
1 
 

 
 

 

  



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

LETÍCIA DE LIMA LEITE SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEITA UM CAFÉ?  
PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE UMA FÁBRICA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE 

CAFÉ SOB A LUZ DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 
2022  



3 
 

LETÍCIA DE LIMA LEITE SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEITA UM CAFÉ?  
PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE UMA FÁBRICA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE 

CAFÉ SOB A LUZ DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL/RN 

 

 
 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito para obtenção do grau de 

Arquiteta e Urbanista.  

Orientadora: Prof. Drª Glauce Lilian Alves 

Albuquerque 

Co-orientador: Prof. Drº Aldomar Pedrini 

 

 

 

Natal/RN 
2022 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Dr. Marcelo Bezerra de Melo Tinôco - DARQ - CT 

 

  Silva, Letícia de Lima Leite.  

   Aceita um café?: proposta arquitetônica de uma fábrica de 

torrefação e moagem de café sob a luz da sustentabilidade 

ambiental no município de São Miguel/RN / Letícia de Lima Leite 
Silva. - 2022.  

   137f.: il.  

 

   Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Centro de Tecnologia, Departamento de Arquitetura. Natal, 

RN, 2022.  

   Orientadora: Glauce Lilian Alves Albuquerque.  

   Coorientador: Aldomar Pedrini.  

 

 

   1. Projeto arquitetônico - Monografia. 2. Fábrica de café - 

Monografia. 3. Estratégias bioclimáticas - Monografia. I. 
Albuquerque, Glauce Lilian Alves. II. Pedrini, Aldomar. III. 

Título.  
 

RN/UF/BSE15                                      CDU 72.012.1 

 

  

  

       

Elaborado por Ericka Luana Gomes da Costa Cortez - CRB-15/344 

  

 



5 
 

LETÍCIA DE LIMA LEITE SILVA 
 
 
 
 

ACEITA UM CAFÉ?  
PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE UMA FÁBRICA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE 

CAFÉ SOB A LUZ DA SUSTENTABILIDE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL/RN 

 
 
 
 
 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito para obtenção do grau de 

Arquiteta e Urbanista.  

Orientadora: Prof. Drª Glauce Lilian Alves 

Albuquerque 

Co-orientador: Prof. Drº Aldomar Pedrini 

 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

Prof. Drª Glauce Lilian Alves Albuquerque 
Orientadora 

 
 

Prof. Drª Bianca Carla de Araújo Dantas 
Avaliadora Interna 

 
 

Arquiteta Conceição de Fátima Brito de Araújo 
Avaliadora Externa 

 
 

Aprovação em 20 de Julho de 2022. 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho é a conclusão de um ciclo desafiante e engrandecedor que 

vivi nos últimos anos. Os meus agradecimentos vão para todos que, de alguma 

forma, contribuíram para a concretização dessa jornada. Especialmente, 

agradeço: 

À minha mãe, Maria, por toda a luta, o zelo e o incentivo para que eu 

pudesse ter uma educação de qualidade. Sem você não teria conseguido chegar 

até aqui. E, mais uma vez, obrigada por nunca ter desistido de mim e sempre ter 

acreditado que eu seria capaz. 

À minha irmã, Marília, por sempre ter sido sinônimo de amor, apoio e 

inspiração. Lá trás, quando decidi ingressar em Arquitetura e Urbanismo, foi por 

sentir que, ao seu lado, seríamos incríveis. Tenho muito orgulho de que você tenha 

sido a minha primeira líder. Obrigada por todos os ensinamentos, em todos os 

momentos.     

Ao meu pai, Honório, e aos meus irmãos, Kelly, Wellington e Ana, por todo o 

suporte e o aprendizado de que toda jornada é feita de lutas e de muita vontade de 

vencer. Agradeço também a minha família que acreditou na realização desse 

sonho. 

À minha dupla e amiga para a vida, Beatriz, que sempre esteve ao meu lado. 

Te agradeço por ter compartilhado comigo todos os momentos dessa graduação 

com um sorriso no rosto e uma arenga na ponta da língua. Ao restante do meu 

quarteto, Enderson e Thales, por toda paciência, empenho fofocas ao longo de 

intermináveis trabalhos. Vocês foram parte essencial dessa jornada.  

À minha namorada, Maria Vitória, por ter me escutado todos os dias e 

acreditado que eu seria capaz de realizar tudo.  

À Edifique Jr. e, especialmente, a minha Direx20, por terem me ensinado 

tanto sobre ser uma pessoa melhor e uma profissional gigante. Aos meus amigos 

do iFood, por terem transformado os meus dias. 



7 
 

Aos meus colegas de graduação, por terem compartilhado os dias de lutas 

e de glórias no átrio do Galinheiro. Aos meus colegas do IFRN, Ítalo, Vitória, Carol e 

Rebecca, que há quase 10 anos me apoiam e incentivam na conquista dos meus 

sonhos. À Lina, minha gatinha, que vem sendo minha companheira fiel dos últimos 

anos. 

À toda a coordenação do curso e aos funcionários que contribuem para a 

universidade oferecer um ensino público e de qualidade. Por fim, aos meus 

orientadores, Glauce e Aldomar, pelas incontáveis contribuições e reflexões. 

Obrigada por me guiarem e incentivarem nessa jornada.   



8 
 

RESUMO 

Desde o início do século XX, quando chegou a apresentar cerca de 16% do produto 
interno bruto, a economia do café mantém sua importância no país até os dias 
atuais, em que o Brasil se consagra nas posições mundiais de destaque como 
exportador, consumidor e produtor, com mais de 300 mil propriedades rurais 
familiares dedicadas ao seu cultivo (BASTOS, 2021) e expectativas de crescimento 
que ultrapassam 60% de faturamento. Quando analisado de modo geral, o 
processo da fabricação do café costuma ser um grande responsável pelos danos 
causados ao meio ambiente, e é visando transformar esse cenário que é tido 
como prioridade a implementação da relação ambiental do edifício, por meio de 
conceitos e iniciativas sustentáveis. A proposta arquitetônica de uma Fábrica de 
Torrefação e Moagem de Café para a cidade de São Miguel/RN, visa criar 
oportunidades de educação e trocas de experiência para a comunidade 
micaelense, criando oportunidades de desenvolvimento econômico, social e 
educacional. Assim, têm-se como objetivos específicos compreender os 
princípios norteadores do processo fabril, identificar as premissas de 
sustentabilidade ambiental aplicáveis para a mitigação de impactos negativos e, 
por fim, aplicar estratégias bioclimáticas no complexo fabril. Por fim, com a 
concretização dos objetivos, ressalta-se o desafio de se pensar em uma indústria 
energética, ambiental, social e economicamente responsável não só para a 
comunidade atual, como também para as futuras gerações.  

Palavras-Chave: Projeto de Arquitetura; Fábrica de Café; Arquitetura Industrial; 
Estratégias Bioclimáticas.  
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ABSTRACT 

Since the beginning of the 20th century, when it reached about 16% of the gross 
domestic product, the coffee economy has maintained its importance in the 
country until the present day, in which Brazil is consecrated in the world's leading 
positions as an exporter, consumer and producer, with more than 300,000 family 
farms dedicated to their cultivation (BASTOS, 2021) and growth expectations that 
exceed 60% in revenue. When analyzed in general, the coffee manufacturing 
process is usually largely responsible for the damage caused to the environment, 
and it is in order to transform this scenario that the implementation of the 
building's environmental relationship is taken as a priority, through sustainable 
concepts and initiatives. The architectural proposal of a Coffee Roasting and 
Grinding Factory for the city of São Miguel/RN, aims to create opportunities for 
education and exchanges of experience for the community of São Miguel, creating 
opportunities for economic, social and educational development. Thus, the 
specific objectives are to understand the guiding principles of the manufacturing 
process, identify the applicable environmental sustainability assumptions for the 
mitigation of negative impacts and, finally, apply bioclimatic strategies in the 
manufacturing complex. Finally, with the achievement of the objectives, the 
challenge of thinking about an energy, environmental, social and economically 
responsible industry is highlighted, not only for the current community, but also 
for future generations.  

Keywords: Architectural design; Coffee Factory; Industrial Architecture; 
Bioclimatic Strategies.  
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1 INTRODUÇÃO 

A calçada, o fim de tarde e o café formam uma cena comum nas vidas de 

milhares de brasileiros e este Trabalho Final de Graduação pretende explorar o 

potencial desse cenário e sua relação com a arquitetura e o meio-ambiente. O 

produto desenvolvido consiste no estudo preliminar de uma Fábrica de 

Torrefação e Moagem de café, tendo como universo de estudo o município de São 

Miguel/RN, local sede do surgimento do Grupo 3Corações com sua primeira 

fábrica instalada em 1959 e atualmente a maior empresa do setor. A escolha da 

temática e do universo se interligam à história da própria autora, micaelense e 

apaixonada por cafés que, com o uso do terreno onde se localizou a segunda 

fábrica do Café Santa Clara (do Grupo 3Corações), pretendia resgatar e enaltecer a 

história do mesmo nascido em terras micaelenses.  

A importância do café para a economia brasileira é bem conhecida, 

chegando a seu ápice no final dos anos vinte do século XX, ao atingir cerca de 16% 

do PIB brasileiro, estimam documentos da época. Hoje, o Brasil é o maior produtor 

de café do mundo, segundo maior mercado consumidor e o setor cafeeiro, 

incluindo a produção, envolve mais de 300 mil famílias com propriedades rurais 

dedicadas ao cultivo (BASTOS, 2021). Além disso, o faturamento desse mercado 

no país, incluindo todas as categorias e formatos de café, contou com um 

crescimento de 64% nos últimos cinco anos. Isto representa que o produto tem 

ganhado valor agregado no mercado interno com potencial de crescimento. 

Para além do olhar de potencial econômico que a fábrica de café poderá 

trazer como oportunidade de fonte de renda para a cidade, a edificação será 

desenvolvida à luz de conceitos da sustentabilidade social e 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.  

Também será trabalhado a relação ambiental do edifício fabril. A escolha 

dessa abordagem veio a partir do quadro das indústrias responderem por grande 
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parte dos danos causados ao meio-ambiente. Atualmente, estas indústrias têm 

sido cobradas para se comprometerem cada vez mais com o meio ambiente, pois 

possuem responsabilidade na proteção, manuseio e utilização de recursos 

naturais, questões importantes para a sustentabilidade ambiental. Dentro desse 

contexto, a arquitetura sustentável pode contribuir com a mitigação dos impactos 

ambientais através do planejamento de fábricas mais eficientes 

energeticamente, com a utilização de materiais alternativos; a otimização do uso 

da energia; a implementação de estratégias de conforto e ventilação naturais 

para o melhor aproveitamento das condições locais; o reaproveitamento de água 

e o tratamento dos resíduos gerados, tanto da obra, quanto referentes ao 

processo produtivo do equipamento industrial.  

O objetivo geral do trabalho destina-se em 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 da comunidade. Para tanto, foram elaborados 

três objetivos específicos: o primeiro foi compreender quais os princípios que 

norteiam o desenvolvimento do projeto de uma fábrica de torrefação e moagem 

de café; o segundo, identificar as premissas de sustentabilidade ambiental 

aplicáveis para a mitigação dos impactos do setor; e o terceiro, aplicar as 

estratégias bioclimáticas na complexidade do desenvolvimento arquitetônico de 

uma fábrica de café. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram voltados para o 

reconhecimento da cadeia produtiva do café, identificação das principais 

características projetuais de uma fábrica, levantamento das premissas da 

sustentabilidade ambiental e aprofundamento dos conhecimentos projetuais 

ligados ao desenvolvimento deste trabalho. Nesses estudos, as pesquisas 

bibliográfica, documental e de campo de autores e pesquisadores relacionados à 

temática foram primordiais. Com esse embasamento foi possível dar início ao 

processo criativo de elaboração de projeto da Fábrica de Torrefação e Moagem de 

Café, composto pela escolha do terreno, condicionantes ambientais e legais, 

estudo do entorno, conceito e partido, zoneamento e fluxograma, evolução da 

proposta volumétrica, sistema construtivo e memorial justificativo-descritivo. 
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Logo, o trabalho está estruturado em 7 partes. Esta, a primeira, ocorre a 

Introdução para o enredo do que é desenvolvido. A segunda parte apresenta O 

Café e a Torra através de narrativas que contribuíram para a construção de sua 

cultura na história global, nacional e regional. Da Terra à Xícara, reúne não só os 

impactos da indústria cafeeira no meio-ambiente ao expor os processos 

produtivos e suas consequências, como também apresenta a importância de 

construções de baixo impacto e a sustentabilidade ambiental. Na quarta parte, os 

Estudos de Referência ganham espaço para que se possa projetar inspirado no 

caminhar de outros projetos que conseguiram unir estética, funcionalidade, 

construtibilidade e/ou sustentabilidade. Das Ideias ao Cheiro é apresentado o 

processo projetual com a caracterização do universo de estudo, análises gerais e 

esboços iniciais. Para então, a Fábrica de Torrefação e Moagem de Café ganhar 

destaque através de perspectivas volumétricas e justificativas projetuais. Por 

fim, o enredo se encerra com as Considerações Finais de como foi todo o 

desenvolvimento dessa trama desafiadora e instigante.  
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Arte por Luiza Medeiros. 
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2  O CAFÉ E A TORRA – MARCOS NA HISTÓRIA GLOBAL, 
NACIONAL E REGIONAL 

A cultura do café evoluiu ao longo de centenas de anos. A fim de 

compreender essa evolução, faz-se substancial estabelecer uma retrospectiva 

em diferentes substratos: no Mundo, no Brasil, no Rio Grande do Norte e, por fim, 

na cidade de São Miguel, universo de estudo desse trabalho. 

2.1 NO MUNDO E A LENDA DE ETIÓPIA 

O café (Coffea sp.) é uma planta originária do continente Africano, das 

regiões altas da Etiópia (Cafa e Enária), podendo ser a região de Cafa responsável 

pela origem do nome café. Embora a planta tenha origem africana, fora na região 

oeste da Arábia que se deu início a cultura do cultivo. É uma planta de sub-bosque, 

no qual o nome também é dado ao fruto, à semente, à bebida e aos 

estabelecimentos que a comercializam. 

A produção comercial do café também ficou restrita a Arábia por um bom 

tempo (SHIE, 2018). O produto já demonstrava o potencial econômico, em meio ao 

desenvolvimento da política mercantilista, devido as suas características 

estimulantes. Também conhecido como vinho da Arábia, o café ganhou escala 

comercial no séc. XIV, na região de Moka, a qual foi responsável por um dos 

maiores cultivos do produto no mundo árabe.  

Posteriormente, em 1475, a Turquia despontou no mercado com a criação 

da primeira cafeteria: a Kiva Han, abrindo espaço para o surgimento desses 

estabelecimentos. Assim, a bebida ganhou um caráter social, tornando-se popular 

entre artistas e poetas, auxiliando na difusão da mesma pelo mundo.  

Segundo Brie (2018), a excentricidade e o apelo exótico dos produtos do 

Oriente já eram alvo de interesse dos comerciantes do Ocidente.  Desde então, a 

expansão da “bebida preta”, tão apreciada pelos árabes, despertava também o 

interesse de cientistas, fomentando os estudos sobre as propriedades da planta.  

Nesse processo de ocidentalização, o café foi tratado como especiaria e 

artigo de luxo, rapidamente ganhando popularidade. A bebida chegou em 1615, em 
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Veneza nas Botteghe del Caffè1 (Figura 2:1), um dos locais chave pela propagação 

das técnicas de torra e moagem do café.  

Figura 2:1 Casa de café na Turquia no início do sec. XVIII. 

 

Fonte: Grão Odebrecht. 

Por volta do séc. XVII, à medida que florescia o Iluminismo e se planejava a 

Revolução Francesa, as cafeterias (Figura 2:2) começaram a se desenvolver, 

juntamente com os ideais que transformariam o período. Em concomitância, o 

aumento do consumo da bebida fez nascer a necessidade de processos mais 

ágeis para a produção de uma boa xícara. Enquanto a Europa vivia o início da 

Revolução Industrial (XIX), os cientistas começaram a estudar possibilidades 

de produzir café em máquinas a vapor. 

 

 

1 Tradução do Italiano: Lojas de Café. 
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Figura 2:2 Cafeteria na Europa no século XIX. 

 

Fonte: Grão Odebrecht. 

Nesse contexto, a história traz o nome do engenheiro italiano Angelo 

Moriondo, idealizador de um dos primeiros protótipos da máquina de café (Figura 

2:3). Inicialmente, seu engenho havia sido planejado para reduzir o tempo de 

produção de cervejas, mas, aparentemente, o processo era semelhante. Quando a 

máquina era acionada, uma caldeira de água era aquecida e o líquido quente era 

levado até um duto com borras de café, e então, essa solução era levada até uma 

outra caldeira e o café estava pronto.  

Figura 2:3 Representação da máquina de café de Angelo Moriondo. 

 

Fonte: Grão Gourmet, 2018. 
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Por fim, de acordo com o blog Grão Odebrecht, no século XVI, o cenário 

mercantilista, este marcado pela exploração de novas terras, possibilitou aos 

holandeses transportarem amostras da planta pelo mundo, após terem 

conseguido cultivar em estudas no jardim botânico em Amsterdã, estimulando a 

disseminação da cultura do ouro negro e do comércio do produto no continente e 

nas colônias. Progressivamente, as regiões sob controle da Holanda 

configuraram-se como as primeiras exportadoras de café comercial. Junto com 

os franceses e portugueses, eles transportaram o café para a América. 

2.2 NO BRASIL  

A chegada do café no Brasil traz uma série de histórias que narram 

conflitos de interesses e mistério. A primeira muda da planta veio, em 1727, 

juntamente com o Sargento-Mor, Francisco de Melo Palhete, para a região do 

Pará. Devido às condições climáticas favoráveis, clima ameno e bons índices 

pluviais, foi possível manter uma produção voltada para o consumo regional (BRIE, 

2018). 

Conforme aumentava o seu consumo pela Europa, a história do café no 

Brasil ganhava espaço. A produção dos grãos foi expandida através da ajuda de 

João Alberto de Castello Branco. Deste modo, ele foi o responsável por começar 

as plantações na região Sudeste do país. Foi ele quem trouxe mudas de Coffea 

arábica e introduziu o café no Rio de Janeiro. A partir desse momento, surgiu um 

novo ciclo econômico no país. 

Como oportunidade de superar a crise do ouro e a alta concorrência do 

açúcar, as produções de planta no país começaram em modestas lavouras mas, 

com o passar do tempo, o chamado ouro negro foi responsável pelo alvorecer da 

esperança de um recomeço para Portugal. Com a vinda da corte imperial no séc. 

XIX, o país deu início ao processo de industrialização e urbanização. Estes 

aspectos foram essenciais para o desenvolvimento da economia cafeeira e 

inserção do Brasil no cenário mundial de produção de café.  
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Tornou-se, então, o principal produto de exportação do século XIX e do 

início do século XX (FERRÃO, s.d.)2. As plantações atravessavam as províncias do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, caracterizando-se como um dos momentos mais 

intensos da história do café no país. 

