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TEMA

Arquitetura Industrial

ÁREA DE CONHECIMENTO

Projeto de Arquitetura

OBJETO DE ESTUDO

Projeto Arquitetônico de uma Fábrica de Torrefação e 

Moagem de Café sob a luz da Sustentabilidade Ambiental, 

com foco no desenvolvimento de baixo impacto.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Brasil é o maior produtor e o segundo mercado consumidor do mundo;

São mais de 1550 indústrias de café no país;

Hoje se tem um mercado consumidor mais consciente ambientalmente;

No Rio Grande do Norte surgiu a maior empresa cafeeira do país - Grupo 3Corações;

A 1ª Fábrica do grupo foi na cidade de São Miguel/RN. 



JUSTIFICATIVAS

A história do café Santa Clara (do Grupo 3Corações), criado e desenvolvido por Seu João (Rufino)

Alves de Lima, é mesclada com memórias afetivas da população.

Potencial econômico e industrial para instalação de um equipamento de baixo impacto ambiental.

Através de espaços para o desenvolvimento de iniciativas sociais, como programas de 

capacitação técnica e inovação tecnológica, a comunidade micaelense poderá ser impactada com 

a criação de oportunidades de educação com trocas de conhecimentos e experiências. 

UNIVERSO DE ESTUDO

O projeto será desenvolvido no Rio Grande do Norte, na cidade serrana de São Miguel. 

276km

469km

19
2km

Figura: Localização da cidade de São Miguel no Estado do RN. 
Fonte: Acervo pessoal.

Figura: Vista aérea de São Miguel/RN. 
Fonte: Site da Prefeitura de São Miguel/RN.
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OBJETIVO GERAL

Propor um projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar de uma Fábrica de 

Torrefação e Moagem de Café, com enfoque na Sustentabilidade Ambiental, a fim de 

oportunizar o desenvolvimento socioeconômico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender quais os princípios norteiam o desenvolvimento do projeto de uma 

fábrica de torrefação e moagem de café;

Identificar as premissas de sustentabilidade ambiental aplicáveis para a mitigação dos 

impactos do setor;

Aplicar as estratégias bioclimáticas na complexidade industrial de uma fábrica de café.

1
2
3
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METODOLOGIA
Revisão da literatura e 
estudos de referências1 Exploração da temática industrial cafeeira em busca de dados 

que auxiliem na compreensão de funcionamento geral de uma 
fábrica de café, bem como características internas como 
estocagem, produção, exportação, entre outras.

Estudo das condicionantes físico-ambientais e 
desenvolvimento do programa de necessidades, 
fluxograma e zoneamento funcional.

Definição das soluções arquitetônicas de 
layout, conforto e produção de energia elétrica.

Condicionantes projetuais 
e desenvolvimento2

Projeto em nível de 
estudo preliminar3

1

Pesquisas bibliográfica, 
documental e de campo

Softwares de arquitetura e 
de conforto

Instrumentos e 
técnicas
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1 Compreender quais os princípios norteiam o desenvolvimento do 

projeto de uma fábrica de torrefação e moagem de café;

Reconhecimento da 
cadeia produtiva do café

CARDOSO (1976); SAES E NUNES (2001); CERRI (2019); CONCEIÇÃO; 

JÚNIOR; CONCEIÇÃO (2017); TRAUER et al. (2017) e BRONZERI (2009).

Identificação das principais 
características projetuais 

de uma fábrica cafeeira
MUNHOZ et al. (2018); Slack, Chambers e Johnston (2009) e VERDE et 

al. (2017)

Colheita

Secagem

Beneficiamento

Classificação

Torra

Moagem

Dosador/Empacotamento

● Segurança, extensão e clareza de fluxo ● Conforto e ergonomia para os funcionários

● Coordenação geral ● Acessibilidade, uso do espaço e flexibilidade de longo 
prazo



2 Identificar as premissas de sustentabilidade ambiental 

aplicáveis para a mitigação dos impactos do setor;

GONÇALVES e DUARTE (2007); LAMBERTS et al. (2007); NICOLELLA; 

MARQUES; SKORUPA (2004) e VILLAR e JUNIOR (2014).

