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RESUMO 

 

A atividade humana na Terra tem esgotado os recursos naturais e causado 

desequilíbrios que estão levando o planeta à exaustão. A construção civil tem a sua 

participação nesses processo desde a retirada de insumos da natureza até o 

impacto dos processos construtivos e de operação dos edifícios. 

Assim é importante que a arquitetura também dê a sua contribuição gerando 

alternativas amigáveis ao planeta, ou seja, que causem menos impacto na sua 

instalação e operação. As edificações devem ser bem implantadas, utilizarem 

materiais que permitam a reutilização, remontagem ou reciclagem e, por fim, tenham 

uma operação econômica em ralação aos recursos naturais. 

Dessa forma, apresentamos uma proposta para um edifício de uso institucional a ser 

edificado no Campus Central da UFRN, inserido nos limites do Centro de 

Biociências intitulado Laboratórios das Pós-graduação do CB para abrigar 

instalações de pesquisa, ensino e armazenamento de informações. 

O objetivo é o desenvolvimento de um projeto de arquitetura elaborado a partir da 

racionalização da construção, coordenação modular e uso de elementos pré-

fabricados. O resultado deve propor uma solução adequada que promova menos 

impacto na instalação da obra (canteiro), que aconteça de forma rápida e limpa e 

que, estando adequada ao clima, ofereça conforto aos seus usuários, permitindo a 

redução de recursos energéticos na sua operação. 

 

 

Palavras-chave: Projeto, Racionalização da Construção e Pré-fabricação.  

 



ABSTRACT 

 

Human activity on Earth has depleted natural resources and caused imbalances that 

are leading the planet to exhaustion. The building construction has to participate in 

these proceedings since the withdrawal of the nature feedstock to the impact of 

construction processes and operation of buildings. 

It is important that the architecture also gives her contribution to generating friendly 

alternatives to the planet that causes less impact on their installation and operation. 

The building must be well established, use materials that allow reuse, refitting or 

recycling, and finally, has an economic operation grating to natural resources. 

Thus, we developed a proposal for institutional use building to be built in the Central 

Campus UFRN, inserted within the limits of Biosciences Center, called Laboratories 

of Postgraduate CB, to house facilities  on research, teaching and information 

storage. 

The objective is the development of an architectural design project using the 

rationalization of construction, modular coordination and prefabricated elements. The 

result should propose a suitable solution that promotes less impact in the installation 

of work  construction field, quickly and cleanly work and, as adapted to climate, offer 

comfort to its users, allowing the reduction of energy resources in its operation. 

 

 

Keywords: Design, Construction and Rationalization of Prefabrication.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A produção arquitetônica contemporânea tem apresentado um repertório 

vasto no que se refere à variação de formas, materiais e técnicas utilizadas, em 

alguns casos se aproximando das bases conceituais do Movimento Moderno, 

fazendo uma retomada do racionalismo e buscando soluções adequadas para 

promover o conforto ambiental aliando processos de racionalização da construção. 

Além da experiência do passado, os novos projetos também se orientam em atender 

os novos paradigmas de escassez de recursos naturais e preservação do ambiente 

diante do impacto evidenciado da presença do homem no planeta. 

 É fato que na vanguarda da arquitetura nascem projetos apoiados na 

tecnologia digital utilizando novos materiais e a tecnologia aplicada à eles para 

atender às demandas por edifícios cada vez mais ousados que se transformem em 

ícones atrativos. 

 Estamos falando de vanguarda, enquanto a grande maioria dos novos 

projetos não apresenta essa constituição da maravilha construída como símbolo do 

novo. Na realidade próxima que nos inserimos, considerando a cidade de Natal e, 

mais especificamente, os limites do Campus Universitário Central da UFRN, as 

edificações apresentam soluções, materiais e técnicas tradicionais, com a 

justificativa da utilização do cumprimento do modus operandi da construção civil 

nesse espaço e tempo atual. 

 Mas, o que é possível trazer para a nossa realidade dessa produção de 

vanguarda? Em que essa experiência pode influenciar o processo que usamos hoje? 

Como nos auxiliará no atendimento às questões de conforto ambiental e redução do 

impacto ambiental? Retirando os efeitos cênicos e a exuberância exagerada de 

formas, o que nos resta é o processo racionalizado para a construção se tornar mais 

eficiente, econômica e menos degradante do meio ambiente aliado ao emprego de 

materiais que permitam essa agilidade e flexibilidade na concepção do edifício. 

 Assim, o nosso objetivo é aplicar princípios da racionalização construtiva no 

projeto de uma edificação de referência para o Campus Central da UFRN, de modo 

a atender as condições adequadas de conforto ambiental utilizando método 
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construtivo pré-fabricado definido a partir da utilização da coordenação modular, 

seguindo princípios de sustentabilidade e soluções para a redução do consumo 

energético do edifício. Como resultado desse estudo, espera-se a compreensão do 

processo de desenvolvimento do projeto de arquitetura, em sua complexidade, para 

a apresentação de um produto arquitetônico que difere, como proposta e solução, do 

cenário atual da produção arquitetônica do Campus Central da UFRN.  