A produção seguia o modelo plantation 3 e as fazendas ostentavam uma 

arquitetura que enfatizava a autarquia dos barões do café. Sobre esse tópico, o 

autor Ferrão (s.d.)  expressou que, 

“o café deixou marcas reconhecidas através da pujança de casarões e 
casarios, nas fazendas ou cidades cafeeiras, que nasceram e 
prosperaram a partir da primeira metade do século XIX, e atingiram seu 
esplendor e decadência entre o último quartel daquele século e o final 
da década de 1920. No entanto, a composição do espaço produtivo das 
fazendas cafeeiras, abrangendo seu núcleo industrial e o próprio 
cafezal, caracteriza-se como o principal traço de uma arquitetura que, 
por ser fortemente ligada ao processo produtivo, evoluiu desde a 
introdução da cultura no Brasil, atingindo seu auge na segunda metade 
do século XIX” (FERRÃO, s.d., p. 1). 

A partir das décadas de 1870 e 1880, com o surgimento da indústria de 

máquinas agrícolas, particularmente a de beneficiamento de café, inicia-se um 

processo de modernização da cafeicultura paulista. Destarte, percebe-se um 

grande impulso no sentido de otimizar a produção agrícola e industrial do 

complexo cafeeiro, inclusive no âmbito das fazendas, que eram as unidades 

produtivas do sistema.   

A arquitetura da produção de uma fazenda cafeeira (Figura 2:4) era 

composta por depósitos, galpões para o beneficiamento, uma oficina, às vezes 

uma capela e uma farmácia, além do “quadrado” da senzala, e depois, as casas da 

colônia, afirma Ferrão (s.d.). A residência dos proprietários, utilizadas apenas nas 

temporadas de colheita, tornaram-se mais simples e sem ornamentos. Em 1870, 

alicerçados na evolução do processo produtivo como um todo, os edifícios ligados 

à produção começaram a sofrer modificações arquitetônicas, os quais 

 

 

2 André Munhoz de Argollo Ferrão é professor livre docente do Departamento de Recursos Hídricos 
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da Unicamp.  
3 Sistema de plantação baseado na monocultura, na exportação e na utilização de grandes 
latifúndios com mão de obra escrava. 
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diminuíram de dimensões, pois acompanharam a redução do tamanho das 

máquinas da indústria de beneficiamento. A máquina a vapor substitui a roda 

d’água, e há o surgimento de maiores armazéns nas fazendas ( 

Figura 2:5), assim como pequenas plataformas de trem. 

Figura 2:4 Fazenda de Café no Brasil no séc. XVIII. 

 

Fonte: Café Odebrecht. 

Figura 2:5 Armazenagem do café no séc. XIX. 

 
Fonte: Café Odebrecht. 
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Na década de 90, instituiu-se uma nova dinâmica no tradicional sistema 

agroindustrial cafeeiro, com resultados diretos na indústria de torrefação e 

moagem (alvo deste trabalho), após importantes mudanças no ambiente 

institucional brasileiro e no mercado internacional do café. Os pesquisadores 

Maria S. M. Saes e Rubens Nunes (2001) afirmam que tais mudanças foram 

provenientes pela desregulamentação do mercado em destaque, marcada por 

três fatos:  

i. a quebra dos Acordos Internacionais do Café (AICs) em 1989, que 
regulavam a oferta de café no mercado internacional; 

ii. a extinção do Instituto Brasileiro do Café (IBC) em 1990, órgão 
nacional que definia a política para o setor, orientando e coordenando 
as estratégias do sistema, desde a produção agrícola até a 
comercialização do produto, e 

iii. o fim do tabelamento de preços no mercado brasileiro em 1992. 
(SAES e NUNES, 2001, p. 3). 

Os autores complementam que as orientações mercadológicas definidas 

pelos AICs estavam orientadas à manutenção dos preços do café, o que no plano 

nacional podia ser traduzido em captar a maior quantidade de dólares por saca de 

café exportado. Esse quadro procedia que as políticas implementadas pelo IBC 

estavam atreladas às decisões macroeconômicas e de política comercial, uma vez 

que, o café era uma forte fonte de receita cambial para a economia nacional. 

Deste modo,  

[...] à indústria torrefadora nacional restava o papel secundário de 
absorver o café não exportável por questões de qualidade ou os 
excedentes gerados quando havia oferta abundante do produto no 
mercado interno. A principal consequência da regulamentação 
governamental foi o desestímulo ao investimento em capacitação 
gerencial, em desenvolvimento do produto, em redução de custos e 
aperfeiçoamento de processos. (SAES e NUNES, 2001, p. 3). 

O consumidor nacional era privado de saborear diferentes blends4 do 

produto, apesar do Brasil ser o maior produtor e o segundo maior país consumidor 

de café do mundo. Outra consequência do fim da regulamentação, foi o processo 

de competição acirrada e de autofagia entre as empresas do mercado de 

 

 

4 Mistura de diferentes tipos de café. 
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torrefação, de acordo com Saes e Nunes (2001). Segundo pesquisa realizada em 

outubro de 1995 pela consultoria Fênix por encomenda da Abic – Associação 

Brasileira da Indústria de Café −, 55% das empresas entrevistadas consideraram o 

setor marcado pela autofagia e 53% delas concordaram com a assertiva de que no 

futuro poucas empresas do ramo sobreviveriam.  

Para os autores Júnia C. P. R. da Conceição, Roberto G. de E. Júnior e 

Pedro H. Z. da Conceição (2017), o mercado de café tem apresentado, 

recentemente, um desempenho diferente daquele que ocorreu logo após a 

desregulamentação do setor, nos anos 1990. Este se tornou mais exigente e os 

cafeicultores e técnicos passaram a buscar atualização técnica por meio do 

investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. “Esse 

comportamento configurou-se no que os especialistas denominam de Terceira 

Onda do Café5, em que a busca pela qualidade associada ao desenvolvimento 

tecnológico são variáveis-chave para a concorrência” (CONCEIÇÃO; JUNIOR; 

CONCEIÇÃO, 2017, p. 1).  

Por fim, a conjuntura atual da economia do café é a seguinte, conforme 

dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2021)6: o Brasil é o 

maior produtor mundial, seguido do Vietnã e da Colômbia. Das exportações 

nacionais por tipo de produto, o Café Verde é líder, seguido do Solúvel e o Torrado. 

Dessas exportações, os principais destinos são principalmente os Estados Unidos 

e a Alemanha.  

2.3 NO RIO GRANDE DO NORTE  

No Rio Grande do Norte, até então, não se tem documentado a inserção 

exata da cultura do grão, uma vez que o estado não se popularizou por sua 

produção em grande escala. Contudo, tem-se notícias de que a torrefação era 

 

 

5 Ondas de Consumo do Café são momentos históricos em que cada período marcava o avanço da 
indústria. A Primeira Onda perdurou até o século XIX, quando houve o início do processo de 
industrialização e o consumo cresceu exponencialmente. 
6 Secretaria de Política Agrícola – Sumário Executivo do Café, dezembro de 2021. 



27 
 

uma prática comum no estado. Segundo o relato do historiador potiguar Rostand 

Medeiros 7(2011), algumas cidades potiguares mantinham pequenas torrefações 

em seus limites, a exemplo de São Miguel, Pau dos Ferros, Apodi, Alexandria, 

entre outras, restritas à comercialização em mercados locais. 

Acredita-se que o gosto pelo café tenha se disseminado através da 

instalação de cafeterias, as quais passaram a representar um local de encontro de 

moradores, artistas, políticos, empresários e jornalistas. A partir de 1920, em 

Natal, os cafés foram ganhando notoriedade, como o Grande Ponto e o Café São 

Luiz, ambos localizados no bairro Cidade Alta. O historiador Augusto B. de 

Medeiros (2013) relata a relação desses espaços com a construção de memórias 

na cidade:  

No tempo antigo, o Grande Ponto e o Café São Luiz eram dois locais de 
bate-papo, de encontro, o Grande Ponto ele era café e bilhar. Tinha uns 
5 ou 6 bilhar, sinuca, e tinha no recanto a cafeteira, tinha o cigarro e os 
lanches, bolo essas coisas. Eram os dois pontos de encontro 
(MEDEIROS, 2013, 34). 

Em 1960, com o fechamento da casa comercial, a nomenclatura Grande 

Ponto passou a servir para delimitar um trecho espacial,  

[...] o Grande Ponto não era todo o bairro, mas trecho ou zona que 
compreendia suas principais ruas e avenidas tais como a Avenida Rio 
Branco, a Rua João Pessoa, Rua Princesa Isabel, incluindo também a 
Avenida Deodoro da Fonseca no mesmo bairro. A nomenclatura está 
intimamente ligada ao Café São Luiz, pois o lugar faria parte do Grande 
Ponto e foi apontado posteriormente como herdeiro do mesmo. Grande 
Ponto foi espaço vivenciado por políticos, intelectuais e sujeitos 
economicamente privilegiados da cidade (MEDEIROS, 2013, p. 33). 

Para além da capital, em 1959 e 1988, na cidade de São Miguel e de Mossoró, 

respectivamente, foram instaladas fábricas do Café Santa Clara, o qual 

posteriormente veio a se tornar um dos cafés mais conhecidos no território 

nacional. 

 

 

7 Rostand Medeiros é historiógrafo e pesquisador na área de história, com artigos publicados nos 
jornais Tribuna do Norte, Novo Jornal e na revista cultural Préa. 
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2.4 O CHEIRO MATINAL DO CAFÉ TORRADO NA SERRA – A RELAÇÃO 

ENTRE O CAFÉ E A CIDADE DE SÃO MIGUEL/RN 

A história do café Santa Clara começa em 1959, na cidade de São Miguel, no 

Alto Oeste do RN. Nesse ano, João Alves de Lima, um nordestino disposto a levar 

progresso à sua terra natal, iniciou a venda de grãos crus de café de porta em 

porta. Com o crescimento da demanda e objetivando a regularização do comércio, 

Sr. João Rufino conseguiu o registro do café que inicialmente se chamava “Nossa 

Senhora de Fátima”, junto à divisão regional do IBC em Recife/PE. 

No livro “João Rufino: um visionário de Fé”, Rostand Medeiros (2011) relata o 

cotidiano e a trajetória do Seu João e o café. O empresário começou o processo 

de beneficiamento do produto, passando a comercializar o café torrado e moído, 

deixando-o pronto para o consumo. “No seu estabelecimento, João Rufino 

primeiro torrava o café no torrador do tipo “bola”, da marca Brobat, de origem 

alemã. Em seguida, moía o café em um moinho de disco da marca Lilla” 

(MEDEIROS, 2011, p. 143). O empresário vendia o café torrado e moído embalado e 

comercializado em saquinhos de papel de 250 gramas e o “café sapecado” (grãos 

semitorrados), o qual era utilizado pelas donas de casa que mantinham o hábito de 

prepará-lo artesanalmente, misturado à rapadura.  

Nesta época, o empresário adquiria a matéria-prima dos estados da Bahia, 

Minas Gerais e Espírito Santo, principalmente, por intermédio do IBC. Contudo, 

mantinha fornecedores da cidade de Martins/RN, pois iniciou-se o cultivo no lugar 

fruto de um projeto destinado a implantar o cultivo de cafezais na região do oeste 

potiguar, mesmo que em pequena escala.  

Na década de 70, com seu instinto visionário, João Rufino se tornou um dos 

sócios-fundadores da Associação Brasileira da Indústria de Torrefação e Moagem 

de Café (ABIC). Em 1978, graças a atitudes comerciais extravagantes e surrealistas 

para os empresários da região, o potiguar investiu em equipamentos industriais 

mais modernos, como o torrador “Lilla”, um conjunto de moinho e empacotamento 

da “INCAFÉ” e uma máquina de inertização à base de nitrogênio da marca “Shause”.  
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Pouco tempo depois, os negócios de café da Família Alves foram 

transferidos para um prédio nas proximidades da rodovia que liga São Miguel a 

Pereiro, onde já funcionava a fábrica de sabão Serrano, outra marca da família. 

Nesse momento, a produção aumentou e houve a contratação de mais 

colaboradores, os quais foram selecionados da própria cidade.  

Outra mudança também foi realizada para promover o crescimento da 

marca: a troca de nome. Em 1985, a família foi notificada que a marca “Nossa 

Senhora de Fátima” já havia sido registrada, então procurou-se um novo nome, 

passando a se chamar “Santa Clara” e realizando o registro da marca junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Após ter passado por inúmeras dificuldades (vendas, logística e 

transporte), porém tendo conseguido conquistar as comunidades por onde 

passou, o empreendedor junto com seus filhos conseguiu expandir o Café Santa 

Clara para outras localidades. Entre os anos de 1987 e 1988, na cidade de Mossoró, 

houve a implantação da primeira filial da marca voltada para a vendas e 

distribuição. Continuando a prosperidade, em 1990, teve-se a instalação de um 

moderno parque industrial em Eusébio/CE.  

No processo de modernização tecnológica e ampliação do mercado, o 

Grupo Santa Clara desponta na comercialização de produtos ligados à culinária 

nordestina com a criação da marca Dona Clara. Logo após, o grupo adquire o café 

Kimimo, permitindo a empresa a participar da liderança do setor cafeeiro. Dentro 

desse contexto, no ano de 1998, foram realizadas algumas ações importantes: 

construção do Centro de Vendas e Distribuição em Eusébio (CE), criação da 

plataforma de logística e implementação da indústria de torrefação e moagem de 

café e instantâneos em Natal/RN. Outrossim, em 2004, todas as unidades 

industriais do Grupo são automatizadas, iniciando as exportações de café verde e 

café torrado e moído. E no ano de 2005, acontece a joint venture8  entre o Grupo 

 

 

8 União com risco entre empresas para progredir comercialmente em um tipo de atividade. 
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Santa Clara e a empresa Strauss, com a incorporação da marca Café 3 Corações. 

Assim, todo o grupo passa a se chamar Grupo 3Corações. 

Cabe enaltecer que, dentre as inúmeras evoluções ao longo dos anos, o 

projeto de uma fábrica de café na cidade vem em contrapartida ao fechamento da 

fábrica do Grupo na cidade, por motivos de lógistica e mudança de sede. A ideia 

com o projeto ligado a sustentabilidade ambiental é resgatar a história do café, 

impactar o desenvolvimento socioecômico no múnicipio e explorar o potencial da 

fábrica com a utilização de energias alternativas e materiais de baixo impacto 

ambiental. 
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Arte por Luiza Medeiros. 
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3 DA TERRA À XÍCARA – OS IMPACTOS DA INDÚSTRIA 
CAFEEIRA NO MEIO-AMBIENTE 

O Brasil, frente ao mercado mundial, é o maior produtor de café. A 

produção cafeeira no ano de 2014 foi estimada em 45,35 milhões de sacas 

beneficiadas, onde 71,2% da produção total é representada pelo café arábica. A 

indústria de torrefação e moagem no Brasil é composta por, aproximadamente, 

1.500 empresas, com as vendas atingindo 8,7 bilhões de reais por ano (ABIC, 2015). 

Ao expor tais dados, abre-se espaço para as seguintes reflexões: como se dá o 

funcionamento de uma fábrica da tipologia supracitada? Como é definida a 

relação dessa indústria com o meio ambiente? Antes de compreender as 

consequências ambientais da indústria de torrefação e moagem, torna-se 

pertinente elucidar como se estrutura a cadeia produtiva do café, bem como as 

ramificações desse funcionamento na estrutura física de uma fábrica. 

3.1 FÁBRICA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ 

Como uma das principais commodities comercializadas no mundo, o café é 

produzido em mais de 60 países em desenvolvimento e é consumido 

principalmente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Itália, 

Bélgica e Japão, apontam relatórios da área. Além disso, a Organização 

Internacional do Consumidor (s.d.) ressalta que cerca de 25 milhões de pessoas 

têm seus sustentos dependentes da cafeicultura, bem como 100 milhões de 

pessoas devem estar envolvidas nos processos da cadeia produtiva do café. Esta 

conjuntura, segundo Eduardo Trauer, Aline Valdati, Eduardo Costa, Dorzeli 

Trzeciak e Gregório Varakis (2017, p. 7), endossa a importância do 

desenvolvimento sustentável deste mercado (apud CHIURI e TAKU, 2015). Para 

entender como a economia do café envolve milhares de pessoas, é importante 
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visualizar como se dá a cadeia produtiva do produto9, a qual está representada 

simplificadamente na Figura 3:1:  

Figura 3:1 Esquema de cadeia produtiva do café. 

 

Fonte: Takemoto, 2016. 

 
Para Marcia de S. Bronzeri (2009, p. 50), a cadeia produtiva é um termo 

usado para indicar uma sequência, estágios, de fluxo de materiais e processos 

para fabricação de bens e serviços, realizados por diversas empresas, em 

diferentes estágios do fluxo. Isto é, “um conjunto interligado de elos entre 

fornecedores de materiais e serviços que abrange os processos de transformação 

que convertem ideias e matérias-primas em produtos acabados e serviços” (apud 

RITZMAN e KRAJEWSKI, 2004, p. 30).  

Em estudos sobre a agroindústria é usado o termo Sistema Agroindustrial 

(SAG) para referenciar a cadeia produtiva agroindustrial. Em consonância com 

Saes e Nunes (2001), o SAG do café é relativamente simples, sendo constituído 

basicamente pelos seguintes agentes e segmentos, os quais estão apresentados 

com suas respectivas ligações na Figura 3:2: 

 

 

9 Vídeo “Veja como o café é fabricado, café em grão, pó, cápsula e filtro de café – Indústria de 
Alimentos”9 no canal Food Tech no Youtube. 
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i. produtores de insumos (sementes, defensivos, fertilizantes e 
máquinas agrícolas); 

ii. produção rural de café; 

iii. maquinistas/corretores; 

iv. cooperativas; 

iv. indústria de torrefação e moagem; 

v. indústria de solúvel; 

vi. exportadores; 

vii. distribuidores: atacadistas e varejistas (SAES e NUNES, 2001, p 7). 

Figura 3:2 SAG do café, segundo Saes e Nunes (2001). 

 

Fonte: Zylbersztajn, 2013. Elaboração: FIPE. 

 

Especificamente, atrelado ao segmento de torrefação e moagem, sua 

produção tradicionalmente esteve voltada ao mercado interno por dois motivos 

centrais: absorver o café não exportado devido à baixa qualidade e escoar o 

excesso de produção, como na década de 60, onde a oferta era maior do que a 

demanda, levando a ações para incentivo ao consumo do produto no país 

(BRONZERI, 2009, p. 75 apud SAES e FARINA, 1999). 

3.1.1 SEQUENCIAMENTO DOS PROCESSOS DA TORREFAÇÃO E MOAGEM 

Antes de chegar nas indústrias de torrefação, o café passa por uma série 

de processos (Figura 3:3). A seleção dos grãos consiste em operações como 



35 
 

limpeza, lavagem, separação e secagem das sementes. Já o beneficiamento, de 

acordo com o Manual de Segurança e Qualidade para a Cultura do Café (2004) da 

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -, compreende uma 

operação pós-colheita que transforma, pela eliminação das cascas e separação 

dos grãos, o fruto seco (coco ou pergaminho) em grãos de café que passam a ter a 

denominação de café beneficiado ou café verde. Após esses procedimentos, as 

sacas são fornecidas às organizações da industrialização do café. Assim, os grãos 

chegam à fábrica previamente selecionados e beneficiados pelos fornecedores. 

