ao
público externo


Lojas:
- 3 lojas;
- Depósito;
- Vestiário para funcionários;
- Conveniência
- Lounge



Oficina mecânica:
- Oficina;
- Administração;
- Banheiro;
- Depósito;



Administração:
- 2 salas,
- Sala de reunião;
- Depósito/ arquivo;
- Copa;
- Casa de gás;
- Casa de máquinas;
- Casa de lixo
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4.6 Projeto Arquitetônico
Nesta sessão do trabalho serão apresentadas as fases de concepção do
projeto. Desde seu conceito filosófico à sua materialização como forma plástica de
um projeto de arquitetura.

Pré-dimensionamento

Com base no programa de necessidades, nos estudos de referência e nas
normas necessárias para a elaboração do projeto, como o código de obras, o plano
diretor e direcionamentos do Código de Prevenção Contra Incêndio, foi elaborado
o pré-dimensionamento dos ambientes presentes no projeto.
As tabelas a seguir estão divididas pelo zoneamento do projeto, de acordo
com o uso proposto.

Tabela 3 - Pré dimensionamento hotelaria

Fonte: acervo próprio
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Tabela 4 - Pré dimensionamento serviços

Fonte: acervo próprio

Tabela 5 - Pré dimensionamento administração

Fonte: acervo próprio

Tabela 6 - Pré dimensionamento área comercial

Fonte: acervo próprio
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Tabela 7 – Pré dimensionamento área de abastecimento

Fonte: acervo próprio

Zoneamento

As análises de condicionantes climáticos foram essenciais para o zoneamento
do complexo. A partir dele, os seguintes pontos foram observados:


A fachada da conveniência deve estar voltada para sudeste, tendo em
vista a necessidade de evitar qualquer insolação no horário da tarde
devido ao uso excessivo de vidro na fachada. Com essa orientação,
ela pode ser melhor vista pelos carros na pista;



Os quartos devem estar voltados para leste, para usufruto do sol de
topo do início da manhã e aproveitamento dos ventos de sudeste;



Áreas de serviços como cozinha, vestiários e depósitos devem estar na
fachada norte pois não são prioridade de aproveitamento da ventilação
natural

O zoneamento inicial (Figura 20) foi feito com base na divisão dos blocos por
atividades. O estacionamento foi colocado a oeste do prédio pois seria nessa
fachada que haveria menos aberturas. Ou seja, a probabilidade de os ambientes
terem vista para o estacionamento seria menor. A conveniência, carro chefe do
complexo, precisava estar à frente da área de abastecimento, já que o público que
usa o posto é o mesmo que usa a conveniência. Além disso, a cobertura do posto
serviria como um grande beiral para sua fachada de vidro. Acima dela, toda a área
administrativa. A oficina mecânica afastada de todo o complexo e em um local que
possa ser visto de longe na estrada porque, em uma emergência, ele deve ter fácil
acesso e visibilidade. E, por fim, o bloco de hospedaria, direcionado para o sol de
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leste e mais isolado do movimento intenso do posto de gasolina e conveniência.
Nesse momento, ainda era pensado que a hospedaria tomaria a parte térrea do
bloco. O que foi modificado depois.
Figura 23 – Zoneamento inicial

Fonte: acervo próprio

Dentro da conveniência, foi preciso estabelecer um gráfico de relações entre
os ambientes. Embora entre eles sequer existam paredes, foi importante
estabelecer as relações entre um e outro para que elas não se perdessem ao longo
do projeto (Figura 24).
Figura 24 – Relações ambientais na conveniência

Fonte: acervo próprio

A partir dessa organização, é possível perceber que a oferta de alimentação
da pousada será feita pelo restaurante da conveniência. Eles dois, embora não
estejam diretamente ligados, tem conexão visual na parte da recepção de do
pavimento superior.
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O lounge está dentro da área de compras, especialmente porque o consumo
de lanches e bebidas do lounge é proveniente do que é oferecido na conveniência.
E por isso, também, que ele deve ter acesso próximo às saídas do caixa.
Outra conexão visual que precisava ser estabelecida era a administração com
a área comercial do empreendimento. Aproveitou-se, portanto, o pé direito duplo
de parte da conveniência para criar uma pele de vidro a partir da administração no
pavimento superior, como mostra a Figura 25.