Levantamento das premissas de 
sustentabilidade ambiental para 

projetos arquitetônicos industriais

● Uso racional de recursos naturais

3 Aplicar as estratégias bioclimáticas na complexidade 

industrial de uma fábrica de café.

Aprofundamento dos 
conhecimentos metodológicos 

projetuais
NEVES (1989).

Análise das condicionantes 
projetuais e bioclimáticas regionais 

e locais
RORIZ et al. (1999) e 

PACHECO (2016).

● Materiais da estrutura e vedações 
considerando o desempenho térmico e cores

● Orientação solar e aos ventos;

● Estudo das condicionantes ambientais e 
tratamento do entorno imediato

● Tratamento das fachadas e coberturas, de 
acordo com a necessidade de proteção solar

● Investigar, armazenar e analisar informações 
básicas necessárias à adoção do partido

● Criação do partido arquitetônico em busca 
de respostas aos desafios encontrados

● Evolução da idéia, intuitiva e criativa, até ser 
transformada e concretizada em um projeto

● Zoneamento Bioclimático brasileiro

● Divisão climática das microrregiões do RN 
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DIRETAS

Fábrica do Grupo 3Corações - Sede Natal/RN

Complexo Cacau Show - São Paulo/SP

Fábrica do Grupo 3Corações
Ficha Técnica
Projeto: Unidade Industrial Natal;
Localização: Rio Grande do Norte, Brasil;
Ano de construção: 1998;
Cliente: Três Corações Alimentos S.A.;
Arquitetos:Não informado;
Área útil: aproximadamente, 37.000m².

Figura: Sede do Grupo 3Corações - Natal/RN. 
Fonte: Grupo 3Corações.

Figura: Esboço do setor produtivo do café. 
Fonte: Acervo pessoal.

Visualização e reconhecimento de 
como se organiza e se estrutura uma 
fábrica de torrefação e moagem de 
café, tanto da parte do maquinário e 
estrutural, quanto do operacional e 
corpo técnico. 



Complexo Cacau Show 
Ficha Técnica
Projeto: Complexo Cacau Show Megastore;
Localização: São Paulo, Brasil;
Ano de construção: 2020/21;
Cliente: Cacau Show;
Arquitetos:Romero Lab;
Área útil: aproximadamente, 2.000m².

DIRETAS

Fábrica do Grupo 3Corações - Sede Natal/RN

Complexo Cacau Show - São Paulo/SP

Figura: CacauLab. 
Fonte: Fábio Y. Tashiro.

A interligação por um percurso 
imersivo, resultando em experiências 
únicas e singulares para cada cliente. 
Essa característica projetual de 
ressaltar a experiência do cliente 
(costumer experience) como uma 
prioridade é um ponto de inspiração 
para a Fábrica-produto.

Figura: Área Bean to Bar. 
Fonte: Blog Esse Mundo É Nosso.

Figura: Mural do Kobra no Complexo. 
Fonte: Catraca Livre.
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Ficha Técnica
Projeto: Edifício Industrial para Produção de Café;
Localização: Vestby, Noruega;
Ano de construção: 2019;
Cliente: Johannson Kaffe AS;
Arquitetos:AF Gruppen Norge AS;
Área útil: 9.450 m².

Joh Johannson Factory Coffee Roaster Eco-Friendly

O uso de uma fonte energética 
alternativa (gás natural)  e renovável 
(solar) é o ponto chave dessa fábrica 
dita como “eco-friendly”. Outro ponto de 
inspiração são as centenas de painéis 
solares em suas fachadas.

Figura: Corte esquemático da estrutura em madeira. 
Fonte: Blinderholdz.