(Cerri, 2019, p. 26) 

Figura 3:3 Processos da indústria cafeeira. 

 

Fonte: Ukers. 2011, tradução livre. 

 

De modo geral, ao chegar na empresa, as sacas passam pela recepção 

logística, onde são transportadas até o setor de torra, então o produto é colocado 
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dentro do torrador e passa por tratamento térmico, na temperatura desejada e 

durante o tempo ideal para atingir o grau esperado. 

Finalizada a torra, o café torna-se mais leve, devido à perda de umidade, e é 

mantido em repouso por um determinado tempo. Logo após, dá-se início a etapa 

de trituração dos grãos secos até torná-los um pó fino. Para isso, as sementes são 

dirigidas ao moinho, o qual é apropriado para realizar a moagem adequada. 

Depois, o produto segue para o silo de pó, no qual passa por um outro período de 

quarentena, para liberação de mais gases, ressalta Cerri (2019, p. 27). 

Ao fim do segundo repouso, o material segue para ser empacotado por 

intermédio de uma máquina embaladeira, a qual insere o pó nos pacotes, através 

de um dosador com a quantidade predefinida de café em cada pacote. Com isso, 

os pacotes vão para a marcação de validade, conforme legislação, e seguem para 

a armazenagem. 

3.1.2 ARRANJO FÍSICO BÁSICO DE UMA FÁBRICA  

Em um contexto organizacional, o estudo de arranjo físico se configura 

como uma decisão com impactos significativos nas operações produtivas, 

constituindo um fator essencial para o desempenho dos objetivos das operações. 

Além disso, o impacto nos custos de produção e os elevados investimentos para 

construir ou modificar um arranjo físico reforçam a importância estratégica 

dessas decisões para o sucesso de uma organização (Verde et al., 2017, p. 1, apud 

Peinado e Graeml, 2007). 

Slack, Chambers e Johnston (2009) definem o arranjo físico da organização 

como sendo posicionamento espacial dos recursos transformadores das 

operações. Os autores salientam que para se obter um bom arranjo físico, deve-se 

levar em consideração: a segurança inerente, extensão e clareza do fluxo, 

conforto e ergonomia para os funcionários, coordenação geral, acessibilidade, 

uso do espaço e flexibilidade de longo prazo. Dessa forma, o arranjo dos recursos 

envolvidos deve ser pensado buscando evitar padrões de fluxos muitos longos, 

operações imprevisíveis ou interrupção no funcionamento de operações (Verde et 

al., 2017, p. 3). 

No planejamento do posicionamento físico, indica-se estudar previamente 

os quatro tipos básicos de layout: por produto, funcional, celular e fixo, cada um 
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correspondendo a um diferente nível de volume e variedade de produtos ou 

serviços, afirma Verde et al. (2017, p. 3, apud Peinado e Graeml, 2007). O autor 

acrescenta ainda o layout misto, no qual as operações da fábrica podem combinar 

elementos dos demais tipos de layout a fim de aumentar o desempenho do 

sistema produtivo. Segundo a descrição de Slack, Chambers e Johnston (2009), 

pode-se afirmar que: 

No layout posicional, o recurso transformador permanece 
estacionário, enquanto máquinas e equipamentos se movem conforme 
necessário. Esse tipo de arranjo físico tende a ser determinado pelo 
tamanho e pela fragilidade do produto ou serviço. 

Já no layout funcional os recursos ou processos similares são 
posicionados em conjunto, buscando que elevar a utilização desses 
recursos. Além disso, diferentes produtos podem percorrer roteiros 
distintos, aumentando a flexibilidade do processo. 

No arranjo celular, os recursos transformados se movimentam para 
uma parte específica da operação para então serem processados pelos 
recursos transformadores. É válido ressaltar que esse tipo de layout 
pode ter como precedente um arranjo físico funcional ou por produto. 

O último dos tipos básicos de arranjo físico é o por produto, que tem 
como característica principal localizar os recursos transformadores 
em função dos transformados, os quais costumam seguir um fluxo em 
“linha” (VERDE et al., 2017, p. 3, apud Slack, Chambers e Johnson, 
2009). 

 
Na maior parte dos casos, o processo de produção do café em pó segue 

uma operação predominantemente em linha, sendo altamente automatizado e 

com pouca influência de operadores, afirmam Letícia B. Munhoz, Lucas S. 

Andrade, Mariana F. B. de Souza, Rafael M. Hespanhol (2018) nos estudos de layout 

de uma fábrica de torrefação e moagem. No entanto, a operação também pode 

apresentar características de um layout funcional, onde os recursos ou processos 

similares são agrupados, buscando a eficiência na sua utilização. Assim, ao 

realizar uma separação das etapas de torrefação e moagem (linhas de calor), da 

operação de embalagem, combinada ao layout por produto, denomina-se que a 

fábrica possui um layout misto (Munhoz et al., 2018, p. 152, apud Slack, Chambers, 

Johnston, 2009). 

Outrossim, para o desenvolvimento eficaz de uma fábrica de torrefação e 

moagem, Munhoz et al. (2018) orienta o estudo dos princípios da obediência aos 

fluxos da operação e o do uso das três dimensões, ambos propostos por Luiz 
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Olivério (1985)10. De acordo com os autores, baseados em Olivério (1985), na 

obediência dos fluxos deve-se evitar cruzamentos, retornos e interrupções, por 

isso os materiais, equipamentos e pessoas devem estar dispostos em um fluxo 

contínuo obedecendo a sequência do processo. Outrossim, a proposta de layout 

se fundamenta também na abordagem de algumas Normas Regulamentadoras 

(NRs) de segurança no trabalho11, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MUNHOZ et al., 2018). 

Por último, em sua proposta de layout, Munhoz et al. (2018) considerou 

também o desenvolvimento das rotinas administrativas com salas de gerência, 

recepção de clientes e fornecedores, cozinha, banheiros e análise de matéria 

prima; como também, o funcionamento fabril com galpões de armazenagem e um 

para a instalação industrial e uma possível ampliação.  

3.1.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA CAFEEIRA 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café, e sua produção pode 

gerar impactos ambientais significativos. Dentro dessa perspectiva, cerca de 

330.000 produtores contam com o café como sua principal fonte de renda, 

buscando equilibrar as exigências de segurança alimentar, as dificuldades da 

crise climática e o aumento do custo de produção, expõe Nathana Paiva12 (2022) 

do Perfect Daily Grind (PGD).  

Em meio a tamanha complexidade, as empresas têm buscado, cada vez 

mais, o controle da poluição, uma vez que estão se defrontando com um processo 

crescente de cobrança por uma postura responsável, visto que a visão 

contemporânea das organizações com relação ao meio ambiente está inserida em 

uma trama de constantes mudanças que vem ocorrendo na sociedade nas últimas 

décadas (capítulo 3.2), e que faz a empresa ser vista como uma instituição 

 

 

10 OLIVÉRIO, J. L. Projeto de Fábrica: Produtos, Processos e Instalações Industriais. 1ª ed. São 
Paulo: IBLC, 1985. 
11 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Normas regulamentadoras. 1993-2017. Disponível em: 
<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-
regulamentadoras>. Acesso em: 01 de fev 2022. 
12 Nathana Paiva é redatora do Perfect Daily Grind e especialista em gestão. 
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sociopolítica com claras responsabilidades sociais que excedem a produção de 

bens e serviços, conforme Gilberto Nicolella, João F. Marques e Ldislau A. 

Skorupa (2004, p. 8 apud DONAIRE, 1999). 

Somado a isso, a preocupação que a sociedade vem demonstrando com a 

qualidade do ambiente e com a utilização sustentável dos recursos naturais, como 

mostrado pela pesquisa da Forbes13,  tem-se refletido na elaboração de leis 

ambientais progressivamente mais restritivas à emissão de poluentes, à 

disposição de resíduos sólidos e líquidos, à emissão de ruídos e à exploração de 

recursos naturais (NICOLELLA et al., 2004, p. 8). Assim, a sustentabilidade do café 

do Brasil ganha nova importância. 

Apesar de um foco na obtenção de café ético, orgânico e ecológico, o 

impacto ambiental de outras partes da cadeia de abastecimento pode às 

vezes ser negligenciado, incluindo o processo de torra, compartilha o barista e 

mestre de torras Josef Mott (2021) para o PGD. Segundo Mott (2021), há uma 

série de preocupações ambientais com a torrefação do café. Junto com as 

emissões de carbono e outros gases perigosos liberados como subproduto da 

combustão do combustível na torrefadora, a torrefação do café também gera 

fumaça e outras partículas prejudiciais. Essas emissões podem ser perigosas 

para quem opera ou trabalha perto da torrefadora, além de contribuir para a 

poluição dos gases de efeito estufa.  

Mott (2021) justifica que percebe retardo na inovação tecnológica da 

torrefação do produto, pois processos como design, prova de conceito e 

fabricação até a distribuição e uso generalizado podem levar anos. Muitos 

torrefadores de cafés especiais usam máquinas que foram originalmente 

projetadas em meados do século XX, considerando que algumas foram 

recondicionadas, atualizadas ou mesmo relançadas para atender às novas 

demandas de qualidade, consistência, tamanho do lote e qualidade estética. 

No entanto, na época em que essas máquinas foram inicialmente projetadas, 

 

 

13 A matéria original em inglês está disponível em: 
https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2018/11/21/do-customers-really-care-about-your-
environmental-impact/?sh=5d274345240d. 
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as mudanças climáticas e a biodiversidade não estavam tão no topo da agenda 

global. Os regulamentos de emissões eram muito mais flexíveis, e o impacto 

ambiental do torrador não era uma prioridade. 

Percebe-se, então, uma tendência de aumento da importância 

ambiental da torrefação. Nos anos mais recentes, os torradores “mais 

ecológicos” (como os usados pela Coffee-Tech Engineering) podem isolar 

essas emissões dentro da máquina. Isso protege o ambiente ao redor do 

torrador (incluindo o operador) e dá à máquina mais tempo para decompor 

esses gases nocivos, diminuindo efetivamente as emissões de resíduos 

gasosos na atmosfera. Esse processo de isolamento também tem o benefício 

secundário de absorver a energia térmica do ar emitido, para manter a 

máquina aquecida. Isso melhora a eficiência energética para torrefação 

contínua, tornando a torrefadora ainda mais sustentável.  

É importante entender que os produtores e as empresas precisam de 

insights para manter e adotar novas estratégias que atendam aos critério s da 

governança socioambiental. O intervalo de tempo e o investimento 

necessários significam que podemos ver os benefícios dessa mudança apenas 

no longo prazo. 

Em todo o setor cafeeiro, para se desenvolver de forma sustentável, é 

necessário que os três principais pilares, social, econômico e ambiental, 

coexistam e interajam entre si de forma harmoniosa e construtiva. Embora o 

setor de torrefação e moagem de grãos de café não corresponda por elevados 

impactos sobre o meio ambiente, esta atividade coopera na conscientização 

ambiental dos demais setores da mesma cadeira produtiva. Contudo, a maior 

parte das pesquisas e publicações relacionadas a temática, relata mudanças 

ecológicas positivas ligadas ao processo produtivo em si, o que abre espaço para 

reflexões como: e o ambiente de trabalho também considera iniciativas 

ambientais? O complexo arquitetônico foi construído ou utiliza de premissas 

sustentáveis? 

3.1.3.1 Iniciativas socioambientais do Grupo 3Corações 

O Grupo 3Corações, alvo de estudo deste trabalho, tem como objetivo 

preservar e, até mesmo, melhorar as condições do meio ambiente expresso em 
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sua Carta de Conduta aberta à consulta. Para o grupo, a sustentabilidade 

ambiental permeia todos os setores, do planejamento estratégico à produção, 

como compartilha em seu site institucional14. Reflexo desse princípio, o Grupo 

busca trabalhar de forma integrada com parceiros para que as matérias-primas 

utilizadas venham de produtores sustentáveis e que os subprodutos emitidos 

alimentem outras atividades industriais, além de incentivar ações que levem à 

qualidade ambiental e à redução dos efeitos das mudanças climáticas. 

Outro aspecto refletido é a preocupação de que em todas as plantas fabris 

da companhia possuam Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), responsável 

por transformar os efluentes contaminados em água reutilizável que pode ser 

usada para irrigação de jardins, descarga de sanitários, lançamento no corpo 

hídrico ou na rede de esgoto local, sem prejuízo ambiental. 

Dentro dessa temática, vale enaltecer duas iniciativas do Grupo: a primeira 

é que, desde 2010, o Grupo atua para que suas fábricas utilizem energia de fontes 

renováveis em suas operações, optando por migrar para o ambiente de 

contratação livre de energia. E a segunda é que, em 2017, teve-se início o 

Programa Logística Reversa de Cápsulas, cujo objetivo é promover a reciclagem 

das cápsulas utilizadas nas máquinas da solução de espressos e multibebidas 

TRES®. Por meio da separação dos resíduos, as cápsulas descartadas são 

transformadas em acessórios e outros materiais de reciclagem de plástico, tais 

como: porta-cápsulas, vasos para plantas, móveis de madeira plástica e tapumes 

ecológicos.  

3.2 A SUSTENTABILIDADE E A CONSTRUÇÃO DE BAIXO IMPACTO 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido pela primeira 

vez no Clube de Roma em 1968 (WINES, 2000), como uma contestação ao modelo 

econômico adotado pelos países industrializados, o qual é caracterizado por 

diversos fatores como:  
 

 

14 Para mais informações acesse o seguinte link: https://www.3coracoes.com.br/iniciativas-
ambientais/  

https://www.3coracoes.com.br/iniciativas-ambientais/
https://www.3coracoes.com.br/iniciativas-ambientais/
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• o crescimento populacional desordenado aliado à falta de planejamento 

das cidades, principalmente, nas zonas urbanas; 

• a desigualdade de acesso da população às condições básicas de 

manutenção de vida; 

• os padrões de consumo adotados por países com maior desenvolvimento, 

usufruindo desordenadamente dos recursos naturais. 

A partir daquele momento, foi introduzido a preocupação ambiental como 

ingrediente necessário sustentação do crescimento econômico (LAMBERTS et 

al., 2007, p. 7 apud WINES, 2000). Naquela época, o entendimento ambiental 

estava limitado à criação de parques e áreas especiais objetivadas à preservação 

da fauna e flora como forma de evitar a extinção. Outro aspecto notório do 

contexto é a visão de progresso, a qual estava ligada ao domínio e transformação 

da natureza sem precedentes limítrofes. Inicialmente, o engajamento com o meio 

ambiente estava associado a claras e visíveis catástrofes, contudo nos anos 

seguintes da década de 70, observa-se a evolução de uma preocupação 

internacional em relação às consequências da forma de desenvolvimento 

seguida. Essa mudança se deu em virtude da constatação da velocidade de 

deterioração, e até mesmo da eliminação, de alguns recursos ambientais.  

No panorama internacional pós II Guerra Mundial, Lamberts et al. (2007) 

elenca algumas convenções responsáveis por definições de metas para a 

desaceleração do consumo de recursos naturais, podendo-se citar a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Estocolmo, 1972); a Convenção de 

Viena para Proteção da Camada de Ozônio (Viena, 1985); o Protocolo de Montreal 

(Montreal, 1987); a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento – ECO’92 (Rio de Janeiro, 1992), Conferência das Nações Unidas 

(Istambul, 1996) e o Protocolo de Kyoto (1997).  

Na Reunião No. 42 da ONU, de 1987, a primeira definição de 

desenvolvimento sustentável é cunhada pelo Brundtland Report (BRUNDTLAND, 

1987) ao proferir que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer o atendimento às necessidades das 

gerações futuras. O questionamento sobre a incompatibilidade entre o conceito 
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supracitado e os padrões de produção e consumo demonstrou que, para garantir 

a existência da sociedade no longo prazo, fazia-se necessária a adoção de 

medidas que englobassem a preservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais, bem como a simetria econômica e social. 

Como todo conceito, a interpretação de sustentabilidade nas construções 

sofreu transformações ao longo dos anos. Nos primórdios, o maior interesse era 

como lidar com os recursos limitados, especialmente energia, e como reduzir os 

impactos sobre o meio ambiente (LAMBERTS et al., 2007, p. 7).  

Em concordância, as pesquisadoras Joana Carla S. Gonçalves e Denise 

Helena S. Duarte (2006, p. 52) apontaram que em meados da década de 80, as 

questões de sustentabilidade chegaram à agenda da arquitetura e do urbanismo 

internacional de forma incisiva, trazendo novos questionamentos. As atenções 

estavam voltadas tanto para as consequências de uma crise energética de 

dimensões mundiais, como também às previsões e alertas a respeito do 

crescimento da população mundial com o inevitável crescimento das cidades e de 

suas demandas por todos os tipos de recursos.  

Ademais, as autoras concluíram que, devido a tamanha magnitude da 

problemática, a arquitetura bioclimática ganhou importância dentro do conceito 

de sustentabilidade através da estreita relação entre o conforto ambiental e o 

consumo de energia, a qual está presente na utilização dos sistemas de 

condicionamento ambiental artificial e de iluminação artificial.  

Paralelamente a esse cenário, explorava-se outras tecnologias para a 

arquitetura bioclimática, incluindo também materiais e técnicas construtivas 

(GONÇALVES e DUARTE, 2007, p. 52). A posteriori, a preocupação com os 

aspectos não técnicos começarem a crescer e as questões sociais e econômicas 

passaram a ser consideradas cruciais para o desenvolvimento sustentável nas 

construções. Mais recentemente, foram incluídos nessa temática os aspectos 

culturais e as implicações do patrimônio cultural do ambiente construído 

passaram a ser considerados relevantes para esse tipo de construção (LAMBERTS 

et al., 2007, p. 7 apud SJÖSTRÖM, 2000).  
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Dados do relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change15– IPCC 
16apresentado em maio de 2007, em Bangkok, Tailândia, mostram que as emissões 

globais de gases causadores do efeito estufa vêm aumentando desde a era pré-

industrial, com um crescimento de 70% entre 1970 e 2004. Destaca-se a indústria 

da construção civil como uma das maiores contribuintes desse agravamento, 

além da participação notória no esgotamento dos recursos naturais, consumindo 

16,6% do fornecimento mundial de água pura, 25% de sua colheita de madeira e 

40% de seus combustíveis fósseis e materiais manufaturados (LAMBERTS et. al, 

2007, p. 3 apud WINES, 2000). 