Figura 25 – Maneira de estabelecimento da relação visual

Fonte: acervo próprio
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Figura 26 – Zoneamento pelo tipo de uso – pavimento térreo

Fonte: acervo próprio
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Figura 27 – Zoneamento pavimento superior

Fonte: acervo próprio

4.7 Evolução Plástica da Proposta

O processo de projeto começou pelo pavilhão da conveniência. Formato
retangular com maiores fachadas para norte sul, como sugere a NRR15220.
Devido à necessidade de grande área para essa parte, o volume ficou muito
compacto, o que não é interessante para a zona 8.
A conveniência pedia uma grande parede de vidro e um pé direito duplo.
Seria o local de mais movimento do complexo e precisava dessa atenção. Para
que houvesse essa grande parede de vidro sem sobrecarregar o sistema de
condicionamento de ar devido à incidência solar direta, a área de abastecimento
foi colocada logo à frente dela, para que a cobertura funcionasse como um
grande beiral. No entanto, o sol de topo ainda era um problema para a parede
de vidro.
Então foi tomada como solução a parede inclinada. Que seria usada como
elemento sombreador, estético e estrutural. Mesmo assim, caso a fachada de
vidro continuasse voltada para sul, em parte do ano ela receberia insolação
proveniente, inclusive, de oeste (Figura 28)
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Figura 28 – Implantação inicial da conveniência

Fonte: acervo próprio

Então, todo o perímetro foi rotacionado para que a fachada estivesse voltada
para sudeste. E, com isso, a forma sofreu modificações para que outros ambientes
não fossem prejudicados.
A área de hospedagem foi colocada de acordo com o zoneamento inicial.
Embora a fachada desse bloco esteja com a maior dimensão voltada para leste,
não foi visto como algo prejudicial porque o sol matinal foi considerado como algo
quisto para os quartos. Além disso, a própria norma de arquitetura passiva defende
que a ventilação e iluminação também tenham caráter higiênico. Como se trata de
apartamentos e uso intensivo de condicionador de ar, o fato de estarem voltados
para leste foi visto como uma definição vantajosa. Ademais, portas camarão com
um grande beiral foram colocados para que essa insolação matinal fosse opcional
(Figura 29).
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Figura 29 – Portas camarão na hospedagem

Fonte: acervo próprio

O restaurante foi colocado na parede de fundo da conveniência para que este
pudesse usufruir da vista das árvores a serem mantidas. No zoneamento inicial,
contudo, a área de hospedagem não tinha conexão física com a conveniência. Isso
se mostrou necessário para que fosse usada apenas uma escada de acesso ao
pavimento superior. Mas esse acesso não poderia prejudicar a ventilação que
chegava à parte externa do restaurante. Então essa conexão entre blocos foi feita
apenas no pavimento de cima, deixando a área de ventilação livre (Figura 30).

Figura 30 – Sistema de ventilação da parte externa do restaurante

Fonte: acervo próprio
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Com essa relação visual da hospedagem com o restaurante externo, acabouse por criar um pátio interno de usufruto da parte das lojas (à esquerda) e do
restaurante.
Quanto aos acessos, eles acontecem de acordo com a Figura 31. Existem
duas entradas pelo fato de ser um incentivo maior à entrada. E que essa decisão
não precise ser tomada exatamente no começo do terreno. A saída verde é
destinada para os carros que estavam no estacionamento ou veículos de
carga/descarga e lixo. Já aqueles que estacionaram nas primeiras vagas ou apenas
abasteceu, se sentirá confortável de usar a saída em vermelho.
Figura 31 – Acessos ao complexo

N

Fonte: acervo próprio

A planta baixa do térreo pode ser observada na Figura 32 e na Figura 33.
Nela, é possível entender a divisão dos ambientes. A escada para o pavimento
superior está na recepção e serve para a hospedagem e para a administração. De
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acordo com as análises anteriores, é possível perceber que a volumetria permite
que a ventilação natural penetre até a área das mesas externas.