Figura: Fábrica Joh Johannson. 
Fonte: Binderholdz.
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INDIRETAS, FORMAIS E CONSTRUTIVAS

Joh Johannson Factory Coffee Roaster Eco-Friendly - Noruega

43 Factory Coffee Roaster - Vietnã

Escola Infantil e Fazenda Canuanã - Brasil  



Ficha Técnica
Projeto: Fábrica de Torrefação de Café e Cafeteria;
Localização: My An, Vietnã;
Ano de construção: 2018;
Cliente: 43 Factory Coffee;
Arquitetos:85 Design;
Área útil: 256 m².

A fábrica apresenta todo o procedimento de 
torrar, moer e preparar em um espaço 
totalmente aberto, possibilitando a todos 
verem com transparência as etapas sendo 
realizadas, também podendo realizar cursos 
no local. Além disso, traz uma cobertura 
marcante e fachadas translúcidas com 
estruturas metálicas e tijolos cerâmicos 
aparentes.

43 Factory Coffee Roaster

Figura: Vista externa da fábrica. 
Fonte: Too Huu Dang.

Figura: Café Central. 
Fonte: Too Huu Dang.
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INDIRETAS, FORMAIS E CONSTRUTIVAS

Joh Johannson Factory Coffee Roaster Eco-Friendly - Noruega

43 Factory Coffee Roaster - Vietnã

Escola Infantil e Fazenda Canuanã - Brasil  



Ficha Técnica
Projeto: Escola e Moradia Infantil;
Localização: Tocantins, Brasil;
Ano de construção: 2017;
Arquitetos:Rosenbaum e Aleph Zero;
Área útil: 23.344 m².

INDIRETAS, FORMAIS E CONSTRUTIVAS

Joh Johannson Factory Coffee Roaster Eco-Friendly - Noruega

43 Factory Coffee Roaster - Vietnã

Escola e Moradia Infantil e Canuanã - Brasil  

O projeto caminha na direção da 
transformação, do resgate cultural, do 
incentivo a técnicas construtivas locais, da 
beleza indígena e seus saberes, aliado à 
construção da noção de pertencimento, 
necessária ao desenvolvimento das crianças 
da escola de Canuanã.

Escola e Moradia Infantil Canuanã

Figura: Pátio Interno de Canuanã. 
Fonte: Leonardo Finotti.
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Figura: Vista externa de Canuanã. 
Fonte: Leonardo Finotti.



Funcionamento
Experiência do cliente

Energia alternativa
Estrutura

Principais pontos:
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FÍSICAS

No bairro Centro de São Miguel/RN, foram escolhidos 03 
lotes que totalizam cerca de 4.650m² de área.



FÍSICAS

O terreno está situado em uma das regiões mais altas da cidade a cerca 

de 690-700m acima do nível do mar. Apesar do entorno ser composto 

por desníveis, o lote foi considerado plano.
4



FÍSICAS

No lote de maior dimensão, da família do Sr. João Rufino, existe uma construção que ocupa quase a 

totalidade do terreno. A atual situação estrutural dessas edificações não pode ser confirmada, pois 

não foi permitido o acesso interno. Contudo, pode-se perceber o uso de tijolos cerâmicos, telha 

fibrocimento na cobertura de duas águas e cobogós em suas fachadas. 
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FÍSICAS

O entorno do terreno é caracterizado, principalmente, por ser inserido em uma malha de 

quadras retangulares e regulares, com lotes destinados majoritariamente a usos 

residenciais e mistos, de nível térreo ou com 01 pavimento.
4



LEGAIS

PLANO DIRETOR (2008) E CÓDIGO DE OBRAS E 
POSTURAS URBANAS (2002)

NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) (1977)

CÓDIGO ESTADUAL SOBRE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO DO RIO GRANDE DO NORTE (2017)

● O terreno foi classificado como situado na 
Sede Urbana e na Área Especial 
Adensável. Enquanto a Fábrica é 
considerada um empreendimento de 
impacto para a cidade. 

● Parâmetros urbanísticos: coeficiente de 
aproveitamento (2,5), taxa de ocupação 
(80%) e taxa de permeabilização (20%).