É nesta perspectiva que aparecem as chamadas edificações sustentáveis, 

concebidas para fazer o uso racional de recursos naturais, utilizar materiais 

ecologicamente corretos e alterar o mínimo possível o ambiente no qual estão 

inseridas (LAMBERTS et al., 2007, p. 7). Em complemento, para Corbella e Yannas 

(2003, p. 17) a Arquitetura sustentável representa: 

[...] a continuidade mais natural da Bioclimática, considerando 
também a integração do edifício à totalidade do meio ambiente, de 
forma a torná-lo parte de um conjunto maior. É a arquitetura que quer 
criar prédios objetivando o aumento da qualidade de vida do ser 
humano no ambiente construído e no seu entorno, integrando as 
características da vida e do clima locais, consumindo a menor 
quantidade de energia compatível com o conforto ambiental, para legar 
um mundo menos poluído para as próximas gerações (apud CORBELLA 
e YANNAS, 2003, p.17). 

A arquitetura em destaque deve fazer a síntese entre projeto, ambiente e 

tecnologia, dentro de um determinado contexto ambiental, cultural e 

socioeconômico dentro de uma visão de médio e longo prazos. Assim, tem-se o 

edifício como um elemento do projeto urbano e da sustentabilidade da cidade, ao 

interligar ao mesmo tempo condições de localização e infraestrutura, qualidade 

ambiental dos espaços internos e impacto na qualidade do entorno imediato, 

otimização do consumo de recursos como água, energia e materiais, e com 

 

 

15 Tradução livre: Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. 
16 Os relatórios estão disponíveis no Portal Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 
https://www.ipcc.ch/. 
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potencial para contribuir para as dinâmicas socioeconômicas do lugar 

(GONÇALVES e DUARTE, 2006, p. 53).  

No artigo “Arquitetura Sustentável: uma integração entre ambiente, 

projeto e tecnologia em experiências de pesquisa, prática e ensino”, Gonçalves e 

Duarte (2006, p. 54) elencaram algumas diretrizes de projeto que ligam o 

desempenho ambiental na arquitetura ao conforto e à eficiência energética 

dentro do conceito de sustentabilidade, partindo da fase conceitual e da definição 

do partido arquitetônico: 

(a) orientação solar e aos ventos; 

(b) forma arquitetônica, arranjos espaciais, zoneamento dos usos 
internos do edifício e geometria dos espaços internos; 

(c) características, condicionantes ambientais (vegetação, corpos 
d'água, ruído, etc.) e tratamento do entorno imediato; 

(d) materiais da estrutura, das vedações internas e externas, 
considerando desempenho térmico e cores; 

(e) tratamento das fachadas e coberturas, de acordo com a 
necessidade de proteção solar; 

(f) áreas envidraçadas e de abertura, considerando a proporção quanto 
à área de envoltória, o posicionamento na fachada e o tipo do 
fechamento, seja ele vazado, transparente ou translúcido; 

(g) detalhamento das proteções solares considerando tipo e 
dimensionamento; e (h) detalhamento das esquadrias (GONÇALVES e 
DUARTE, 2006, p. 54). 

Em suma, essas abordagens projetuais aplicadas em conjunto exercem um 

impacto no desempenho térmico do edifício, por influenciarem direta ou 

indiretamente no uso das estratégias de ventilação natural, reflexão da radiação 

solar direta, sombreamento, resfriamento evaporativo, isolamento térmico, 

inércia térmica e aquecimento passivo. Somado a isso, enfatiza-se que são as 

exigências humanas e os usos, além das condições climáticas e urbanas locais e 

das possibilidades construtivas, que vão determinar o grau de independência de 

um edifício em relação aos sistemas ativos de climatização (GONÇALVES e 

DUARTE, 2006, p. 54). 

Especificamente, relacionada a arquitetura de baixo impacto ambiental, 

Gonçalves e Duarte (2006) informam que pode ser desenvolvida tanto por 

intermédio de ações vernaculares das mais variadas culturas, como com atributos 
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da arquitetura mais recente, com os adventos tecnológicos. Independentemente 

da vertente tecnológica, as soluções de projeto para o conforto ambiental e a 

eficiência energética relacionam os mesmos conhecimentos da física aplicada 

(transferência de calor, mecânica dos fluidos, física ondulatória e ótica) com os 

recursos locais e com a tecnologia apropriada. 

À vista da relação supracitada, em uma abordagem mais ampla, arquitetura 

sustentável é mais do que tratar de conforto ambiental e energia (GONÇALVES e 

DUARTE, 2006, p. 54): [...] as premissas para a sustentabilidade da arquitetura 

são extraídas do contexto em questão e do problema ou do programa que é 

colocado para a proposição do projeto. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

sustentabilidade de um projeto arquitetônico começa na leitura e no 

entendimento do contexto no qual o edifício se insere e nas decisões iniciais de 

projeto porque a questão dos materiais é muito presente nas discussões sobre a 

arquitetura sustentável. Todavia, ela não está necessariamente ligada àqueles 

classificados como “alternativos” ou “ecologicamente corretos”. Certamente, o 

desafio está na escolha do melhor material para um determinado fim ao avaliar 

aspectos ligadas ao desempenho estrutural, de segurança contra o fogo, 

desperdício, qualidade de execução e agilidade no canteiro de obras estão na 

base da discussão sobre sustentabilidade quando se trata de materiais e sistemas 

construtivos.  

Quanto aos recursos tecnológicos envolvendo os sistemas prediais, são 

muitas as opções para minimizar o impacto ambiental dos edifícios, tais como 

painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas para geração de energia, painéis solares 

para aquecimento de água, sistemas de reaproveitamento de águas cinzas e 

outros (GONÇALVES e DUARTE, 2006, p. 55). As autoras trazem como crítica que 

tais adventos da tecnologia devem ser inseridos desde as primeiras etapas 

projetuais e não como “acessórios”, para que possam contribuir de fato para o 

resultado arquitetônico e o melhor desempenho do conjunto. 

Com todo o exposto, a resposta da arquitetura para a sustentabilidade 

ambiental deve ser um projeto-síntese entre conceitos arquitetônicos, 

fundamentos do conforto ambiental, técnicas construtivas e de operação predial, 
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e a esperada eficiência energética, seja no projeto de um novo edifício, seja na 

reabilitação tecnológica de um edifício existente. Por fim, o sucesso do 

desempenho ambiental e energético do edifício dependerá do gerenciamento dos 

sistemas prediais, juntamente com o cumprimento dos padrões de ocupação 

previamente definidos e o comportamento e as expectativas dos usuários. 
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Arte por Luiza Medeiros. 
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4 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

A utilização de referenciais projetuais como instrumento para alimentar o 

processo criativo do projeto foi o recurso encontrado para incrementar o 

repertório arquitetônico adquirido na graduação. Como já afirmava Munari (1988) 

que das coisas nascem coisas; projetar é encontrar soluções para um problema. 

Desse modo, analisar uma produção anterior e contextualizar traz as soluções do 

problema. 

4.1 REFERÊNCIAS DIRETAS 

Devido aos anos pandêmicos entre 2020 e 2022, com todos os cuidados 

cabíveis, a autora priorizou a visita de referências projetuais que fossem 

imprescindíveis para a realização desse trabalho. A primeira é a Fábrica do Grupo 

3Corações em Natal/RN, o qual foi visitado no primeiro semestre de 2022. E a 

segunda, é o Complexo Mega Store da Cacau em São Paulo/SP, a qual foi visitada 

no final de 2020. 

4.1.1 Fábrica do Grupo 3Corações – Sede Natal/RN 

4.1.1.1 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. 

4.1.1.2 Descrição do projeto 

A sede do Grupo 3Corações em Natal se localiza no Polo Industrial da Zona 

Norte, no bairro Nossa Senhora da Apresentação na região limítrofe da BR-101 em 

um terreno inicial de 100m de largura por 370m de extensão. Esta unidade é 

responsável por fabricar e produzir alimentos relacionados ao café e produtos 

derivados do cacau e de outras fontes, como chás, erva-mate, codimentos, entre 

outros. Estima-se que, a partir de 10 carretas de grão por dia, são produzidos 20 a 
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30 carretas de itens finalizados, resultando em uma produção de 5.000 toneladas 

por mês. Para tanto, a indústria conta com 507 colaboradores diretos e mais de 

1500 de forma indireta. 

Figura 4:1 Sede Industrial de Natal. 

 

Fonte: Site Oficial 3Corações. 

Construída há mais de 20 anos, é a terceira fábrica do Grupo com projeto, a 

qual sofreu importantes mudanças para se adaptar as demandas do mercado. 

Devido ao crescimento da empresa, atualmente, está ocorrendo a expansão para 

terrenos no entorno, com a principal finalidade de estacionamento. O complexo 

conta com blocos administrativos, de produção e suporte técnico (como oficina, 

serralheria, sala de rolos e área de geradores). 

Antes de adentrar nessas transformações, vale destacar que mudança do 

polo industrial de São Miguel para a capital do Estado foi uma decisão estratégica 

por questões de logística, escoamento da produção e matriz energética. Em uma 

conversa informal com o Jorge Cisneiros, diretor da sede e amigo próximo de 

Pedro (CEO), foi discutido que, apesar da mão de obra do interior ser mais 

dedicada e econômica, a problemática das grandes carretas subindo a serra cheia 

de curvas, melhora do escoamento e o uso do gás natural como fonte de energia 

foram fatores decisivos para a mudança. 

Do ponto de vista das adaptações técnicas, ressalta-se os seguintes 

aspectos: 
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• A expansão da fábrica resultou na aquisição de lotes próximos, 

principalmente, para o estacionamento de carretas; 

• Áreas de infiltração pluvial e estacionamento sofreram aumentos 

significativos; 

• O bloco administrativo foi reformado para atender às exigências da 

acessibilidade e ergonomia; 

• Em relação a acústica, os blocos produtivos foram gradativamente 

adaptados e equipados para o controle dos impactos sonoros, como 

os ruídos gerados pelo maquinário, com telhas termoacústicas e 

compra de novas máquinas com atenuadores sonoros. 

• Todo o processo de moagem, torrefação e empacotamento do café 

é automatizado, em que 75% do maquinário é de fabricação 

brasileira (mais econômico e utiliza como fonte de energia o gás 

natural), enquanto 25% de origem estrangeira (mais moderno); 

• A fábrica conta com geradores próprios e a torra utiliza como fonte 

de energia térmica a queima do gás natural fornecido pela Potigás, 

em parceria com a Petrobras; 

• Nos blocos de produção e armazenamento, os pés-direitos de 6 a 8 

metros passaram a ser de 12 a 16 metros de altura. O recomendado é 

que as próximas fábricas sigam o padrão de 16 metros. Esse 

aumento decorreu, principalmente, da posição mais alta do 

maquinário para que a esteira pudesse trabalhar com a força 

gravitacional, gerando maior eficiência, e aproveitar a maior 

capacidade de armazenamento vertical; 

•  O tipo de cobertura dos blocos passou a ser de alumínio, com 

algumas telhas translúcidas para o aproveitamento da luz natural, e 

isotérmicas, para a redução da carga térmica durante o 

funcionamento. 

Na visita técnica realizada no dia 23/02/2022, apesar de não ter sido 

permitido o registro fotográfico, foi possível observar o funcionamento do setor 

cafeeiro é composto pelo descarregamento do grão cru, pesagem e estocagem, 

montagem do blend, torragem, descanso pós torra, moagem, descanso nos silos, 
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empacotamento, expedição e armazenamento. Todo o processo é monitorado e 

observado por uma equipe técnica dentro da sala de supervisão e laboratório, 

próximos à área de empacotamento. A partir de sua compreensão geral, a autora 

desenhou a linha de produção (Erro! A origem da referência não foi encontrada.) 

descrevendo o percurso do grão cru até o produto final. 

Figura 4:2 Compreensão da planta de produção do café da fábrica 3Corações/Natal. 

 

Fonte: acervo pessoal com base em visita na fábrica em Natal/RN. 

Figura 4:3 Setor de empacotamento do café. 

 

Fonte: Daniel Herrera, Sedec. 

Sob o olhar crítico, a visita foi de extrema importância para a 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. 
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4.1.2 Complexo Cacau Show – São Paulo/SP 

4.1.2.1 Ficha Técnica 

• Projeto: Complexo Cacau Show; 

• Localização: São Paulo, Brasil; 

• Ano de construção: 2020/21; 

• Cliente: Cacau Show; 

• Arquitetos: Romero Lab; 

• Área útil: aproximadamente, 2000m². 

4.1.2.2 Descrição do projeto 

A Cacau Show beira a rodovia Castelo Branco e exibe um mural de 5.742 

metros quadrados em sua fachada. Assinada pelo artista Eduardo Kobra, a obra é 

considerada o maior mural de grafite do mundo. 

Figura 4:4 Mural do Artista Kobra nas fachadas do prédio. 

 

Fonte: Blog Catraca Livre. 

O complexo conta com uma fábrica na qual é possível acompanhar todo o 

preparo do chocolate, do grão à barra. Nesse processo, o cacau chega em sacas 

da fazenda, e as amêndoas são selecionadas para depois passarem por um 

processo de torrefação. As amêndoas então são quebradas e as cascas são 

separadas do nibs, nome dado ao miolo da amêndoa do cacau. Depois de moído, o 

cacau é misturado com outros ingredientes, como a manteiga do cacau, além de 

passar por um processo para garantir a textura ideal do produto. A massa então é 
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colocada em formas e passa por um lento resfriamento, até tornar-se sólida, 

processo que leva 20 minutos que pode ser observado pelos clientes. 

Recentemente, foi construída no complexo a Mega Store com quase 

2000m². Desenvolvida pela designer Tatiana Romero e pelo arquiteto Pedro 

Alcântara, a loja expande o sentido estrito da experiência de compra com o intuito 

de criar um ambiente imersivo. Além da loja propriamente dita, a loja ainda conta 

com cafeteria, área infantil e as áreas temáticas Bean to Bar — espaço para que os 

consumidores acompanhem todo o processo de torra e drageamento do cacau — 

e o espaço Cacau Lab, local para os clientes absorverem o universo da marca, 

com a possibilidade de workshops e cursos diversos. De um modo geral, a 

MegaStore pode ser zoneada em quatro áreas:  

• Bendito Cacao Bean To Bar (Figura 4:5): onde será possível ver de perto, 

por uma parede de vidro, o processo de produção do chocolate, desde a 

torra da amêndoa do cacau até a embalagem, com possibilidade de 

degustar sabores recém-preparados em uma linha de produção com 

capacidade de fazer 100 kg de chocolate por hora; 

• Cacau Parque: com diversas atrações para as crianças, como passeio de 

trem, árvore e urso gigantes e falantes, carrossel, brinquedos, espaço de 

interação para pintura e jogo da memória; 

• Cacau Bar (Figura 4:6 e Figura 4:7): cafeteria e espaço de degustação; 

• Academia do Chocolate/CacauLab (Figura 4:8): espaço em que são 

oferecidos cursos e oficinas relacionados ao chocolate. 
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Figura 4:5 Área "Bean To Bar" 

 

Fonte: Blog Esse Mundo É Nosso. 

Figura 4:6 Setor de lojas com espaço para degustação. 

 

Fonte: Fábio Yukio Tashiro. 

Figura 4:7 Render do projeto da área de cafeteria. 

 

Fonte: Romero Lab. 
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Figura 4:8 Laborátorio de Cacau. 

 

Fonte: Fábio Yukio Tashiro. 

Por fim, desse projeto, o mais incrível é como todos os espaços são 

interligados 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.    

4.2 REFERÊNCIAS INDIRETAS, FORMAIS E CONSTRUTIVAS 

Em complemento as referências diretas, buscou-se inspirações 

alternativas disponíveis na Internet. Assim, foi encontrado a Fábrica de 

Torrefação Ecológica Joh Johannson, na Noruega, e a 43 Fábrica de Torrefação 

de Café, no Vietnã. 

4.2.1 Joh Johannson Factory Coffee Roaster Eco-Friendly 

4.2.1.1 Ficha Técnica 

• Projeto: Edifício Industrial para Produção de Café; 

• Localização: Vestby, Noruega; 
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• Ano de construção: 2019; 

• Cliente: Johannson Kaffe AS; 

• Arquitetos: Arkitektene Astrup og Hellern; 

• Execução: AF Gruppen Norge AS; 

• Área útil: 9.450 m². 

4.2.1.2 Descrição do projeto 

A  unidade de produção de Johannson Kaffe AS é responsável por torrar, 

moer e embalar diariamente de 70 a 80 toneladas de grãos de café da das marcas 

Ali Kaffe, Evergood e outras da indústria. Na planta de processamento de café de 

9.450 metros quadrados. Além do setor produtivo, o edifício inclui também 

escritórios, armazém, áreas de embalagem e vendas. Oportuna-se destacar que, 

como a construção engloba diferentes setores, algumas partes do edifício têm 

três andares devido à altura das instalações de produção, enquanto o restante 

tem apenas um andar. No seu ponto mais alto, o edifício mede 35 metros.  

A madeira é o principal material tanto no interior como no exterior. Como 

este edifício industrial contém grandes equipamentos de produção foi importante 

evitar tanto quanto possível os suportes disruptivos em ambientes internos. Por 

este motivo, optou-se por uma construção em balanço em madeira (Figura 

4:9). Apenas o piso e algumas escoras no piso térreo foram feitas de concreto 

para estabilizar e suportar a carga mais pesada do edifício. Além das escadas, o 

poço do elevador no interior é feito inteiramente de produtos de madeira maciça 

da indústria Binderholz. Por razões de proteção contra incêndio, nessa parte 

interna fora adicionada uma cobertura de gesso cartonado, o poço do elevador 

exemplifica essa situação. Enquanto na parte exterior fora usada a madeira de 

pinho. 
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Figura 4:9 Corte do edifício em balanço. 

 

Fonte: Binderholdz. 

Para a construção, levou-se a premissa de que o uso do material 

construtivo da madeira é ecologicamente correto e renovável. Onde não foi 

possível usar madeira, fora usado o aço e concreto reciclados e de baixo CO2 

embutido. Um exemplo disso é a fundação do parque (Figura 4:10) de máquinas 

dentro da fábrica.  

Figura 4:10 Parque de máquinas no interior da fábrica. 

 

Fonte: Binderholdz. 

Com a construção majoritariamente de madeira maciça (colada cruzada) e 

as instalações de produção de última geração, as emissões de CO 2 foram 

reduzidas em 85% em comparação com as instalações de produção antigas da 

mesma indústria. O calor gerado durante o processo de torrefação do café é 

utilizado para aquecer o edifício. Para o funcionamento da Planta de Produção de 

Café Johannson, o fornecimento de energia acontece por uma bomba de calor 

geotérmico, bem como por um grande sistema fotovoltaico com 1.280 células 

solares situadas nas fachadas Sul, Oeste e Leste (Figura 4:11) e painéis 
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fotovoltaicos no telhado. Outrossim, o biogás e o processo de recuperação de 

calor complementam o uso da energia limpa. 

Figura 4:11 Fachadas com placas solares. 

 

Fonte: Binderholdz. 