Figura 32 – Planta baixa térreo Escaleno

Fonte: acervo próprio
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Figura 33 – Planta baixa pavimento superior

Fonte: acervo próprio

A planta pode ser complementada pela para uma melhor compreensão em 3
dimensões do complexo (Figura 34):
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Figura 34 – Fachada frontal com indicação de usos

Fonte: acervo próprio



A conveniência e restaurante são parte de um ambiente só. Por isso, é possível
que haja o uso de ventilação cruzada, pois existem aberturas que permitem a
passagem do vento. Contudo, a forma de resfriamento dessa área é,
prioritariamente, por condicionamento de ar devido às suas grandes dimensões
que podem gerar uma produção de calor excessiva em seu interior devido à
quantidade de pessoas na qual o ambiente se propõe a atender ao mesmo
tempo.



O restaurante está localizado na parte nordeste para que todas as mesas
pudessem ter contato com a área verde externa;



Essa integração com o verde também foi buscada no pavimento superior. Por
isso foram colocadas grandes esquadrias de piso na área do saguão da
hospedagem. Já nos corredores dos quartos, preferiu-se deixar uma parede
cega por ser uma fachada voltada para oeste;



A área de carga e descarga é limitada pelo perímetro do restaurante, para que
não houvesse a visual de caminhões a partir das mesas da fachada norte.
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Uso de vegetação como elemento estético

O uso de plantas como elemento estético do complexo foi pensado, a priori,
para a cobertura da área de abastecimento. A cobertura do posto foi pensada a
partir de uma estrutura metálica de pilares e laje espacial. À princípio essa
cobertura seria muito robusta para que pudesse suportar a cobertura verde acima
dele, que teria carga de 200kg/m². E essa solução foi pensada visto que se trata de
uma área aberta, e que, portanto, não seria prejudicada pelo atraso térmico gerado
pela cobertura verde.
Por ser um teto jardim e ter uma camada de biomassa, a estrutura receberia
um carregamento fora do usual para coberturas de postos de gasolina. Isso faria
com que a estrutura que, normalmente devesse ser autoportante, agora tivesse que
suportar um peso de até 200kg/m² a mais.

Contudo, a parte do abastecimento, área cuja cobertura estaria acima, é
aberta e está sempre ventilada. Por isso, mesmo com uma cobertura com
transmitância térmica alta, esse calor poderia ser varrido constantemente pelo
vento. Ademais, a robustez da estrutura seria um ponto a ser questionado pela
sustentabilidade buscada pelo empreendimento: seria gasto muita matéria-prima
para uma solução que não seria bem aproveitada. Por último, e por questões
estéticas, o teto verde não poderia ser contemplado por aqueles que usufruíssem
dos espaços do complexo, uma vez que ele estaria a 7m do chão e com inclinação
nula.
Então, a solução encontrada para continuar com o uso de vegetação no posto
foi de mesclar o outrora teto verde com a parede diagonal do posto Viamala. Assim,
nasceu a ideia da estrutura metálica que servirá como sustentação para a cobertura
do posto, elemento estético e sombreador para a parede de vidro da conveniência.
A vegetação será sustentada por pequenos tijolos em forma de vasos para as
plantas que estarão apoiados sobre as barras metálicas horizontais da estrutura
(Figura 35).
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Figura 35 - Croqui da estrutura metálica onde estará o jardim