 Como Arquiteto e Urbanista integrante do quadro de servidores da 

Superintendência de Infraestrutura - SIN, órgão da UFRN responsável pela gestão 

do patrimônio construído, incluindo os novos projetos e construções, proponho 

nesse estudo um novo olhar sobre o processo de concepção arquitetônica e sobre o 

edifício institucional dentro dessa estrutura da instituição. A atuação como arquiteto 

dentro dessa estrutura segue as orientações, trâmites ou convenções aceitas como 

adequadas para os edifícios do Campus Central.  

 Especificamente, esse estudo vem para atender a demanda real da produção 

de um edifício setorizado em quatro pavimentos, com lâminas de 280 m², e uma 

área total construída de aproximadamente 1.200 m², para abrigar as instalações dos 

Laboratórios das Pós-Graduações do Centro de Biociências, nesse campus da 

UFRN. 

 Vivemos um panorama atual de grande crescimento da UFRN com, cada vez 

mais, novas linhas de pesquisa e novos ambientes didáticos e laboratoriais e, por 

consequência,  a ampliação da área construída da estrutura física do Campus 

Central, no bairro de Lagoa Nova. Portanto, esse novo pensamento que aqui se 

desenvolve se justifica como proposição de estudo para novas possibilidades de 

projetação e soluções diferenciadas do convencional adotado atualmente, como 

forma de contribuir com proposições para futuros projetos da SIN/UFRN e suas 

futuras intervenções. 

 Após essa introdução, no segundo capítulo, apresentamos uma revisão da 

literatura referente aos temas aqui abordados e de interesse da pesquisa: 

sustentabilidade, racionalização da construção, coordenação modular e pré-

fabricação. 

 No capítulo três são apresentadas as referências projetuais que serviram de 

embasamento teórico-metodológico para a compreensão do cenário atual no 
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universo de estudo - Campus Central da UFRN - e intervenções fora desse 

ambiente, evidenciando relações e diferenças marcantes. 

 No quarto capítulo está apresentado o processo metodológico de projeto de 

arquitetura, identificando o problema a ser atendido, apresentando os passos 

percorridos para a sua solução levando em conta todos os condicionantes e, por fim, 

o lançamento do partido arquitetônico do edifício. 

 A proposta final de projeto para a edificação aparece descrita no capítulo 

cinco, onde são apresentados o sistema construtivo, materiais e soluções 

empregados e informações necessárias para a compreensão da proposta para o 

edifício institucional na UFRN para abrigar os laboratórios das pós-graduações do 

Centro de Biociências. 

 Por fim, no sexto capítulo, estão comentadas as experiências e o resultado 

obtido com essa pesquisa e proposta de projeto arquitetônico, bem como sugestões 

para futuros estudos ou projetos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL (REVISÃO DA 

LITERATURA) 

 

 A revisão bibliográfica teve foco nos temas diretamente ligados e 

fundamentais para o desenvolvimento dos conceitos de base que fundamentam o 

processo de desenvolvimento desse estudo. 

 Primeiramente, abordamos o conceito de sustentabilidade que nos orienta de 

modo a poder gerar uma proposição adequada e equilibrada no atendimento das 

necessidades humanas frente à manutenção do equilíbrio ambiental, adequação 

social e cumprimento dos recursos econômicos. 

 A seguir, o foco se volta para os temas da racionalização da construção, a 

coordenação modular e alternativas de pré-fabricação como ferramentas de 

qualidade para o processo de projetação. 

 

2.1. SUSTENTABILIDADE 

 

 Nos últimos tempos muito se percebe a preocupação da sociedade com a 

preservação do meio ambiente, notadamente através de ações públicas de 

conscientização sobre os riscos de sua degradação em função dos impactos das 

atividades humanas sobre a qualidade de vida. Demantova (2012) indica que os 

primeiros esforços globais tomaram corpo a partir da década de 50 com a ocorrência 

de grandes acidentes ambientais, como o de Minamata, Japão; o de Bhopal, na 

Índia em 1984 e o grande vazamento de petróleo da companhia Exxon Valdez no 

Alasca (EUA), em 1989. A autora também indica o surgimento das primeiras 

consequências ambientais já no século XVIII causadas pela Revolução Industrial e 

suas alterações socioambientais que trouxeram insalubridade para as cidades 

inchadas de novos operários que conviviam com pestes e doenças que matavam e 

desabrigavam grande número de pessoas. 