A título de informação técnica, as células solares instaladas fornecem uma 

potência total de 365 kWp utilizada internamente. Já no processo de combustão 

propriamente dito, é utilizado o biogás, advindo de Greve em Tønsberg. e capaz de 

aquece o ar até 400ºC. O tanque de biogás (Figura 4:12) incorporado no projeto, 

anteriormente, estava em um hospital e então ganhou destino na destilaria de 

café. Ademais, para utilizar a energia de forma otimizada, a destilaria de café 

possui um centro de energia que, entre outras coisas, garante o aproveitamento 

do calor residual da torrefação do café.  

Figura 4:12 Tanque de biogás ao lada fábrica. 

 

Fonte: Binderholdz. 
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4.2.2 43 Factory Coffee Roaster  

4.2.2.1 Ficha Técnica 

• Projeto: 43 Fábrica de Torrefação de Café; 

• Localização: My An, Vietnã; 

• Ano de construção: 2018; 

• Cliente: 43 Factory Coffee; 

• Arquitetos: 85 Design; 

• Área útil: 256 m². 

4.2.2.2 Descrição do projeto 

43 Factory coffee Roaster é uma cafeteria modelo de fábrica que mostra a 

linha de produção de modo simplificado, mas completo de se fazer uma xícara de 

café, chamada de “Bean to Cup17”. Para ajudar os clientes a sentirem a experiência 

do método, a fábrica apresenta as etapas que começa com a seleção de cada grão 

de café cru, em seguida alocados na torradeira com temperatura e tempo exatos, 

até a moagem e extração para cada xícara. Todo esse procedimento em um 

espaço totalmente aberto, possibilitando a todos verem com transparência os 

procedimentos sendo realizados (Figura 4:13).  

Figura 4:13 Bar central. 

 
Fonte: To Huu Dang. 

 

 

17 Tradução livre: Grão à Xícara. 
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O café é uma harmonia de estilos industrial, minimalista e tropical (Figura 

4:14). Janelas do chão ao teto, esquadrias de aço e árvores proporcionam um 

design equilibrado que consegue ser igualmente elegante e simples. 

Figura 4:14 Vista externa. 

 

Fonte: To Huu Dang. 

Os principais materiais utilizados na construção foram estruturas 

metálicas nas paredes, teto e cobertura e tijolos cerâmicos nas paredes e em 

alguns pontos estratégicos na fachada. Dois destaques deste projeto residem nos 

fatos de que toda a obra está localizada em cima de um corpo de água e o telhado 

tem a forma de asa de um pássaro (Figura 4:15 e Figura 4:16), expressando o sonho 

do de voar alto até atingir o cenário internacional com o café vietnamita do 

cliente.  

Figura 4:15 Vista externa da fábrica. 

 

Fonte: To Huu Dang. 
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Figura 4:16 Estrutura da cobertura. 

 

Fonte: To Huu Dang. 

No centro do prédio, fora projetado uma área verde (Figura 4:17) envolta de 

uma estrutura especial com a ideia de uma xícara de café em grão que vai 

crescendo até o céu, simbolizando os jovens recém-envolvidos na indústria do 

café, mas com aspirações de crescer e se desenvolver. O bar foi organizado em 

torno dessa área com o objetivo de direcionar toda a visão do cliente para o 

Barista realizando as técnicas de preparo. 

Figura 4:17 Área verde central. 

 

Fonte: To Huu Dang. 

O segundo andar possui uma área para os clientes aproveitarem o café e 

um espaço privativo para ensinar a preparação ou treinamentos sobre o café, de 

barista, entre outros cursos (Figura 4:18).  
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Figura 4:18 Parte interna de treinamentos. 

 

Fonte: To Huu Dang. 

Para a área externa, a superfície da água é utilizada para reduzir o calor de 

todo o edifício, criando uma sensação de frescor e conforto para os clientes. Além 

disso, fora desenhado um sistema de passarelas (Figura 4:19) para conectar as 

áreas de lazer do lago a outros ambientes da maneira mais simples possível. 

Figura 4:19 Vista para o sistema de passarelas sobre o lago. 

 

Fonte: To Huu Dang. 

4.3 QUADRO SÍNTESE 

Quadro síntese (Figura 4:20) dos aspectos inspiradores que foram 

rebatidos no projeto. 
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Figura 4:20 Quadro síntese das referências. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Arte por Luiza Medeiros. 
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5 DAS IDEIAS AO CHEIRO: O PROCESSO PROJETUAL 

No campo arquitetônico, a ação de projetar representa a idealização do 

edifício a ser construído, opina o arquiteto e professor Laert Pedreira Neves 

(1989). Para ele, o projeto representa o documento explicativo do que deve ser o 

edifício projetado através de uma linguagem específica – o conjunto de plantas.  

Pode-se dizer que o processo de projetar resulta do ato criativo de síntese, 

após a mentalização e avaliação de um conjunto de variáveis previamente 

estudadas para se obter o resultado. Logo, segundo Neves (p. 11, 1989), pode-se 

dizer que o para atingir tal propósito é possível estabelecer uma ordem lógica de 

procedimentos: a primeira etapa se liga a intuição ao investigar, armazenar e 

analisar informações básicas necessárias à adoção do partido; a segunda, 

orienta-se a criação do partido arquitetônico por meio da busca de respostas aos 

desafios estudados no momento anterior; e a terceira, a da evolução da ideia, ao 

mesmo tempo intuitiva e criativa, na qual a ideia arquitetônica anterior é 

aprimorada e detalhada até a conclusão do projeto.  

Logo, este capítulo foi subdividido orientado pela divisão supracitada de 

Neves (1989). Assim, no primeiro subcapítulo há a caracterização do universo de 

estudo, seguido da análise das condicionantes projetuais (físicas, legais e 

ambientais) para então dá-se início a idealização do pré-projeto (programa de 

necessidades, fluxograma, conceito, partido, zoneamento e implantação). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE ESTUDO 

Na Região Nordeste do país, no interior do Estado do Rio Grande do Norte, 

encontra-se a cidade de São Miguel (Figura 5:1), caracterizada por ser uma região 

serrana a 665 metros de altitude (microrregião da Serra de São Miguel) e uma 

distância de 441km da capital Natal. Do ponto de vista econômico, industrial e 

social, recebe influências imediata de Pau dos Ferros/RN, centro sub-regional, 

seguida da intermediária de Mossoró/RN. As principais rodovias de acesso à 

cidade são a RN-177 e a CE-138. De acordo com Censo de 2010 divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, o munícipio ocupa uma 

área de 171,691km², contendo uma população 22 157 habitantes.  
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Figura 5:1 Estado do Rio Grande do Norte com a localização de São Miguel RN. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Sua história começa no século XVIII, quando ocorreu a chegada de Manoel 

José de Carvalho à zona serrana do estado, dando origem ao povoado em torno de 

uma lagoa, em 29 de setembro de 1750, no dia de São Miguel Arcanjo, atual 

padroeiro micaelense.  Há alguns anos, fora construído um parque em torno da 

lagoa, tido como o principal ponto turístico da cidade atualmente. O Parque 

(Figura 5:2) aberto a toda população conta com passeios para pedestres, 

academia ao ar livre, pequena praça e espaços de contemplação.  

Figura 5:2 Lagoa de São Miguel. 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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No século XIX (1875), foi elevado à categoria de vila e, um ano depois, à 

categoria de município, desmembrado de Pau dos Ferros. Desde a sua 

emancipação, desmembram-se de seu território os atuais municípios de Doutor 

Severiano (1962), Coronel João Pessoa (1963) e Venha-Ver (1992). Segundo 

divulgação da Prefeitura de São Miguel, a predominância do espaço rural, assim 

como em outros municípios mais próximos, como Pau dos Ferros, foi e está sendo 

substituída pela zona urbana, para atender às exigências da expansão urbana, 

dada pelo aumento das atividades produtivas na cidade (indústria, comércio e 

serviços) e pelo aumento da demanda habitacional, gerado pela concentração 

populacional. O limite entre o campo e a cidade está deixando de ser visível e a 

população do campo vem decrescendo a cada ano. 

Considerado um centro de zona do Brasil, o munícipio é o maior produtor 

de milho do estado do RN e sua principal fonte de renda é o setor de prestação de 

serviços e tem o comércio como importante atividade econômica. Quem passa 

pela cidade durante o horário comercial, percebe a relação estreita entre o 

comércio e a cultura nas feiras, cafés e demais locais, a presença de repentistas e 

cordelistas, artesões e músicos.  Um dos maiores exponenciais dessa relação é o 

Café Santa Clara detalhada no capítulo O CHEIRO MATINAL DO CAFÉ TORRADO NA 

SERRA – A RELAÇÃO ENTRE O CAFÉ E A CIDADE DE SÃO MIGUEL/RN.  

Vale ressaltar a importância que a primeira grande instalação fabril do café 

(Figura 5:3) teve para a cidade sob o ponto de vista de desenvolvimento 

socioeconômico, tornando-se um marco em sua história, por esta razão o local foi 

escolhido para ser projetado o produto deste trabalho. Nos dias atuais, a 

instalação encontra-se desativada por motivos de expansão produtiva e mudança 

de sede do Grupo 3Corações para Mossoró e, eventualmente, para a capital Natal. 

In loco, pode-se visualizar que a estrutura externa ainda resiste, porém todo o seu 

interior foi modificado ou demolido, havendo apenas marcas de onde existiram as 

divisórias internas (Figura 5:4).  
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Figura 5:3 Edifício da primeira fábrica do Café Santa Clara. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Figura 5:4 Registro interno do edifício. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Ainda através dessa relação do grupo com a cidade, recentemente foi 

aberta uma Cafeteria Santa Clara (Figura 5:5) na praça cívica da cidade, no mesmo 

local onde teve a primeira cafeteria e fábrica de torrefação e moagem de café do 

Sr. João Rufino. O espaço reúne cultura e história juntas, sendo possível observar 
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registros do início da produção cafeeira na cidade até os dias atuais, enquanto se 

aprecia e degusta o café local.  

Figura 5:5 Cafeteria Santa Clara. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

De um modo geral, a cidade apresenta oportunidades de crescimento 

industrial e desenvolvimento social. A mesma é conhecida por reconhecer suas 

origens e exaltá-las através de incentivos turísticos, demonstrando assim alto 

potencial para abraçar um projeto com apelo econômico, social e ambiental. Ao 

mesmo tempo, o projeto enfrenta problemáticas de logística e abastecimento 

energético, o que podem ser resolvidas, total ou parcialmente, através do estudo 

das condicionantes projetuais, legais e ambientais.  

5.2 CONDICIONANTES PROJETUAIS 

Para o pleno desenvolvimento do projeto, respeitando todos os objetivos e 

premissas, além do estudo explanado até o momento, faz-se necessário uma 

microanálise do terreno e seu entorno sob o ponto de vista físico, legal e 

ambiental. 



71 
 

5.2.1 ANÁLISE DO TERRENO 

Neste tópico são feitas análises referentes às condições físicas dos 

terrenos e seus entornos referentes aos usos do solo, gabaritos, topografia e 

vegetação com o objetivo de compor o repertório projetual para o instrumento 

fabril desenvolvido. 

5.2.1.1 Situação e dimensões 

Os terrenos estão localizados no bairro Centro, na Sede Urbana de São 

Miguel/RN, delimitados pelas ruas Manoel Queijo, Ver. Quinco Joca, Moreira Filho e 

Maria Leodona (Figura 5:6). Todas estas são de calçamento paralelepípedo, 

exceto a rua Milton França que é de asfalto, a qual corta as duas quadras. 

Figura 5:6 Ruas no entorno dos terrenos. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 

Por decisão projetual calcada na ideia de expansibilidade do projeto, 

optou-se por juntar dois lotes vizinhos, formando um terreno retangular de 40m 

de testada por 90m de extensão (lote 02), e um outro terreno em frente, de 30m 
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por 35m (lote 01), contabilizando aproximadamente 4.650m² de área. Será 

considerada a área total como um único terreno (Figura 5:7). No lote de maior 

dimensão, da família do Sr. João Rufino, como já comentado, existe uma 

construção que ocupa quase a totalidade do terreno, formada por galpões e um 

prédio que passou a ser usado pela Prefeitura de São Miguel/RN, como anexo da 

Secretária de Saúde (Figura 5:8). A atual situação estrutural dessas edificações 

não pode ser confirmada, pois não fora permitido o acesso interno. Contudo, 

pode-se perceber o uso de tijolos cerâmicos e complementos estruturais 

metálicos como material construtivo, telha fibrocimento na cobertura de duas 

águas e cobogós em suas fachadas como estratégia para ventilação. 

Figura 5:7 Localização dos terrenos escolhidos para o projeto. 

  

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 
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Figura 5:8 Terrenos escolhidos para o projeto. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 

Em termos comparativos com a sede do Grupo 3Corações em Natal/RN, na 

qual o setor do café tem aproximadamente 80m de largura por 120m de extensão, 

com área estimada de 9.600m², o terreno escolhido tem cerca de mais de um 

terço da sede e em um formato mais retangular alongado. 

Figura 5:9 Fábrica do Grupo 3Corações em Natal/RN. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 
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5.2.1.2 Entorno 

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

uma malha de quadras retangulares e regulares, com lotes destinados 

majoritariamente à usos residenciais e mistos, salvo locais pontuais destinados 

ao comércio, próximos ao centro comercial da cidade (Figura 5:10). Os edifícios 

considerados mistos costumam ter mais de um andar em que o térreo é utilizado 

para o comércio ou prestação de serviço, enquanto o andar de cima consiste na 

moradia (Figura 5:11).  

Figura 5:10 Mapa do uso do solo. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Figura 5:11 Exemplo de uso misto. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

O entorno é composto por edificações de nível do solo ou com um 

pavimento (Figura 5:12). Esta última categoria costuma ser classificada como uso 

misto, com o uso comercial no térreo e residencial nos andares acima (Figura 

5:11). Foi notado uma mudança nas tipologias das construções no entorno ao 

longo dos anos, visto que as edificações mais recentes tendem a seguir a 

tipologia de 01 pavimento ou mais, com o uso misto. Enquanto as mais antigas, 

seguem com construções a nível do solo com o uso residencial. 



76 
 

Figura 5:12 Mapa de gabarito. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Como comentado, o Centro comercial da cidade fica a poucos quarteirões 

de distância. No entorno, destacam-se algumas edificações por sua importância 

socioeconômica: Rodoviária de São Miguel, Praça de Eventos, Mercado Municipal, 

Cemitério “Velho” e a Praça Municipal (Figura 5:13).  
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Figura 5:13 Edificações importantes próximas do terreno. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 

5.2.1.3 Topografia e Vegetação 

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, uma vez que já existe uma construção no local 

(Figura 5:14 e Figura 5:15). Nas proximidades existem declives acentuados que se 

orientam a locais com corpos de água, como lagoas e açudes (Figura 5:16). 
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Figura 5:14 Topografia do lote e entorno. 

 

Fonte: Topographic-map, modificado pela autora. 

Figura 5:15 Edifício em sua extensão. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Figura 5:16 Corpo de água nas proximidades do terreno. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Não há massa vegetal considerável no terreno, com predominância de 

arbustos pequenos e poucas árvores (Figura 5:17). Na vizinhança, é recorrente 

uma árvore na frente e nos fundos das casas para o sombreamento ou para uso de 

frutas e vegetais. Conforme o Portal Cidades IGBE (2021), 75,7% dos domicílios 

urbanos estão situados em vias públicas com arborização (Figura 5:18). Há massas 

vegetais mais densas, compostas por árvores de grande porte centenas de 

metros de distância do lote (Figura 5:19).  

Figura 5:17 Vegetação nos lotes próximos. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Figura 5:18 Exemplo de via arborizada no entorno. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Figura 5:19 Massa vegetal no entorno. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora. 

5.2.2 LEGAIS  

No presente tópico estão reunidas as orientações presentes nas 

legislações vigentes para o desenvolvimento urbanístico no município, estado e 

país. A coletânea perpassa por Leis, a exemplo do Plano Diretor, Regularização 

Fundiária, Controle e Combate à Poluição Sono, como também por Normas 

Regulamentadoras relacionadas a segurança do trabalho, a acessibilidade, com 

enfoque nas instalações do tipo de uso fabril e industrial. 

5.2.2.1 Plano Diretor, Código de  Obras e Posturas Urbanas, , Regularização 

Fundiária e Controle e Combate à Poluição Sonora de São Miguel/RN 

O Plano Diretor de São Miguel/RN 18  é o instrumento básico de 

ordenamento físico-territorial do munícipio, bem como de orientação dos agentes 

públicos e privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano e rural. 

Tendo essa premissa em vista, foram selecionadas as principais prescrições 

urbanísticas do Plano que afetam direta ou indiretamente a produção projetual da 

 

 

18 Lei Nº656/2008 de 30 de Junho de 2008. 
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Fábrica de Torrefação e Moagem de Café. Para análise, o terreno foi classificado 

como situado na Sede Urbana e na Área Especial Adensável. Enquanto a Fábrica 

considerada um empreendimento de impacto para a cidade. A seguir estão 

listados os principais artigos da Lei Nº656/2008: 

• Art. 17 – A sede urbana do munícipio corresponde ao perímetro 

constituído pelos Núcleos Urbanos: Centro, Maria Manuela, Sabino 

Leite, Santa Tereza e 13 de Maio. 

• Art. 19 – Deverão ser adotados, para a sede urbana e demais sedes 

urbanizáveis dos núcleos rurais, os seguintes parâmetros 

urbanísticos, correspondentes as áreas de adensamento básico. 

o I – Do Coeficiente de Aproveitamento: 1,5; 

o II – Da Taxa de Ocupação: 70%; 

o III – Da Taxa de Permeabilização: 20%; 

o IV – Dos Recuos Mínimos: 3 (três) metros de recuo frontal e 

1,0 (um) metro de recuos laterais aplicáveis em ambos os 

lados; 

o V – Do Gabarito: 3m. 

▪ O recuo frontal poderá ser utilizado para fins de 

estacionamento, mas, neste caso, deverá ser de 5 

(cinco) metros. 

• Art. 22 – A Área Especial Adensável do munícipio de São Miguel é 

constituída pelos Núcleos Urbanos: Centro, Maria Manuela e 13 de 

Maio, excetuando-se a AEPA I – Área de Preservação Ambiental 

Lagoa de São Miguel e Açude Pessoa – e a AEPH – Área Especial de 

Preservação Histórica. 

• Art. 161 – Consideram-se empreendimentos de impacto aqueles 

usos ou atividades que possam causar impacto ou alteração no 

ambiente natural ou construído ou sobrecarga na capacidade de 

atendimento de infraestrutura básica, quer sejam construções 

públicas ou privadas, residenciais ou não-residenciais.  

• Art. 162 – São Considerados empreendimentos de impacto: 
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o II – As edificações com área construída não residenciais igual 

ou superior a 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados). 

Na Lei Nº 483/2002, a qual institui o Código de Obras e Posturas Urbanas do 

Município de São Miguel/RN, dispõe sobre diretrizes que orientam e 

regulamentam o crescimento e o desenvolvimento urbano e dá outras 

providências. Para o presente trabalho, estudou-se quais dessas orientações 

seriam cabíveis ao projeto industrial. Assim, tem-se: 

• Art. 29 - Na construção, em geral, as escadas ou rampas para 

pedestres e corredores deverão ter a largura mínima livre de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros). 