Fonte: acerto próprio

O tijolo sugerido foi criação própria. Existe um modelo no mercado, mas o seu
uso não se encaixa na proposta em questão. Primeiramente, seria muito caro
organizá-lo de forma alternada, como proposto (Figura 36), pois seriam necessárias
três peças por planta, visto que o tijolo existente não tem a lateral fechada (Figura
37) e usa-se uma peça no final de cada fileira.
Além disso, ele não permite a fixação em uma estrutura de encaixe. Sua
colocação é feita apenas em paredes de alvenaria rebocadas e completamente
verticais.
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Figura 36 - Proposta de organização dos tijolos na estrutura metálica

Fonte: acervo próprio
Figura 37 - Modelo de Tijolo para jardim existente em mercado à esquerda e seu fechamento
lateral à direita

Fonte: www.ecogreen.com.br/produtos/jardim-vertical

Por isso, foi desenhando um novo modelo de tijolo, com o objetivo de encaixálo no suporte horizontal e ser usado, separadamente, da maneira que convier, sem
a necessidade de outras peças em conjunto (Figura 38).
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Figura 38 - Proposta de tijolo para o jardim vertical

Fonte: acervo próprio

Para outra parede do posto, contudo, o tijolo existente no mercado será usado,
visto que a necessidade dessa segunda parede se encaixa com o que é oferecido.
Trata-se da parte de entrada do setor de hospedagem. Ou seja, um lugar que
se busca conforto. Essa parede verde conseguirá trazer um pouco disso para a
imagem da hospedaria, além de ser usado como elemento retardante ao calor,
como explicado anteriormente.
A vantagem, também, de se usar esse sistema de jardinagem é que ele
permite a sua manutenção sem a necessidade de uso de escadas e andaimes
paras as plantas em alturas maiores do que uma mão humana consegue alcançar.
Isto acontece porque, devido àquele mesmo sistema de uso de um tijolo que não
tem vedações laterais, como mostrado na figura 32, é possível usar um sistema de
aguamento independente.
Como os tijolos são fixados lado a lado (Figura 39), eles permitem que as
plantas compartilhem de um mesmo substrato. Enterrado nesse substrato, existe
uma mangueira fina, com sistema de gotejamento ligado ao sistema de água.
Assim, basta apenas abrir o registro para que o aguamento do jardim inteiro
aconteça.
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Figura 39 – Tijolos do jardim vertical já em bloco único

Fonte: acervo próprio

O escoamento de água é feito pelas laterais do jardim. Existe uma leve
inclinação, que empurra a água para um dos lados, onde existe um cano que leva
a água despejada até um ralo.
Para o jardim suspenso, esse mesmo sistema de gotejamento pode ser
usado, com pequenas adaptações devido à estrutura diferenciada. Já para o
escoamento, basta que exista uma grade na laje abaixo da estrutura metálica para
que funcione como captadora da água excedente.

4.8 Memorial Descritivo
Estrutura

A solução estrutural encontrada foi a harmonização da alvenaria com
estrutura metálica. Em ambientes internos, exceto a conveniência, foi utilizado pilar
em concreto para que este conseguisse ficar dentro da parede, sem dentes. Na
parte da conveniência, onde os vãos são maiores e o pé direito duplo, os pilares
foram previstos em aço como parte da proposta estética, como colocado no estudo
de referência do Eataly São Paulo.
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Abaixo, segue imagem da área de influência dos pilares, com memorial de
cálculo em anexo.
Figura 40 – Área de influência dos pilares, pav térreo
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Fonte: acervo próprio
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Cobertura