● Orientações projetuais sobre 
dimensionamento de degraus, corredores, 
calçadas, aberturas, afastamentos 
mínimos, entre outras.

As seguintes NR foram utilizadas como base para o 
dimensionamento do arranjo físico e especificações de 
maquinários:
● NR 8 (Edificações), 
● NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade), 
● NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos), 
● NR 17 (Ergonomia);
● NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho)
● NR 26 (Sinalização de Segurança).

● Grupo I-3 (risco alto);
● Acesso de viaturas;
● Dimensionamento de saídas de emergência.

NBR 9050 (2020)

● Dimensionamento de calçadas, 
corredores e aberturas;

● Rotas e acessos acessíveis;
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BIOCLIMÁTICAS

Figura: Carta solar da localidade. 
Fonte: Acervo pessoal.

Ventos predominantes.

Figura: Divisão bioclimática. 
Fonte: Pacheco (2016).

As principais características das serras são temperaturas baixas e umidades 

elevadas somente nos períodos chuvosos. 

As  fachadas Leste e Oeste são as que mais recebem a incidência solar. 

Os ventos predominantes são do Nordeste e Leste. 
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BIOCLIMÁTICAS

Como não foi encontrado dados do INMET por não ter uma base meteorológica na 

localidade, foi realizado um estudo comparativo com outras cidades (Patos/PB e 

Areia/PB) . A cidade apresenta uma quantidade considerável de horas de conforto 

(43%) durante o ano e, também, de desconforto moderado ao quente e ao frio. 

Figura: Carta psicrométrica de Patos/BR. 
Fonte: Climate Consultant.

Figura: Comparativos de histórico climatológico. 
Fonte: Climatologia Tempo, 2022.

4



5



5PROGRAMA DE NECESSIDADES

A partir da caracterização dos usuários (os funcionários da fábrica, a comunidade local e 

os visitantes), a programação arquitetônica do complexo foi articulada em 05 setores que 

contemplam cerca de 45 ambientes, distribuídos de acordo com suas funções em quase 

2.600m², equivalente a 46% da área total do terreno.

Administrativo
● Recepção;
● Sala de reuniões;
● Sala de administração;
● Sala de recursos 

humanos e financeiros;
● Escritório;
● Copa;
● Depósito de materiais de 

limpeza (DML);
Lavabos PCD.

Social
● Cafeteria e loja;
● Salas de exposições;
● Sala de cursos e 

treinamentos;
● Auditório;
● Almoxarifado;
● Lavabos PCD.

Produção
● Matéria prima;
● Blendagem;
● Torrefação;
● Descansos;
● Moagem;
● Empacotamento;
● Armazenamento e 

expedição;
● Sala de supervisão;
● Sala de controle e 

qualidade;
● Lavabos.

Pesquisa&Desenvolvimento
● Laboratório de análises;
● Salas de pesquisa;
● Sala de reunião;
● Lavabos PCD.

Apoios
● Guaritas;
● Casa de gás;
● Casa de geradores;
● Casa de energia;
● Sala de manutenção;
● Espaço ECO;
● Casas de lixo;
● Cozinha;
● Depósito de gêneros 

alimentícios;
● Refeitório;
● Sala de descompressão;
● Vestiários;
● Banheiros;
● Lavabos;
● DML;
● Carga e descarga.

+72 vagas de estacionamento (funcionários e visitantes)



FLUXOGRAMA
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CONCEITO E PARTIDO ARQUITETÔNICO

"Era dali daquela esquina que uma chaminé incensava as 
manhãs enevoadas de inverno e despejava o cheiro matinal do 
café torrado que impregnava o ar e a fumaça se encarregava 
de espalhar por toda a cidade." 

José G. Torquato, arquiteto, no livro JOÃO RUFINO: UM VISIONÁRIO DE FÉ.