• Art. 30 - O dimensionamento dos degraus obedecerá a uma altura 

máxima de 0,18m (dezoito centímetros) e uma profundidade mínima 

de 0,25m (vinte e cinco centímetros). 

• Art. 31 - Nas escadas de uso coletivo sempre que a altura a vencer for 

superior a 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) será obrigatório 

intercalar um patamar maior ou igual a 0,80(oitenta centímetros) 

para cada lance máximo de 10 (dez) degraus. 

• Art. 41 - Todo compartimento deverá dispor de abertura 

comunicando-se diretamente com o espaço livre dentro do lote, para 

fins de iluminação e ventilação. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica a corredores. 

• Art. 42 - Não poderá haver aberturas em paredes levantadas sobre a 

divisa do lote ou a menos de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros) de afastamento da mesma. 

• Art. 43 - Aberturas para iluminação ou ventilação dos cômodos de 

longa permanência confrontantes em economias diferentes, e 

localizada no mesmo terreno, não poderão ter entre elas distância 

menor que 3,00 m (três metros), mesmo que estejam num único 

edifício. 
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• Art. 44 - São considerados de permanência prolongada os 

compartimentos destinados a: dormitórios, salas, comércio e 

atividades profissionais. 

Parágrafo único – Os demais compartimentos são considerados de 

curta permanência. 

• Art. 45 - Todos os prédios construídos ou reconstruídos dentro do 

perímetro urbano deverão obedecer ao alinhamento e ao recuo 

obrigatório, fornecido pela Prefeitura Municipal. 

• Art. 46 - Os afastamentos mínimos previstos serão: 

I – afastamento frontal → 4m (quatro metros); 

II – afastamento lateral → 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); 

III – afastamento de fundo → 2m (dois metros) e 3m (três metros), quando a 

altura da edificação for superior a 7m (sete metros). 

• Art. 53 - As edificações de uso industrial deverão atender, além das 

demais disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, as 

seguintes: 

I – terem afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) das divisas laterais; 

II – terem afastamento mínimo de 5,00 m (cinco metros) da divisa frontal, 

sendo permitido neste espaço o pátio de estacionamento; 

III – serem as fontes de calor, convenientemente dotadas de isolamento 

térmico e afastadas pelo menos 0,50 m (cinquenta centímetros) das paredes; 

IV – terem os depósitos de combustíveis locais adequadamente 

preparados; 

V – serem as escadas e os entrepisos de material incombustível; 

VI – terem, nos locais de trabalho, iluminação natural através de abertura 

com área mínima de 1/7 (um sétimo) da área do piso, sendo admitidos lanternins 

ou "shed"; 
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VII – terem compartimentos sanitários em cada pavimento devidamente 

separados para ambos os sexos. 

Ademais, da Lei Nº 009/2016 que dispõe sobre a Regularização Fundiária do 

município, do artigo 34, Capítulo VI, o terreno não está incluso em nenhuma zona 

especial de interesse social. Para complementar as análises, buscou-se as 

orientações ambientais descritas na Lei Nº 038/2013 que institui o novo Código de 

Posturas: 

• Art. 11 – É terminantemente proibido comprometer, por qualquer 

meio, as propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer tipo de substância, em qualquer 

estado da matéria e que direta ou indiretamente: 

o I – Crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, 

à segurança e ao bem-estar público; 

o II – Prejudique a flora e fauna; 

o III – Comprometa a limpeza das águas destinadas ao consumo 

público ou particular. 

• Art. 32 – Nenhum estabelecimento industrial, comercial, ou de 

prestação de serviços, poderá funcionar no município sem Alvará 

de Funcionamento expedido pela Administração Municipal, o qual 

somente será concedido se observadas as disposições da presente 

lei e das demais regulamentações pertinentes. 

o Não será concedida licença aos estabelecimentos industriais 

que, pela natureza dos produtos, das matérias-primas 

utilizadas, dos combustíveis empregados, ou por qualquer 

outro motivo, possam prejudicar a saúde, a segurança ou o 

bem-estar públicos, mesmo que localizados em zona 

industrial. 

Por fim, pela natureza fabril do projeto, julgou-se necessário aprofundar os 

conhecimentos sobre a produção sonora na cidade. Assim, a partir da Lei 

Nº689/2009 que dispõe sobre o Controle e Combate à Poluição, tem-se os 

seguintes artigos norteadores: 
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• Art. 8 - A emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive 

propaganda, bem como religiosas, sociais e recreativas obedecerá 

aos padrões e critérios estabelecidos nesta Lei. 

• Art. 9 – As atividades potencialmente causadoras de poluição 

sonora dependem de prévia autorização do órgão municipal 

responsável ela política ambiental, mediante licença ambiental, para 

obtenção dos alvarás de construção, localização, funcionamento e 

outros expedidos pelo poder público local, para atividades 

permanentes ou eventuais. 

o Parágrafo Único: são atividades potencialmente causadoras 

de poluição sonora as que utilizam instrumentos mecânicos 

ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou 

equipamentos que emitam sons ou ruídos contínuos ou 

intermitentes.  

• Art. 10 – Quaisquer estabelecimento ou atividade que utilize 

sonorização com emissão de som ou ruído acima de cinquenta 

decibéis, deverá obter licenciamento do “órgão municipal 

responsável pela política ambiental” para seu funcionamento, que 

poderá exigir o revestimento acústico adequado, se for o caso. 

5.2.2.2 Normas Regulamentadoras (NR) 

❖ NR 8, 10, 12, 15, 17, 23, 24 e 26 

As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares do 

Capítulo V sobre a Segurança e a Medicina do Trabalho, da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei Nº6.514/1977. Por se tratar de 

obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e 

trabalhadores com o objetivo de garantir o trabalho seguro e sadio, o campo 

arquitetônico fabril adentra nesse contexto afim de garantir essas premissas, por 

isso o estudo das NR se faz necessário para o projeto da Fábrica. Logo então, é 

exposto considerações sobre as NR 8 (Edificações), 10 (Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade), 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 
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Equipamentos), 17 (Ergonomia), 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais 

de Trabalho) e 26 (Sinalização de Segurança). 

A NR8- Edificações aborda critérios acerca do arranjo físico. Na ementa 

desta norma foi possível ter acesso a informações sobre as características da 

altura do piso e cobertura utilizada na fábrica, fatores que auxiliam na circulação e 

proteção dos colaboradores (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011). 

Com relação as especificações abordadas na NR 10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade, é verificada a importância das fontes 

elétricas utilizadas na fábrica, como máquinas, equipamentos e luzes. O quadro de 

registro geral e os mapas das instalações elétricas devem estar em locais de fácil 

acesso, sendo que este deve ser de conhecimento de todos os colaboradores 

para que possa ser acionado em emergências (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2016). 

Na NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, encontra-

se informações relacionadas as demarcações necessárias para o espaço de 

máquinas e equipamentos durante a operação de produção. A norma estabelece 

que não deve existir qualquer tipo de obstáculo ou barreira próximo as máquinas e 

alerta sobre a necessidade de espaço disponível para a realização de movimentos 

fundamentais dos colaboradores, ou seja, o espaço mínimo (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2017). 

Na NR 17 - Ergonomia, é possível coletar informações sobre as dimensões 

das bancadas de trabalho, utilizadas para os setores de embalagem, conferência e 

administrativos da fábrica (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2007).  

A NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, 

informa sobre a quantidade e dimensões necessárias para banheiros, armários, 

cozinhas e refeitórios. Por fim, na NR 26 - Sinalização de Segurança, é 

evidenciada a questão das cores de tintas utilizadas nas paredes, sendo indicado 

a utilização de cores neutras. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1993 e 

2015). 
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❖ Código Estadual sobre Segurança Contra Incêndio e Pânico (CESIP) do Estado 

do Rio Grande do Norte  

A Lei Nº 601/2017 institui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico (CESIP) do Estado do Rio Grande do Norte que tem por finalidade prevenir 

e promover medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações, 

áreas de risco e estruturas provisórias.  

Por meio das Instruções Técnicas (IT), isto é, o ato administrativo de cunho 

normativo, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte (CBMRN) com a finalidade de disciplinar a aplicação das exigências técnicas 

e medidas de segurança de prevenção de incêndio e pânico, nos termos da 

legislação em vigor. Conseguinte, para fins projetuais de uma fábrica, considerou-

se as IT de 2018 19 com destaque para as IT 01 (Procedimentos administrativos), 06 

(Acesso de viatura na edificação e áreas de risco), 07 (Isolamento de Risco), 11 

(Saídas de Emergência) e (Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco), nas 

seguintes tratativas: 

• Da IT-01, o edifício foi classificado quanto à ocupação (Indústria, I - 

3), à altura (Edificação de Média Altura, entre 12,00 e 30,00m) e à 

carga de incêndio (Alta, acima de 1.200MJ/m²);  

Figura 5:20 Recorte da IT 01. 

 

Fonte: Instrução Técnica 01 de 2018. 

 

 

19 O acesso na integra das Instruções Técnicas pode ser feito pelo Portal do Corpo de Bombeiros do RN. 
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Figura 5:21 Recorte da IT 01 (Anexo - Grupos). 

 

Fonte: Instrução Técnica 01 de 2018. 

• Da IT- 06 sobre o acesso de viatura ao edifício e áreas de risco, 

recomenda-se o dimensionamento de 6m de largura na via de 

acesso. 

• Da IT – 07, orienta-se utilizar uma parede corta fogo e 90cm de 

distância entre as fachadas da edificação e a corta fogo. 

• A IT – 11 informa que  a largura das saídas deve ser dimensionada em 

função do número de pessoas que por elas deva transitar, em 

função do pavimento de maior população. Além disso, deve 

obedecer a largura mínima de 1,20m em acessos, escadas, rampas 

ou descargas, para as ocupações em geral. A IT – 11 também designa 

as distâncias máximas a serem percorridas, saídas nos pavimentos, 

portas de saídas de emergência, dentre outros aspectos. 
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• Da IT – 14, obteve-se a carga de incêndio de 13050MJ/m², 

considerando a altura de armazenamento de 10m de altura. Assim, 

justifica-se a classificação da edificação, em relação a carga de 

incêndio, como sendo Alta. 

❖ Norma Brasileira (NBR) 9050/2020 

A Norma Brasileira 9050/2020 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas trata sobre Acessibilidade e Desenho Universal a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. Esta Norma visa proporcionar a utilização de 

maneira autônoma e segura do ambiente e derivações à maior quantidade 

possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade 

e percepção. Assim, estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio 

urbano e rural às condições de acessibilidade.  

Na Norma, existem diversas prescrições cabíveis ao projeto que foram 

consultadas durante o projeto. As principais estão elencadas a seguir: 

• Considerar 1,20 a 1,50m de largura para deslocamento em linha reta 

de pessoas em cadeira de rodas. Como também, levar em 

consideração um círculo com diâmetro de 1,50m para rotação de 

360º.  

• As rotas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou 

coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessíveis. Sendo 

estas constituídas por um trajeto contínuo, desobstruído e 

sinalizado. Existem dois tipos de rotas, a externa e a interna. A rota 

acessível externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de 

travessias de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas, 

passarelas e outros elementos da circulação. Enquanto a interna 

incorpora corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e outros 

elementos da circulação. 

• Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos de 

forma permanente e serem vinculados através de rota acessível à 

circulação principal e às circulações de emergência.  
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• O percurso entre o estacionamento de veículos e os acessos deve 

compor uma rota acessível. Quando da impraticabilidade de se 

executar rota acessível entre o estacionamento e acessos, devem 

ser previstas, em outro local, vagas de estacionamento para 

pessoas com deficiência e para pessoas idosas, a uma distância 

máxima de 50 m até um acesso acessível. 

• As rampas devem ser projetadas com inclinação de até 8,33%, com 

corrimão de duas alturas em cada lado, guias de balizamento de 5cm 

e piso tátil de alerta ao início e fim da rampa. Para rampas com 

6,25% a 8,33%, indica-se a implantação de patamares com áreas de 

descanso a cada 50,00m de percurso.  

• A largura mínima para escadas em rotas acessíveis é de 1,20m, e 

deve dispor de guia de balizamento com um patamar a cada 3,20 m 

de desnível e sempre que houver mudança de direção. 

• As portas, quando abertas, devem ter um vão livre, de no mínimo 

0,80 m de largura e 2,10 m de altura. Em portas de duas ou mais 

folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m, 

independentemente da sua tipologia. 

• Para corredores de extensão até 4,00m, aponta-se a dimensão 

mínima de largura de 0,90m. Seguindo-se,1,20m para os de até 

10,00m e, por fim, 1,50m para os de extensões superiores às citadas. 

E, a cada 15,00m, deve-se destinar espaço para manobra de 180º 

para pessoas em cadeiras de roda.  

• Na circulação externa, a largura da calçada deve ser projetada 

levando em consideração a seguinte divisão: faixa de serviço, que 

deve acomodar mobiliário, canteiros, árvores e postes de 

iluminação ou sinalização, com largura mínima recomendada de 

0,70m; faixa livre ou passeio, destinada à circulação que deve ter, 

no mínimo, 1,20m de largura, 2,10m de altura livre e, no máximo, 3% 

de inclinação transversal; e faixa de acesso, que corresponde ao 

espaço de passagem entre área pública para o lote, sem medida 

mínima definida.  
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• E o acesso de veículos, estacionamento e seus espaços de 

circulação não devem interferir na faixa livre de circulação de 

pedestres sem criar degraus ou desníveis. 

5.2.3 AMBIENTAIS E RECOMENDAÇÕES BIOCLIMÁTICAS 

A análise bioclimática contribui para adaptar o projeto arquitetônico ao 

clima, premissa básica e imprescindível para uma arquitetura de baixo impacto 

ambiental. Foram realizadas análises do zoneamento bioclimático, da geometria 

solar e do conforto adaptivo para identificar as estratégias bioclimáticas 

adequadas ao projeto. 

5.2.3.1 Zoneamento Bioclimático 

A cidade de São Miguel possui características diferentes do restante do 

Estado do RN porque está numa região serrana, no Alto Oeste potiguar. Por 

exemplo, a temperatura média anual de 23,2 ºC e precipitação média de 912 

milímetros (mm) por ano, concentrados entre fevereiro e maio, sendo março o 

mês de maior precipitação (240 mm), com umidade do ar de 66%, conforme IBGE 

(2010). O clima é tropical sub-úmido, com base o Mapa das Zonas Climáticas 

(Figura 5:22) do IDEMA (2014). 

Figura 5:22 Mapa de Zonas Climáticas do RN. 

 

Fonte: IDEMA, 2014. 

De acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro desenvolvido por 

Roriz et al. (1999) da NBR 15220 (ABNT, 2005), o RN (Figura 5:23) apresenta apenas 
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duas zonas: ZB 7 para o clima quente e seco e ZB 8 para o clima quente e úmido, 

incompatíveis com o clima local. A análise bioclimática para o clima de serra do 

RN é abordado por Pacheco (2016), baseado em quatro grupos (Figura 5:24) – 

quente e úmido, quente e seco, quente e sub-úmido e região serrana. As 

principais características das serras são temperaturas baixas e umidades 

elevadas somente nos períodos chuvosos.  

Figura 5:23 Zonas Bioclimáticas no Brasil. 

 

Fonte: ABNT, 2005. Modificado por Duarte (2013). 

Figura 5:24 Divisão das microrregiões do RN entre os tipos climáticos. 
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Fonte: Pacheco, 2016.  

5.2.3.2 Simulação da Geometria Solar 

No diagrama solar (Figura 5:25) percebe-se como os blocos estão 

inclinados em relação aos eixos norte-sul e leste-oeste. As simulações de 

incidência solar nos blocos e entorno considerou as alturas do projeto esperado 

(4, 8 e 16m) em dois horários, 08:00 e 16:00, nos Solstícios, para avaliar os 

extremos. 

Figura 5:25 Trajetória Solar no terreno. 

  

Fonte: App DRAJMARSH, 2022. 

• Solstício de Inverno, 21 ou 22 de Junho (Figura 5:26Figura 5:26)– 

Representa o dia com menor duração. Pela manhã, as fachadas Leste (E) e 

Nordeste (NE) receberão a maior incidência solar. Enquanto, à tarde, as 

fachadas Oeste (W), Noroeste (NW) e Norte (N) recebem os raios solares 

com maior incidência.  
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Figura 5:26 Simulação do Solstício de Inverno. 

 

Fonte: App DRAJMARSH, 2022. 

• Solstício de Verão, 21 ou 22 de Dezembro (Figura 5:27) – Representa o dia 

com maior duração. Pela manhã, as fachadas Sudeste (SE) e Leste (E) 

recebem uma maior incidência solar com o Sol em uma projeção mais 

vertical. Devido a isso, pode-se perceber que praticamente toda a fachada 

Leste do edifício menor encontra-se sombreada. Enquanto, à tarde, as 

fachadas Sudoeste (SW) e Oeste (W) concentram a maior incidência.  

Figura 5:27 Simulação do Solstício de Verão. 

 

Fonte: App DRAJMARSH, 2022. 

• Equinócio de Outono, 20 ou 21 de Março (Figura 5:28Figura 5:28) e o de 

Primavera, 21 ou 22 de Setembro (Figura 5:29) – Correspondem aos dias em 

que a duração do dia é a mesma da noite. Pela manhã, a fachada Nordeste 

(NE) recebe a maior incidência solar. É percebido que neste momento o 

sombreamento do bloco maior sobre o menor se dá quase por completo na 

fachada Leste (E) do menor bloco. Já à tarde, a fachada Oeste (W) recebe 

majoritariamente a incidência. E o sombreamento do menor bloco quase 

não interfere na fachada Oeste do maior bloco. 
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Figura 5:28 Simulação do Equinócio de Outono. 

 

 Fonte: App DRAJMARSH, 2022. 

Figura 5:29 Simulação do Equinócio de Primavera. 

 

 Fonte: App DRAJMARSH, 2022. 

5.2.3.3 Conforto Térmico 

A análise de conforto térmico adota o modelo adaptivo (LIGGETT et al., 

2016) representado na carta psicrométrica20, com base no arquivo climático21. 

Devido à indisponibilidade de registros horários do clima local, foi realizado um 

estudo comparativo (Figura 5:30) com as cidades mais próximas e com altitude 

similares: Patos/PB (665m de altitude) e Areia/PB (249m de altitude). Patos/PB foi 

escolhida pela maior similaridade das temperaturas, gerando a zona de conforto 

 

 

20 As zonas observadas de conforto e desconforto observadas carta são obtidas pela análise de 
valores de: temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura de bulbo úmido (TBU); umidade relativa 
do ar (UR) e a velocidade do ar (Va). 
21 O arquivo climático é formado por registros horários de um ano representativo (7.860 horas), com 
propriedades psicrométricas do ar, direção e velocidade do vento, nebulosidade, e radiação solar e 
luminosidade, dependendo do tipo. A fonte utilizada foi INMET 2016, compilado do Laboratório de 
Eficiência Energética em Edificações: http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos. 