A cobertura foi o elemento que mais sofreu modificações. Mas a sua definição
final foi por uma cobertura leve, com pilares delgados que a sustentem localizados
nas ilhas de abastecimento e nas suas extremidades. Toda a parte estrutural deve
ser executava em metal, para que sua estética se aproxime ao máximo da leveza
almejada. Acima dela, serão colocadas placas solares.
A cobertura da área de abastecimento será executada em Steeldeck com
miolo de poliestireno expandido (EPS) com espessura de 5cm (Figura 41). Por ser
uma área ventilada, acredita-se que não é preciso cobertura mais grossa porque o
vento encarrega-se de varrer o calor do local. Ela será sustentada por treliças
metálicas. Acima, estarão os painéis fotovoltaicos. Esta cobertura tem resistência
suficiente para ser autoportante, o espessamento dos pilares ocorreu devido ao
aumento da carga devido às placas fotovoltaicas, que têm massa de 12kg/m². A
transmitância térmica (U) dessa parte da cobertura é de 0,61W/m².K.

Figura 41 – Cobertura em Steeldeck com miolo em EPS

Fonte: www.alcelormetal.com

Já a cobertura para o resto do complexo será executada em telha sanduíche,
também com EPS no centro, além de ter maior espessura (7cm) na camada de
EPS. Com isso, sua transmitância passou a ser 0,45W/m².K.
Vedações
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O material escolhido para vedações e cobertura foram direcionados para
seguir os requisitos de etiquetagem para alcance da etiqueta “A”, segundo o RTQC. As paredes serão executadas em tijolo de 8 furos, 14cm. Por ser um tijolo mais
grosso, sua transmitância térmica é menor do que o tijolo convencional.
Normalmente, usa-se vedações leves para a zona bioclimática 8. Mas a maioria
dos ambientes do complexo será refrigerado. A conveniência, quartos e lojas
representam 49% da área útil interna do complexo. Dessa forma, a baixa
transmitância térmica é um fator vantajoso para esse tipo de construção.
Em complemento a isso, a ventilação cruzada permite que seja uma
edificação com formas de uso híbridas. Ou seja, com combinação do uso de
ventilação artificial e natural.
Algumas paredes indicadas em prancha foram revestidas com pedra natural.
Seu uso já foi justificado devido às propriedades organolépticas, mas, além disso,
a pedra aumenta a espessura da parede e, consequentemente, diminui um pouco
sua transmitância térmica4. Essa solução foi ainda mais importante na fachada
oeste, cujo ambiente a ser protegido tem um volume de ar refrigerado grande, e
sua área de incidência solar direta durante a tarde é significativa.

Esquadrias

As esquadrias da conveniência serão executadas de alumínio na cor preta.
Embora as esquadrias de PVC tenham um desempenho acústico e térmico melhor,
a leveza do caixilho de alumínio é necessária para a parede de vidro da
conveniência. Em contrapartida, se usará uma esquadria que tenha uma
estanqueidade compatível com ambientes condicionados e um vidro com fator solar
de acordo com os direcionamentos do RTQ para etiqueta “A”.
Para o restante das esquadrias, o material indicado é a esquadria em PVC,
pela sua maior durabilidade.

4

A pedra natural, normalmente, tem transmitância térmica alta. No entanto, como nesta situação
ela está sendo usada como uma camada a mais na parede, ela conseguirá diminuir a
transmitância do conjunto.

84

Para as esquadrias de piso localizadas na área de hospedagem, a leveza
buscada não é prejudicada pelos caixilhos de PVC devido à altura das mesmas.
Por terem grandes vãos e altura de 2,5m, a proporção entre seu tamanho e a
espessura da moldura não é prejudicada. Além disso, por serem folhas pesadas
devido à sua altura e vão, é interessante usar o PVC visto que o material tem maior
facilidade de ser usado sobre trilhos (é mais fácil empurrar uma esquadria de PVC
do que de alumínio).

4.9 Medidas de Eficiência Energética

Além dos critérios mínimos estabelecidos pelo RTQ-C para a etiqueta,
algumas medidas podem ser tomadas, ou pelo menos direcionadas, para uma
maior eficiência do gasto energético, mesmo que apenas a envoltória do projeto
esteja passando pela etiquetagem.
Essas sugestões são fruto da vivência como bolsista em um laboratório de
eficiência energética, experiências projetuais em estágios acadêmicos e de aulas
sobre conforto ambiental. São medidas simples, mas que, se usadas em conjunto,
podem ter caráter expressivo na redução de energia.