Marcante

Emblemático

Multissensorial

Memória

aroma
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CONCEITO E PARTIDO ARQUITETÔNICO

Permeabilidade

Têm-se como partido a permeabilidade, tanto 

no olhar interno por meio do uso de materiais 

permeáveis e translúcidos (cobogó e vidro, a 

exemplos), como no externo com um jogo de 

volumes dispersos, altos e escalonáveis, de 

modo que o aroma possa percorrer todas as 

áreas do projeto.
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ZONEAMENTO FUNCIONAL

LEGENDA:

Estacionamentos

S. Administrativo

S. Social

S. Produtivo

S. Pesquisa&Desenvolvimento

S. Apoio Técnico I

S. Apoio Técnico II

S. Apoio Logístico

● Orientação solar e aos ventos;
● Junção dos blocos e dificuldades de 

conforto X Separação e unidade do 
complexo;

● Setor produtivo com o maior gabarito;
● Setores de apoios próximos a rua de menor 

fluxo e mais larga;
● Setores Administrativo, Social e P&D 

próximos a rua asfaltada e de maior fluxo;
● Estacionamentos externos.

Rua Milton França

Rua Moreira Filho

Ventos predominantes.

Estudo volumétrico 01

Estudo volumétrico 02

Estudo volumétrico 03
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IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
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Bloco Café (térreo, 1º e 2º pavimentos)

PLANTAS
Planta Chave

CA
FÉ

AROMA

MEMÓRIA
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Bloco Aroma (térreo)

PLANTAS
Planta Chave

CA
FÉ

AROMA

MEMÓRIA
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Bloco Memória (térreo e 1º pavimento)

PLANTAS
Planta Chave

CA
FÉ

AROMA

MEMÓRIA
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SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS

De um modo geral, as soluções arquitetônicas derivam das seguintes premissas:
● Modulação (1,20mX1,20m) e possibilidade de verticalização dos blocos;
● Materiais da estrutura e vedações considerando o desempenho térmico, acústico e cores;
● Orientação solar e aos ventos;
● Tratamento das fachadas e coberturas, de acordo com a necessidade de proteção solar;
● Acessibilidade, uso do espaço e flexibilidade de longo prazo.

BIPV

MLC

CLT

SOLO-CIMENTO

COBOGÓ ACÚSTICO

MANTA DE LÃ 
DE ROCHA





Área verde

Estacionamento com 
cobertura verde
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Pilares em madeira

Esquadrias com 
dupla camada

Painéis fotovoltaicos 
integrados

Paredes em tijolo 
solo-cimento

Espaço externo do 
café

6





Cobogós acústicos

Painel em 
homenagem ao Sr. 

João Rufino

Painéis fotovoltaicos 
integradosSustentação da 

cobertura em madeira
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Cobogós acústicos

Torre d’água

Pilares em madeira

Pilares em concreto 
revestidos

6





Espaço externo do 
café

Paredes duplas em 
tijolo solo-cimento

Pilares em madeira

Painéis em vidro6





Entrepiso em 
madeira revestido

Brises verticais 
móveis

Mezanino
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A jornada do presente trabalho permitiu o aprofundamento e a 
exploração de diversos campos dentro da Arquitetura que influenciam o 
projeto industrial ligado à sustentabilidade ambiental.

O desafio foi o de projetar uma indústria envolvida com o progresso 
econômico ao lado de um desenvolvimento mais sustentável. Também foi 
enfrentado o dilema entre produção de energia renovável e o uso de 
combustível não renovável, bem como conservar e reformar um edifício ou 
construir um novo e a questão da expansibilidade dentro de um lote com 
dimensões tão limitadas. 

Por fim, todas as etapas descritas anteriormente foram de sumo 
valor para a concretização dos objetivos, mostrando o quanto a pesquisa, a 
observação, os estudos de referência e integração com a comunidade local 
e com outros profissionais são essenciais na elaboração de um projeto. 



Obrigada!

e aí, aceita um café?
E um agradecimento especial ao Sr. Mário por todos os cafés e conversas 
ao longo dos últimos anos.

Agradeço toda e qualquer contribuição na realização desse sonho! 