96 
 

da Erro! A origem da referência não foi encontrada., por meio do software 

Climate Consultant 6.0.  

Figura 5:30 Climatologia de São Miguel/RN, Patos/PB e Areia/PB. 

 

Fonte: ClimaTempo, modificado pela autora. 

Figura 5:31 Carta Psicrométrica de Patos/PB. 

 

Fonte: Climate Consultant, 2022. 

O clima apresenta 43% de horas de conforto durante o ano e, desconforto 

moderado ao quente e ao frio, e as seguintes recomendações:  

• Confortável termicamente: o ar externo pode ser trazido para o interior da 

habitação para combater o desconforto, por meio da ventilação natural. 

Portanto, trazer o clima para dentro da habitação pelo incentivo da 

renovação do ar com ventilação natural, se a temperatura do ar externo for 

menor que a do ar interno; preservar a sensação de conforto ao evitar 

correntes de ar no ocupante para não causar desconforto ao frio, assim 

como não aquecer o ambiente evitando o ganho de calor externo e o 

aquecimento das superfícies internas. 
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• Desconforto moderado ao quente: pode ser evitado por meio do 

movimento de ar, desde que haja proteção da radiação solar. Assim, 

resfriar as pessoas e o ambiente (se estiver mais quente que o exterior) 

através da entrada do clima para dentro da habitação por meio da 

renovação do ar com ventilação natural, se a temperatura do ar externo for 

menor que a do ar interno, bem como intensificar a movimentação do ar 

interno ao redor do usuário. E não deixar o calor entrar, evitando o ganho 

de calor externo e o aquecimento das superfícies internas. 

• Desconforto moderado ao frio: não resfriar o ambiente através da 

redução da entrada de ar externo quando estiver frio e, não resfriar as 

pessoas, combatendo as correntes de ar e reduzindo sua velocidade para 

não aumentar a perda de calor dos usuários da edificação. 

Também deve ser levado em consideração é a predominância dos ventos que 

são provenientes do Leste e Nordeste, principalmente, com pequenas variações 

ao longo do ano, segundo dados do aplicativo EMON (2021), da empresa Agritech 

Semiárido Agricultura Ltda. A seleção e a aplicação dessas estratégias por 

intermédio de respostas arquitetônicas dependeram dos objetivos e das ideias 

que o projeto pretende alcançar. Obviamente, o principal deles é o baixo impacto, 

no entanto, outros aspectos serão considerados à medida que ocorre o 

desenvolvimento do produto.  

5.3 PRÉ-PROJETO  

A seguir estão detalhadas as etapas de elaboração do programa de 

necessidades e pré-dimensionamento, apresentação do conceito e partido 

arquitetônico, a definição do zoneamento e a implantação e a produção dos 

estudos volumétricos. 

5.3.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

A programação arquitetônica da planta fabril foi articulada em 05 setores 

que contemplam cerca de 45 ambientes (Figura 5:32). Tais espaços foram 

agrupados de acordo com suas funções e objetivos, seguindo a lógica do 

desenvolvimento das rotinas trabalhistas essenciais para a unidade. Outro 
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aspecto para a programação foram as diretrizes projetuais ligadas a 

sustentabilidade ambiental e social através de espaços para o desenvolvimento 

das iniciativas relacionadas, como comentadas na introdução e descritas a 

seguir. 

Ligado a programação, o pré-dimensionamento seguiu os princípios da 

modulação, a fim de otimizar a construção, reduzir o desperdício de resíduos, 

proporcionar espaços versáteis que possam abrigar distintos usos e promover 

agilidade na expansão, principalmente a vertical. Além de simplificar os processos 

de fabricação, montagem e acabamentos. Deste modo, o módulo escolhido foi o 

de 120 x 120 cm, visando melhor adequação aos materiais construtivos a serem 

utilizados, perfis de madeira e tijolo solo-cimento. 

No setor Administrativo serão desenvolvidas as atividades ligadas a 

recepção e atendimento de fornecedores, distribuidores, clientes/visitantes e 

funcionários, bem como toda a parte administrativa, de recursos humanos e de 

gestão financeira. No Social, os espaços estão destinados os espaços referentes 

às experiencias gastronômicas e socioeducativas.  

A área de Produção, será destinada ao estabelecimento da cadeia 

produtiva do café relacionada a torrefação e moagem, contemplando o 

recebimento do grão cru a expedição e distribuição com um ponto de supervisão 

de todo o processo. Por meio da visita técnica na sede de Natal do Grupo 

3Corações, foi possível estimar o maquinário mínimo para o funcionamento da 

fábrica com uma produção média de 30 toneladas por dia, assim se tem a 

seguinte estruturação: 

• 01 Torrador/torrefador Turbo com capacidade de torrar 4.000 kilos 

por hora; 

• 02 Moinhos para moer 2.000 kilos por hora; 

• 04 Silos Balão; 

• 04 Empacotadoras; 

• 04 Enfardadeiras; 

• Outras máquinas de suporte, como carros de transporte, elevadores 

e transportadores, balança. 
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Enquanto na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), serão realizadas 

as atividades internas de análises de amostras e pesquisa científica. Todas as 

atividades de suporte de diferentes frentes, a exemplo de carga e descarga, 

serralheira, refeitório, sala de descompressão, entre outros compartimentos, 

estão concentrados no setor de Apoio Técnico e Logístico. 

Figura 5:32 Programação arquitetônica e pré-dimensionamento. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

A proposta da planta fabril foi planejada para um corpo técnico de 70 a 90 

pessoas, porém, com capacidade física para um possível aumento do grupo de 

funcionários. As áreas foram estipuladas a partir das análises de Villar e Júnior 
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(2014) no livro Planejamento das Instalações Empresariais, o qual reuniu diversas 

diretrizes projetuais, como as NT e NBR 9050, para as sugestões das dimensões, 

como as de escritórios, instalações sanitárias, refeitórios, vestiários, entre outros 

ambientes.  

5.3.2 FLUXOGRAMA 

O fluxograma (Figura 5:33) expressa as relações de fluxos de visitantes e 

funcionários do equipamento. O percurso dos visitantes foi pensado a partir da 

lógica imersiva que se pretende estabelecer na fábrica, através do conceito 

“bean-to-cup”, como visto nas referências, em que o visitante poderá entrar no 

setor produtivo em horários pré-estabelecidos, além de ter uma experiência 

degustativa na cafeteria e loja. Em relação aos percursos dos funcionários, são 

vistos a partir da ótica da otimização ao agrupar os setores e deixá-los mais 

próximos. De um modo geral, propõe-se que o máximo de ambientes possa ter 

acesso ou vista para o espaço verde ao centro. 
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Figura 5:33 Fluxograma da programação arquitetônica. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

5.4 CONCEITO E PARTIDO 

A ideia de um conceito é que atue como elemento indutor do processo de 

projeto de modo recorrente compreendida como algo externo a essas premissas, 

uma ficção, analogia, metáfora ou discurso filosófico que, servindo como ponto 

de partida, daria relevância ao projeto e estrategicamente articularia todos os 

condicionantes em uma forma significativa. Assim, no presente trabalho, 

apresenta-se como conceito o Aroma (Figura 5:34Figura 5:34) em todas suas 

nuances marcantes, emblemáticas e multissensoriais.  
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Figura 5:34 Conceito Aroma. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

"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. 

De fato, não se pode separar a Fábrica de Torrefação e Moagem de Café do 

cheiro estonteador que emana da produção. No projeto, o aroma é visto como um 

ser vivo capaz de impactar as pessoas no trabalho, na vida social, no dia a dia de 
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toda a cidade. Os espaços são abertos, agradáveis e confortáveis para que o 

usuário possa ser estimulado não só olfativamente, mas também pela visão, tato, 

paladar e memória, como visto no enunciado acima. Além disso, o método “Bean-

to-Cup” (do grão à xícara) torna a experiência do usuário completa ao tornar 

possível visualizar, sentir e degustar toda a produção disponível. O projeto vem 

para ser marcante, como o aroma, por meio de uma cobertura singular, flexível 

para possíveis expansões verticais e funcional ao comportar os painéis solares, 

ligados a premissa da sustentabilidade ambiental.  

Ao tocar neste tópico sustentável, apresenta-se o expoente do conceito 

capaz de permitir que o aroma percorra por todos os caminhos e rotas: o Cobogó. 

O Cobogó é um elemento de vedação vazado e modular, tipicamente 

brasileiro, que proporciona iluminação e ventilação natural. Criado em 1929 pelos 

construtores, o português Amadeu Oliveira COimbra, o alemão Ernst 

August BOeckmann e o engenheiro pernambucano Antônio de GÓes (iniciais dos 

sobrenomes que formou a palavra). Ao trazer um pouco de história, os inventores, 

os quais moravam em Recife, criaram a solução para amenizar as condições 

climáticas no interior das casas nordestinas, levantando paredes sem vedar a 

entrada de ar no ambiente. O seu uso atende à várias premissas da arquitetura 

sustentável; como iluminação e ventilação natural e a valorização da cultura local. 

O elemento é uma identidade da arquitetura nacional. Criado para o clima tropical, 

proporciona eficiência energética, pois filtra o sol e garante ventilação 

permanente, o que diminui a necessidade do uso de ar-condicionado e iluminação 

artificial nas edificações. 

Como o aroma, o cobogó tem um apelo pela memória popular da cidade e, 

mais especificamente, com a história da segunda fábrica do Grupo 3Corações em 

São Miguel ainda visível em suas fachadas (Figura 5:35).  

http://sustentarqui.com.br/dicas/importancia-da-ventilacao-natural-para-arquitetura-sustentavel/
https://sustentarqui.com.br/principios-da-arquitetura-sustentavel/
https://sustentarqui.com.br/principios-da-arquitetura-sustentavel/
http://sustentarqui.com.br/dicas/importancia-da-ventilacao-natural-para-arquitetura-sustentavel/
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Figura 5:35 Expoente do conceito: o cobogó. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Por fim, conectado ao conceito, têm-se como partido arquitetônico a 

permeabilidade, tanto no olhar interno por meio do uso de materiais permeáveis e 

translúcidos (cobogó, brises e vidro, a exemplos), como no externo com um jogo 

de volumes bem posicionados, altos e escalonáveis, de modo que o aroma possa 

percorrer todas as áreas do projeto e se expandir para a cidade. 

5.5 ZONEAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ESTUDOS VOLUMÉTRICOS 
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O zoneamento e a implantação são as etapas direcionadas a espacialização 

do programa de necessidades, pré-dimensionamento e fluxograma integrados 

com o conceito e o partido. Assim, tornando-se etapas fundamentais à sequência 

projetual. Para a compreensão geral, a seguir é apresentado a evolução do 

zoneamento através de croquis desenvolvidos no software Sketchup 2021.  

A proposta 01 (Figura 5:36seguiu com o princípio maior a união dos setores 

em um só complexo, com passarelas e corredores abertos entre os blocos, e 

assim deixar mais espaços livres no lote. Os blocos social, administrativo e uma 

parte do apoio (bloco rosa, de refeitório e vestuários) foram alocados juntos a via 

de maior movimento e mais estreita e voltada para a melhor vista (Rua Milton 

França), enquanto o setor produtivo e os demais apoios ficaram com o acesso 

para a rua mais larga e menos movimentada (Rua Moreira Filho), permitindo assim 

uma melhor manobra para os caminhões. Essa proposta foi descartada porque 

não apresentou um bom zoneamento referente aos setores social e 

administrativo, com o foco nos fluxos.  

Figura 5:36 Proposta 01. 
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Fonte: acervo pessoal. 

A proposta 2 (Figura 5:37conseguiu evoluir no quesito dos fluxos de 

visitantes e funcionários, no entanto, não foi capaz de satisfazer as diretrizes 

básicas de conforto ambiental, enfrentando dificuldades para permitir uma boa 

ventilação e iluminação, pois diminuiu os corredores abertos e faces voltadas ao 

exterior. Outro desdobramento das condições de conforto, foi que os blocos que 

recebem os ventos são os que precisam menos de ventilação, como os apoios 

(casa de gás, energia, geradores, entre outros). 

Figura 5:37 Proposta 02. 

 Fonte: acervo pessoal. 

Após inúmeros esboços para a evolução, chegou-se a proposta final (Figura 

5:38). Nos croquis anteriores, o complexo ficou locado majoritariamente no lado 

Norte do lote, em uma tentativa de deixar espaço para manobra de caminhões 

dentro do lote com a disposição de uma doca. A fim de melhorar a permeabilidade 

entre os blocos, a ideia da doca foi substituída pela carga e descarga com o auxílio 
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de veículos motorizados. Destarte, tornando possível o melhor zoneamento dos 

blocos pelo terreno. 

Figura 5:38 Proposta 3, a final. 

 Fonte: acervo pessoal. 

O setor de apoio foi agrupado, com os blocos de apoio de vestiários e 

refeitório próximos ao restante dos blocos de apoio, assim aproveitando melhor a 

ventilação, como também, otimizando o fluxo de funcionários que passou a ser 

pela Rua Moreira Filho, enquanto o de visitantes ficou centralizado na Rua Milton 

França (Figura 5:39). Os setores administrativo, social, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) se mantiveram reunidos em um único bloco, pois seguem 

a lógica de desenvolverem algumas das atividades em conjunto com a 

comunidade. E o setor produtivo foi alocado um pouco mais ao sul para ceder 

espaço ao bloco de apoio, sem prejudicar significativamente a sua ventilação, 

uma vez que esse é o bloco com o maior gabarito e, em parte, fechado para 

ventilação externa, devido as suas demandas específicas, como a necessidade do 

maquinário ser instalado mais alto e armazenamento de produtos. 
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Figura 5:39 Proposta 3, a final. 

 Fonte: acervo pessoal. 

Os estudos volumétricos foram imprescindíveis para a decisão final do 

zoneamento. Nas propostas, foram trabalhados os gabaritos e dimensões 

aproximadas dos blocos para que pudessem ficar o mais fidedigno possível. Em 

suma, a volumetria utilizou blocos com 4, 8, 10 e 16 metros de altura, assim aos 

poucos tornando possível a visualização do partido com a permeabilidade e 

preparando para a compreensão do conceito, aroma. Ademais, com o 

zoneamento e a implantação final o projeto será capaz de desenvolver as 

questões de conforto ambiental proporcionando ventilação e iluminação em 

todos os ambientes e aproveitar o potencial paisagístico da cidade.  
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Arte por Luiza Medeiros. 
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6 FÁBRICA DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ: O 
ESTUDO PRELIMINAR 

Este tópico tem como finalidade a apresentação do Projeto Arquitetônico 

em nível de Estudo Preliminar22 da Fábrica de Torrefação e Moagem de Café em 

São Miguel/RN ao passo em que se é esclarecido as decisões projetuais 

estratégicas de layout, estruturais, de conforto ambiental e de consumo 

energético. 

6.1 O COMPLEXO E A CIDADE 

A proposta de um complexo industrial no bairro Centro, em São Miguel/RN, 

vem preencher uma lacuna no desenvolvimento econômico, social e cultural da 

cidade. O terreno foi, estrategicamente, escolhido onde funcionou a segunda 

fábrica do Grupo 3Corações, próximo das principais estradas de conexão com 

outros estados e polos industriais, como a CE-138 para o Estado do Ceará e a RN-

177 para o polo de Mossoró/RN. O local ainda mantém a “carcaça” dos antigos 

prédios, os quais não foram possíveis de serem incorporados no projeto, por 

questões estruturais do atual estado de conservação deles. 

O Complexo de Café está inserido em um conjunto de lotes que totalizam 

4.650m² de área (Figura 6:1). Visando a adequação ao programa de necessidades, 

foram escolhidos dois lotes vizinhos e um terceiro circunvizinho. De modo geral, 

foi um desafio trabalhar com um terreno estreito e pequeno ao comparar com as 

dimensões de outras fábricas de torrefação e moagem de café do Grupo 

3Corações, por isso na programação arquitetônica foi priorizado apenas os 

ambientes que fossem essenciais para o pleno funcionamento da fábrica.  

 

 

22 O nível de Estudo Preliminar será o estabelecido pela Norma NBR 13532, de 1995, em que orienta a 
Elaboração de Projeto de Edificações – Arquitetura. 
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Figura 6:1 Índices urbanísticos do projeto. 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Dessa forma, chegou-se a um Complexo Industrial de Café (Figura 6:2) 

formado por 03 blocos maiores, nos quais são desenvolvidas as atividades 

industriais, administrativas, de pesquisa e sociais, e 02 menores, destinados ao 

apoio técnico e logístico. Os acessos aos blocos se dão através das ruas Milton 

França e Moreira Filho e estes foram segmentados por fluxos de pessoas e 

veículos, sendo a primeira rua para visitantes e funcionários e, a segunda, apenas 

para funcionários e entrada e saída de mercadorias. É importante destacar que o 

acesso dos funcionários que utilizam o estacionamento privativo se dá pela Rua 

Milton França. Enquanto a rua mais larga e de menor fluxo, a Moreira Filho, fica 

destinada a entrada e saída de veículos de carga para melhor execução de 

manobras. 
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Figura 6:2 Complexo Industrial Café Aroma. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 

Os blocos foram dispostos de forma em que a ventilação possa circular por 

todos eles e que todos possam ter uma boa visibilidade do entorno. Em relação ao 

gabarito, é realizado um jogo de alturas, composto por dimensões entre 4m e 16m, 

para criar dinamicidade no complexo e aproveitar o potencial paisagístico da 

região por utilizar alturas mais altas do que o entorno. Esse fato também ajuda a 

dar destaque ao mural em homenagem ao Sr. João Rufino (Figura 6:3 e Figura 

6:4), idealizador do Café Santa Clara e católico fervoroso.  

Figura 6:3 Mural em homenagem ao Sr. João Rufino. 

 Fonte: Artista Luiza Medeiros (@luludiycore). 
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Figura 6:4 Fachadas Sul e Sudoesto do Complexo. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 

Por fim, na cidade, não há indústrias abertas e acolhedoras ao público e 

que pensem no desenvolvimento para além do econômico. O complexo de Café se 

apresenta em contrapartida a esse cenário com o conceito “Bean-to-Cup” (do grão 

à xícara), em que é oferecido ao público uma experiência completa do processo de 

produção do café, sendo possível acompanhar desde a chegada da matéria prima 

(grãos crus) à estocagem do produto final, enquanto se é ofertado degustação 

com uma cafeteria própria, aberta e transparente. 

Atrelado a esse conceito, no Complexo, podem ser oferecidos cursos 

profissionalizantes equipados de laboratórios e salas de pesquisa, além de um 

auditório e de salas multiuso para palestras e treinamentos. Por essas atividades 

educacionais serem desenvolvidas em um bloco separado da parte industrial, a 

ideia é que a parte social possa funcionar independentemente da fabril, tornando 

viável a abertura do complexo também aos sábados e domingos, assim se 

qualificando como mais uma opção turística e de lazer para a cidade e região. Com 

isso, o objetivo de ser uma Fábrica que possa crescer junto com a comunidade é 

concretizado.  
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6.2 JUSTIFICATIVAS PROJETUAIS 

No desenvolvimento do projeto, foram tomadas decisões projetuais 

calcadas em justificativas que permitissem que o Complexo Industrial de Café 

fosse funcional, adequado, confortável, equilibrado esteticamente e preocupado 

ambientalmente. 