Uso de luzes de LED sempre que possível: este tipo de lâmpada é, atualmente,
a forma mais econômica de iluminação. O mercado tem produzido cada vez
mais tipos e existe, inclusive, uma lâmpada substituta para as lâmpadas de
filamento de tungstênio. Estas são muito usadas devido à sua temperatura de
cor e design delgado muito aceito na arquitetura de interiores;



Uso de iluminação dimerizável5: o olho humano só consegue perceber
visivelmente uma mudança na iluminação quando esta é feita a partir de 10%.
Ou seja, se uma lâmpada este sendo usada com 100% da sua capacidade
lumínica, ele só conseguirá perceber uma diminuição de sua iluminação
quando a lâmpada chegar a 90% de sua capacidade total. Se todas as

5

Uma lâmpada dimerizável é aquela que se consegue regular a intensidade do brilho.
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lâmpadas forem dimerizáveis, isto significa uma redução de até 10% na rede
de iluminação do prédio.
Além disso, a iluminância das lâmpadas pode variar de acordo com o uso e
necessidade de cada ambiente, já que a iluminação natural varia ao longo do dia e
pode ser apenas complementada pela iluminação artificial.
Outro recurso da dimerização é a variação da temperatura de cor. Em
ambientes de usos variados, como, por exemplo, um restaurante que funciona com
luz baixa e amarela mas precisa de um complemento com luzes fortes e
temperatura de cor alta para momentos de limpeza. A dimerização da iluminação
permitirá a redução da quantidade de pontos elétricos (e por isso de condutores,
interruptores, eletrodutos, etc), e consequentemente do gasto inicial de obra com
iluminação, além da diminuição de gastos com manutenção.
Atrelado à dimerização das lâmpadas, sugere-se usar um sistema de
automação. Ele permitirá que a dimerização das lâmpadas seja 90% de sua
capacidade em 100% do tempo em que elas estejam acesas. Além disso, a
automação de cortinas e temporizadores de aparelhos eletrônicos, que é um
incentivo ao uso de iluminação natural e diminuição do tempo do uso de energia
elétrica.

5 Avaliação
O projeto em questão teve sua etiqueta dada pelo método prescritivo, com
avaliação apenas de sua envoltória. Ela foi obtida a partir de um formulário online
disponível no site do LABEEE/UFSC. Como já dito, trata-se de uma maneira
simplificada de etiquetagem, que não tem caráter oficial. Ele se mostra importante
justamente porque é uma forma de prever o comportamento da edificação ainda na
fase de concepção. Assim, é possível fazer as devidas alterações para obtenção
da etiqueta, sem que haja a necessidade de passar por todo o processo burocrático
necessário.

Abaixo, segue algumas características do edifício necessárias para a
etiquetagem:
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Área total construída: 1.415,18m²



Área de projeção da cobertura: 1.154,80m²



Área de projeção do edifício: 707,50m²



Volume total: 3.614m³



Área da envoltória: 2.280,56m²

Em seguida, são pedidas características dos materiais usados na envoltória:
UCOBERTURA ÁREAS CONDICIONADAS (AC) = 0,45W/m².K
UCOBERTURA ÁREAS NÃO CONDICIONADAS (ANC) = 0,45W/m².K
U PAREDES = 1,94W/m².K
PAZ (PERCENTUAL DE ABERTURA ZENITAL) = 0%
α COB = 0,05
CAPACIDADE TÉRMICAPAR = 164Kj/m².K
α PAR = 0,15
FATOR SOLAR = N.A

Para as aberturas, a configuração foi feita da seguinte forma:
FS = 0,35
PERCENTUAL DE ÁREA DE ABERTURA NA FACHADAT = 22%
PAFOESTE = 24%
AVS = 90º
AHS = 0°

Dessa forma, observa-se, a partir da Figura 42 que o edifício possui a etiqueta
“A” para sua envoltória, a partir do método prescritivo.
Figura 42 – Tela de etiquetagem do WebPrescritivo

Fonte: WebPrescritivo
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Para exemplificação de como essa ferramenta pode ser útil na fase de projeto,
algumas alterações foram alteradas para que o resultado da etiqueta fosse
diferente. Por exemplo: no projeto em questão, o percentual de área de abertura de
vidro na fachada oeste e de 24% do total de fachada. Caso esse valor mudasse
para 30% (PAFO = 30%)(Figura 39), a etiqueta dessa mesma edificação seria B.
Figura 43 – Simulação para PAFO = 30%

Fonte: WebPrescritivo, editado pela autora

A partir dessa etiquetagem inicial, poderiam ser feitas adaptações no projeto
para que o mesmo voltasse a ser etiqueta “A” quanto à envoltória.

Análise por Máscara de Sombra

Uma das aberturas com grande área de vidro foi escolhida para análise com
máscara de sombra. Ela está localizada no pavimento superior, na área de
hospedagem e possui 12m de comprimento por 2,5m de altura.
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Figura 44 – Localização em planta da esquadria a ser analisada

Fonte: acervo próprio

Através da modelagem da esquadria no Programa Solar Tool, foi possível
perceber que o uso de um elemento horizontal de sombreamento foi de suma
importância para evitar a incidência solar direta (Figura 45). A volumetria também
contribuiu para o sombreamento em horários de incidência mais horizontal do sol.

Figura 45 – Máscara de Sombra da esquadria com elemento horizontal

Fonte: Solar Tool
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6 Perspectivas

Figura 46 – Perspectiva geral

Fonte: acervo próprio
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Figura 47 – Área de lojas e hospedagem

Fonte: acervo próprio

7 Considerações Finais
A partir de tudo que foi realizado neste trabalho, foi possível perceber que a
etiquetagem não é apenas um selo de padronização de edifícios eficientes. A partir
do método prescritivo, foi possível entender como ajustar a forma do projeto para
que esse conseguisse ter seus gastos energéticos reduzidos. Pode-se considerar,
então, como uma ferramenta projetual, e não apenas uma meta a ser alcançada
após o projeto executivo.
Além disso, foram identificadas estratégias que, de fato, estão ligadas à
concepção plástica do edifício, como proteções para as aberturas e orientação das
mesmas. No entanto, algumas características da envoltória são passíveis de
alteração em etapas de maior detalhamento sem a obrigatória mudança na forma,
como o tipo de vidro a ser usado.
O projeto conseguiu atingir seus objetivos de etiquetagem e uso da arquitetura
como elemento principal para redução de gastos energéticos. Observa-se,
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portanto, que é possível estabelecer elementos estéticos de boa aceitação pelo
mercado e conseguir que os mesmos tenho caráter relevante na diminuição do
impacto ambiental do edifício.
Demonstra-se assim, a importância do papel do arquiteto frente à demanda
mundial de redução do impacto ambiental.
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APÊNDICE

Memorial de Cálculo das seções dos pilares

Descrição
Carga vertical em edifícios usuais
Número de pavimentos
ϒ (pilares internos)
ϒ (pilares de extremidade)
ϒ (pilares de canto)
ρ
fcd
Tensão no aço p/ deformação 0,002 (CA-50)
Carga dos painéis de energia solar
Peso próprio da cobertura do posto
Tensão de deformação aço estrutural
Fundação em Hélice Contínua
Espessura média da chapa