6.2.1 SOLUÇÕES DE LAYOUT 

6.2.1.1 Bloco Café – Social, Administrativo e Pesquisa&Desenvolvimento 

O bloco foi desenvolvido para reunir as principais atividades relacionadas 

ao público externo, de executivos e empresários à clientes e a comunidade local. 

Por comportar diversos públicos, cada pavimento foi pensado estrategicamente 

de acordo com os fluxos e zonas de trabalho (Figura 6:5). Um ponto a ser 

evidenciado foi a escada central e a plataforma elevatória, a serem 

compartilhadas por todos os usuários.  

Figura 6:5 Esquema gráfico do Bloco Café. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

No primeiro pavimento (Figura 6:6), tem-se o setor administrativo e o 

social com a cafeteria, interligados por um corredor principal em que dá acesso 

aos banheiros. A parte administrativa é formada por uma recepção e por salas de 

reunião, de recursos humanos e financeiros e de administração. Já a cafeteria é 
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formada por ambientes externos e internos: o interno conta com espaço central 

de café com balcão e mesas ao redor, cozinha e depósito, enquanto o externo é 

composto por mesas e cadeiras ao ar livre, tendo uma visão privilegiada do que 

acontece dentro do setor produtivo. Sugere-se o uso de mesas com toldos na 

área externa para resguardo dos clientes da luz solar. 

Figura 6:6 Cafeteria no pavimento térreo. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 

O segundo pavimento conta com a parte administrativa e de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) composta por escritório corporativo, laboratório e duas 

salas de pesquisa, uma copa e um depósito de material de limpeza. E, também, 

conta a continuação do espaço café, integrado em um mezanino, com um suporte 

de cozinha. Já o terceiro pavimento, dedicado para a comunidade, as salas 

multiusos, de cursos e treinamento e um auditório compõem o espaço social 

(Figura 6:7). 
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Figura 6:7 Bloco Café. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 

6.2.1.2 Bloco Memória – Apoio técnico e logístico 

Este bloco (Figura 6:8) é destinado ao uso de funcionários do Complexo, 

locado no meio do lote para que os mesmos consigam acessar tanto pela rua 

Milton França, principal conexão com o estacionamento privativo, quanto pela 

Moreira Filho para quem utilize o ônibus fretado, como utilizado na sede do Grupo 

3Corações em Natal/RN (Figura 6:9). No primeiro pavimento estão situados os 

vestiários feminino e masculino, espaço ECO (centro de reciclagem) e sala de 

manutenção com foco em consertos de maquinários e peças automotivas. Já o 

segundo, têm-se a sala de descompressão para o descanso dos funcionários e o 

apoio técnico com o refeitório, a cozinha e o depósito de gêneros alimentícios.  
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Figura 6:8 Esquema gráfico do Bloco Memória. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 6:9 Fachadas Leste e Nordeste do Complexo. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 

6.2.1.3 Bloco Aroma – Produtivo – e demais espaços 

É neste bloco (Figura 6:10 e Figura 6:11) em que se concentra toda a parte 

ligação à produção, desde a chegada da matéria prima, à blendagem, à torra, à 

moagem, ao descanso, ao empacotamento e ao armazenamento do produto final. 

Inicialmente, a partir da compressão da cadeia produtiva do café, sugeriu-se uma 

disposição do layout em que a matéria prima possa ser descarregada por veículos 
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de transporte de pequenas cargas e a distribuição possa ser realizada 

diretamente para o caminhão. Vale salientar que foi decidido por deixar o 

pavimento o mais livre possível para que pudesse sofrer alterações de layout do 

maquinário sem grandes obstáculos.  

Figura 6:10 Esquema gráfico do Bloco Aroma. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 6:11 Bloco Aroma. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 
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Nesse bloco foi posto salas de qualidade e de supervisão e controle para 

que houvesse um acompanhamento próximo da produção. Como é trabalho o 

conceito Bean-To-Cup e da transparência na produção, foi pensado na conexão 

deste bloco com os demais: Café e Memória, por intermédio de passarelas entre 

as edificações para permitir uma maior fluidez de acessos. 

Por fim, os demais blocos foram pensados para atuarem como apoios 

técnico e logístico. Estes espaços contemplam a casa geradores, a qual conterá 

os geradores no modelo encapsulado, central de segurança, guarita, casa de gás 

aberta, as casas de lixo nas extremidades do terreno e o castelo de água, 

responsável pelo abastecimento hídrico de todo o complexo. Um ponto 

importante sobre o castelo foi feito o dimensionamento com base no cálculo 

médio da tipologia de uso industrial com restaurante, a qual apresenta um 

consumo médio de 100 litros/dia por pessoa, a partir da NBR 5626. Considerando 

cerca de 90 funcionários e 2 dias de reserva, têm-se 18.000. Sendo, 3/5 (10.800) 

da capacidade para o reservatório inferior e 2/5 (7.200) para o superior. 

6.2.2 ASPECTOS ESTRUTURAIS 

+ detalhadas a seguir (Figura 6:12). 

Figura 6:12 Vista explodida da parte estrutural do Complexo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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6.2.2.1 Cobertura e Laje 

O modelo de cobertura seguido foi inspirado na Escola e Moradia Infantil da 

Fazenda Canuanã, em Tocantins (Figura 6:13). Assim como em Canuanã, a 

cobertura segue com uma única água com generosos beirais e tem a sua 

sustentação em madeira (caibros e terças) (Figura 6:14). Diferentemente de 

Canuanã, a cobertura será formada painéis fotovoltaicos integrados (BIPV - 

Building Ingrated Photovoltaics23) (Figura 6:15) à edificação. Os painéis 

fotovoltaicos, além de produzir energia elétrica, também têm funções de 

envoltória, como telhado e clarabóias, por proteger das intempéries e filtrar a luz 

natural.  

Figura 6:13 Fazenda Canuanã. 

 

Fonte: Leonardo Finotti, s.d. 

 

 

23 Painéis fotovoltaicos integrados. 
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Figura 6:14 Cobertura da Fazenda Canuanã. 

 

Fonte: Leonardo Finotti, s.d. 

Figura 6:15 Painel Fotovoltaico Integrado. 

 

Fonte: Solar Frame,2021. 

A vantagem dos sistemas fotovoltaicos integrados sobre os sistemas não 

integrados mais comuns é que o custo inicial pode ser compensado pela redução 

do valor gasto em materiais de construção e mão de obra que normalmente 

seriam usados para construir a parte do edifício que os módulos BIPV substituem. 

Estes painéis foram apoiados em madeiramento formado por terças e caibros 

(figura) a serem modulados de acordo com o tipo de BIPV a ser utilizado. 
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No nível superior dos blocos, a laje projetada é composta por 03 camadas: 

a mais externa, será uma lâmina de concreto pintada com ecotinta branca, a do 

meio será uma manta de lã de rocha e, a mais interna, um forro estucado. Essa 

composição tem como principal função promover isolamento acústico dos 

ambientes e barrar o calor. A instalação de chaminé ou exaustor no bloco Aroma 

foram previstos próximos à fachada Sul do bloco, para que os ventos dissipem a 

fumaça e não causem sombreamento nos painéis e interfiram seu rendimento. 

6.2.2.2 Piso e Entrepiso 

No projeto, o piso dos blocos foi projeto em concreto e o entrepiso de 

madeira laminada cruzada (CLT). A CLT (Figura 6:16) é um compensado feito de 

tábuas que permite alcançar dimensões entre 2,40 m e 4,00 m de altura, e até 

12,00 m de comprimento, ou mais, se necessário. Devido à orientação transversal 

de cada uma das suas camadas longitudinal e transversal, os graus de contração e 

dilatação da madeira ao nível dos painéis (Figura 6:17) são reduzidos a um mínimo 

irrelevante, enquanto a carga estática e a estabilidade da forma são 

consideravelmente melhoradas. 

Figura 6:16 Prédio em CLT. 

 
Fonte: KKlaw, 2021. 



123 
 

Figura 6:17 Painel de Madeira Laminada Cruzada 

 
Fonte: Flickr. 

Segundo Franco (2020), a CLT fornece, pelo menos, a mesma resistência 

estrutural do concreto armado. É um material com alto grau de flexibilidade e 

precisa passar por grandes deformações para quebrar e desmoronar, ao contrário 

do concreto. Comparativamente, 1 m³ de concreto pesa aproximadamente 2,7 

toneladas, enquanto 1m³ de CLT pesa 400kg, proporcionando a mesma 

resistência. Devidamente sustentada por pilares, os painéis CLT dispensam o uso 

de vigas para apoio na sustentação.  

Os painéis devidamente instalados também proporcionam estanqueidade 

para evitar a infiltração de fumaça pelas por frestas. A impermeabilização da 

madeira à umidade será por meio de revestimento de vernizes, como o Stain, com 

aplicações conforme necessário. Além do painel em CLT na camada superior, o 

entrepiso é composto por uma camada central de manta de lã de rocha e uma 

inferior de forro estucado, seguindo a mesma lógica de isolamento acústico 

utilizada na laje. 

6.2.2.3 Pilares e Vigas 

Diferentemente do entrepiso e da laje em CLT, é indicado para os pilares o 

uso da madeira laminada colada (MLC), podendo ser das espécies eucaliptos e/ou 

pinus. A MLC é um material estrutural fabricado através da união de segmentos 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/clt
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individuais de madeira de fibras paralelas, colados com adesivos industriais. As 

peças resultantes oferecem alta durabilidade, resistência à umidade e ao fogo, 

flexibilidade e mais leveza. Estudos comprovam que uma viga de MLC possui a 

mesma resistência que uma viga de concreto (de mesmo volume), no entanto, o 

peso da peça em madeira chega a ser, aproximadamente, cinco vezes menor.  

Os pilares em madeira laminada colada foram utilizados nos blocos Café, 

Memória e demais apoios. Para a sustentação da cobertura, alguns pilares foram 

expostos, por isso é indicado que sejam revestidos com materiais que ajudem na 

proteção contra insetos e umidade, como vernizes. Ao projetar estruturas de 

madeira, é muito importante considerar as uniões e reforços que permitirão que 

estas mantenham-se efetivamente de pé e trabalhem em conjunto. Esses 

conectores não somente permitem incorporar madeira com madeira, como 

possibilitam ancorar elementos de madeira com paredes de alvenaria. Na Figura 

6:18é apresentado como foi pensado para a fixação dos pilares de madeira na 

fundação em concreto e demais elementos.  

 

Figura 6:18 Fixação da estrutura de madeira. 
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Fonte: Detalhes construtivos do catálogo da Rewood. 

Ainda sobre os pilares, há um diferencial no bloco Aroma: estes são de 

concreto armado por esse material oferecer uma maior resistência ao fogo, já que 

nesse bloco atua, constantemente, o processo de torra e moagem, acima de 100º 

graus. E, devido a modulação estabelecida para todo o projeto (1,20mx1,20m), 

foram trabalhados pilares com vãos entre 6m e 8,4m. Por fim, apesar dos painéis 

CLT não necessitarem de vigas, na parte da coberta é indicado o uso delas para 

sustentação (Figura 6:19). 

 
Figura 6:19 Sustentação da coberta. 

 

Fonte: Detalhes construtivos do catálogo da Rewood. 

6.2.2.4 Vedações 

Em todos os blocos, o material de vedação foi o tijolo ecológico ou de solo-

cimento (Figura 6:20), o qual é feito de uma mistura de solo e cimento, que depois 

são prensados. Seu processo de fabricação não exige queima em forno à lenha, o 

que evita desmatamentos e não polui o ar, pois não lança resíduos tóxicos no meio 

ambiente. Esse material nas proporções preestabelecidas adquire resistência e 
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durabilidade através da hidratação do cimento. A escolha por blocos cerâmicos 

ecológicos foi calcada nas seguintes características: 

• Redução da demanda energética: é um fator importantíssimo em 

termos de sustentabilidade, pois o setor de geração possui impacto 

enorme da produção de gases do efeito estufa. 

• Aproveitamento de resíduos diversos: reduz problemas ambientais 

pela dificuldade de descarte de grandes volumes, recolocando 

esses resíduos na cadeia produtiva e gerando valor para os mesmos. 

• Geração de oportunidades locais: cada resíduo só será 

efetivamente útil para a produção de blocos com uso local, pois o 

preço dos tijolos convencionais é baixo frente a outras soluções, e o 

transporte poderia baixar sua competitividade.  

• Melhoria da produtividade: a eliminação de juntas de assentamento 

promove um ambiente de construção mais limpo e produtivo em 

paredes de alvenaria de vedação vertical que não possuem 

instalação elétrica ou hidrossanitária. 

Figura 6:20 Fileira de Tijolo Solo-Cimento. 

 
Fonte: Revista AdNormas, 2019. 

Por fim, foi utilizado o modelo com 2 furos por possibilitar isolamento 

térmico e acústico se combinado com outros materiais, além de permitir embutir 

colunas estruturais e facilitar as instalações elétricas e hidráulicas. As paredes 

https://www.escolaengenharia.com.br/instalacoes-hidraulicas/
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serão erguidas por fora e fixadas com estruturas metálicas no entrepiso e nos 

pilares de madeira, como na Figura 6:21a seguir.  

Figura 6:21 Edificação em CLT com pilares em madeira. 

 

Fonte: Think Wood, s.d. 

 

6.2.3 ESTRATÉGIAS DE CONFORTO AMBIENTAL 

As principais aberturas foram projetadas com orientação Leste e Norte e 

causar ventilação cruzada, e foram previstos ventiladores de teto para os 

períodos de calmaria de vento. 

Como o Bloco Aroma (Figura 6:22) abarca todo o setor produtivo com o 

funcionamento de máquinas que emitem calor, as aberturas foram situadas na 

parte superior das fachadas Leste e Norte/Nordeste para a entrada do vento e, na 

Oeste para a exaustão. Também nessa fachada, a abertura fica a 4,5m de altura do 

nível do solo com o propósito da saída de calor não incomodar o transeunte. Esta 

estratégia favorece a troca de calor entre o ambiente interno e o externo e auxilia 

na manutenção de uma temperatura adequada na laje. A coberta foi afastada da 

laje para favorecer o arrefecimento do ático e facilitar a manutenção dos BIPV. 
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Figura 6:22 Entrada e saída de ar no bloco Aroma. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

As esquadrias foram projetadas com painéis duplos: um de vidro e outro de 

madeira (Figura 6:23). O vidro atua como isolamento acústico e serve para 

preservar o contato com o exterior e controlar a permeabilidade e evitar o 

desconforto ao frio devido à temperatura baixa e/ou velocidade do ar, em 

situações que não há insolação. O painel de madeira, com uso de veneziana 

regulável, é para sombrear nos períodos de insolação, e controlar a 

permeabilidade ao vento.  

Figura 6:23 Aberturas para as fachadas Leste, Norte e Nordeste. 

 

Fonte: Projeto por Letícia de Lima e Renderização por Enderson Clayton. 
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Foram projetados cobogós acústicos, os quais foram desenvolvidos por 

Bianca Carla Dantas 24, tanto em ambientes em que há a baixa permanência de 

usuários, como corredores e vestiários, quanto nas fachadas do Bloco Aroma para 

arrefecer o ambiente e atenuar os ruídos sonoros provenientes da produção. 

Enquanto promove a ventilação, a atenuação dos ruídos é importante por a 

fábrica se situar em uma zona residencial.  

O Bloco Aroma foi projetado com parede dupla de tijolo solo-cimento, 

recheado com manta de lã de rocha e as portas com tratamento acústico. O 

entrepiso dos blocos Memória e Café é composto por lâmina de gesso, forro 

estucado, manta de lã de rocha diretamente sobre o forro e painel CLT. A Casa de 

Geradores apresenta atenuadores sonoros próximos às entradas e saídas de ar. 

Por fim, também foi pensado no desenvolvimento de muros com inclinação de 45° 

em sua extremidade livre para redirecionar a propagação do som que os 

ambientes no terréo emitem.   

6.2.4 PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A meta inicial do projeto de produzir sua própria energia por fontes 

renováveis foi adaptada à medida que foi constatado que parte do maquinário 

industrial usa o gás natural como combustível no processo de torra. Foi realizado 

um estudo comparativo (Figura 6:24) com a Fábrica do Grupo 3Corações em 

Natal/RN, considerando apenas o consumo energético ligado ao setor de torra e 

moagem de café do mês de Maio/22, resultando em 289.726Kw/mês. 

Figura 6:24 Estimativa de energia. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

24 Em sua tese de doutorado intitulada “Proposta de elemento vazado acústico” apresentada em 2010 
pela Universidade de São Paulo. 
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Proporcionalmente, o consumo resultante para o projeto em 

desenvolvimento corresponde a 72.431,5Kw/mês, e a área calculada de painéis 

fotovoltaicos foi 4.224m² (cálculo simplificado baseado na irradiância anual do 

lugar e tecnologia recorrente). Foram projetados 2.593,24m² de painéis nas 

coberturas dos blocos, e a utilização de terrenos próximos para a instalação dos 

painéis restante (Figura 6:25).  

Figura 6:25 Painéis fotovoltaicos no solo. 

  

Fonte: Hipex, s.d. 
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Arte por Luiza Medeiros. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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. Antes de mais nada, foi preciso aprofundar a 

importância cultural do café para a compreensão de sua cadeia produtiva e como 

a arquitetura atua em seu funcionamento para que então fosse possível pensar no 

desenvolvimento sustentável da fábrica. 

Diante de todas as discussões, o projeto da Fábrica de Torrefação e 

Moagem de Café vem a aproveitar a oportunidade de inserção no munícipio de 

uma indústria que possa a vir a atuar ambiental, social e economicamente. Essa 

resposta se dá através do uso materiais construtivos sustentáveis, aplicação 

energética renovável na cultura local e disposição de espaços integrados para que 

a comunidade possa desenvolver atividades educacionais e sociais, bem como se 

envolver no processo produtivo e no funcionamento fabril.  

Acrescenta-se ainda o desafio que foi projetar uma indústria envolvida 

com o progresso econômico ao lado de um desenvolvimento mais sustentável. Foi 

enfrentado o dilema entre produção de energia renovável e o uso de combustível 

não renovável na parte do maquinário. Toda a problemática foi debatida através 

de referências e conceituações como equiparar essas duas estratégias e mitigar 

os impactos ambientais.  Assim, o projeto exemplifica um princípio de mudança 

na forma como se projeta para o uso industrial.  

Outro dilema enfretado foi entre conservar e reformar um edifício sem 

conhecer a fundo a estrutura ou construir um novo. Nesse caso, optou-se por a 

construação de novas edificações com o pensamento a longo prazo e utilizando 

materiais de baixo impacto. E também foi vista a questão da expansibilidade 

dentro de um lote com dimensões tão limitadas, resultando na verticalzação. 

Por fim, todas as etapas descritas anteriormente foram de sumo valor para 

a concretização do desafio, 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.   
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