Mediddas

Unidades

0,0012
2
1,8
2,2
2,5
0,017
1,79
42
0,12
140,25
12

kN/cm²

1,9

cm

kN/cm²
kN/cm²
kN/m²
kN/m²
kN/m²
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Pilares de
Concreto
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
Pilares de
Aço
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Ai (m²)
5,91
14,77
13,45
6,99
14,49
6,31
3,58
11,03
6,92
7,44
13,07
2,31
18,62
10,70
23,46
21,52
25,01
34,56
10,46
20,15
14,35
42,29
17,09
19,85
21,09
13,61
13,41
19,46
18,70
16,62
9,35
9,83
3,53
20,12
11,82
3,71
6,12
24,46
Ai (m²)
108,64
52,97
105,94
116,49
63,97
52,97

Ai (cm²)
59.100
147.700
134.500
69.900
144.900
63.100
35.800
110.300
69.200
74.400
130.700
23.100
186.200
107.000
234.600
215.200
250.100
345.600
104.600
201.500
143.500
422.900
170.900
198.500
210.900
136.100
134.100
194.600
187.000
166.200
93.500
98.300
35.300
201.200
118.200
37.100
61.200
244.600
Ai (cm²)
108.640
52.970
105.940
116.490
63.970
52.970

Nk (kN)
141,8
354,5
322,8
167,8
347,8
151,4
85,9
264,7
166,1
178,6
313,7
55,4
446,9
256,8
563,0
516,5
600,2
829,4
251,0
483,6
344,4
1.015,0
410,2
476,4
506,2
326,6
321,8
467,0
448,8
398,9
224,4
235,9
84,7
482,9
283,7
89,0
146,9
587,0
Nk (kN)
15.249,8
7.435,4
14.870,8
16.351,7
8.979,5
7.435,4

ϒ
2,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
2,2
2,5
1,8
1,8
2,5
2,2
2,2
1,8
1,8
1,8
1,8
2,5
2,2
2,5
1,8
1,8
1,8
2,2
2,2
2,5
2,2
2,2
2,2
1,8
2,2
2,5
1,8
2,2
2,5
2,5
2,2
ϒ
1
1
1
1
1
1

Nsd (kN)
354,6
779,9
710,2
369,1
765,1
378,6
214,8
582,4
415,2
321,4
564,6
138,6
983,1
565,0
1.013,5
929,7
1.080,4
1.493,0
627,6
1.063,9
861,0
1.826,9
738,3
857,5
1.113,6
718,6
804,6
1.027,5
987,4
877,5
403,9
519,0
211,8
869,2
624,1
222,6
367,2
1.291,5
Nsd (kN)
15.249,8
7.435,4
14.870,8
16.351,7
8.979,5
7.435,4

Área de Concreto
(cm²)
158,9
349,4
318,2
165,4
342,8
169,6
96,2
260,9
186,0
144,0
253,0
62,1
440,5
253,1
454,1
416,5
484,1
668,9
281,2
476,7
385,8
818,6
330,8
384,2
498,9
322,0
360,5
460,4
442,4
393,2
181,0
232,6
94,9
389,4
279,6
99,7
164,5
578,7

Área Real
(NBR)
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
440,5
360,0
454,1
416,5
484,1
668,9
360,0
476,7
385,8
818,6
360,0
384,2
498,9
360,0
360,5
460,4
442,4
393,2
360,0
360,0
360,0
389,4
360,0
360,0
360,0
578,7

Área da seção
quadrada (cm²)

Área da seção
quadrada
(cm²)

Largura
utilizada
(cm)

1270,8
619,6
1239,2
1362,6
748,3
619,6

40
40
40
40
40
40

1.270,8
619,6
1.239,2
1.362,6
748,3
619,6

Dimensões Dimensões
(cm)
Adot (cm)
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
31,5
35
25,7
30
32,4
35
29,8
30
34,6
35
47,8
50
25,7
30
34,0
35
27,6
30
58,5
60
25,7
30
27,4
30
35,6
40
25,7
30
25,8
30
32,9
35
31,6
35
28,1
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
27,8
30
25,7
30
25,7
30
25,7
30
41,3
45
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