5 

 

 Hoje em dia o tema está muito mais pertinente quando se avalia o 

crescimento das grandes cidades que avançam por áreas rurais e áreas de 

preservação da fauna e flora, criando desequilíbrio, contaminando ambientes e 

trazendo riscos à qualidade de vida de seus habitantes. As questões como: 

contaminação das reservas de água potável, poluição ambiental, descarte de 

resíduos e escassez dos recursos não renováveis estão sempre em debate, sendo 

apresentadas, para esses problemas, as soluções de reuso, reciclagem e eficiência 

energética como únicas alternativas a um colapso iminente. A busca é pelo viver 

humano sustentável - a sustentabilidade. 

 A Sustentabilidade tem que ser compreendida como um conceito amplo sobre 

as condições de vida da humanidade, abrangendo conceitos ambientais, sociais e 

econômicos. Ambientalmente é vital que as atividades humanas existam 

promovendo o equilíbrio da proteção do ambiente físico e o uso de seus recursos 

frente à capacidade de suporte do planeta. Deve-se buscar o desenvolvimento justo 

de sociedades justas, que ofereçam oportunidades ao desenvolvimento humano, ao 

mesmo tempo  que se viabilizem recursos e condições para a prosperidade 

sustentável. 

 O cenário atual indica a necessidade de se fazer uso de novas práticas de 

projeto de modo a diminuir a pegada ecológica (Figura 1) nas áreas urbanas. A 

arquitetura se mostra fundamental no eixo de orientação em busca desse equilíbrio 

homem versus planeta. 
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Figura 1: Princípios da Sustentabilidade para diminuir a pegada ecológica. 

 

Fonte: Disponível em < http://sustentabilidade-tecnologica.blogspot.com.br/>. Acesso em janeiro de 
2013. 

 

 O documento Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório Brundtland, 

organizado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU esclarece: 

 

A humanidade possui a capacidade para fazer desenvolvimento sustentável  
para garantir o suprimento das necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias 
necessidades. 

 Desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de harmonia, mas 
um processo de mudança no qual a exploração de recursos, a direção de 
investimentos, a orientação de desenvolvimento tecnológico, e mudança 
institucional são feitas de forma consistente com as necessidades futuras, 
bem como com as necessidades do presente. (Our Common Future, 1987, 
p.16. Tradução nossa) 

 

 

 A Arquitetura Sustentável é aquela que busca minimizar os impactos 

ambientais negativos provocados pela construção e operação de edifícios. Para 

tanto, o seu objetivo é aumentar a eficiência e a moderação no uso de materiais, 

energia e ocupação do espaço. A Associação Brasileira dos Escritórios de 
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Arquitetura - AsBEA, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS, 

entre outras instituições, apresentam diversos princípios básicos da construção 

sustentável, apresentando destaque para: 

• Aproveitamento máximo de condições naturais locais; 

• Utilização mínima de terreno e integração máxima ao ambiente natural; 

• Implantação com análise do entorno; 

• Não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas 

e concentração de calor, sensação de bem-estar; 

• Garantia da qualidade ambiental interna e externa; 

• Gestão sustentável da implantação da obra; 

• Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; 

• Uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo; 

• Redução do consumo energético; 

• Redução do consumo de água; 

• Redução, reuso, reciclagem e descarte correto dos resíduos; 

• Introdução de inovações tecnológicas sempre que possível e viável; 

• Educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo. 

 Diante do cenário apresentado, o presente estudo se valerá desse 

pensamento para redução do impacto ambiental causado pela implantação de uma 

edificação, levando em consideração o local onde será construído o edifício, as 

condições ambientais desse entorno, o sistema construtivo e seu consumo 

energético e geração de resíduos, bem como sistemas de redução, geração ou 

reuso de recursos energéticos que possam ser implantados. 
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2.2. RACIONALISMO E RACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

 

 O Racionalismo na Arquitetura se torna evidente a partir das primeiras 

manifestações culturais e filosóficas do início do século XX que propunham uma 

nova sociedade construída sobre bases industriais e de produção em escala. Mas, o 

seu embasamento no uso das formas simples ou geométricas e composição 

elementar estão presentes há muito tempo, como afirma Colin (2010): 

 

O Racionalismo na Arquitetura  antecede em muitos séculos a Descartes. 
Na base ancestral da Cidade de Três Milhões de Habitantes, de Le 
Corbusier, estão os traçados ortogonais greco-romanos, como os de 
Hipodamo de Mileto, isto é, aquele desejo de ocupar uma extensa área com 
uma malha ortogonal ordenadora e disciplinadora. Em suma, a Arquitetura 
era ‘racionalista’ antes da Filosofia o ser.  

 

 Com a Bauhaus, escola fundada por Walter Gropius em 1919, o racionalismo 

se tornou mais evidente nos projetos, demonstrando alguns princípios elementares, 

como economia na utilização do solo e na construção, respeito às características 

tectônicas de cada material (madeira, aço, vidro etc.), o uso das novas tecnologias 

e, sobretudo, a relação entre forma e função considerando sua correspondência a 

um problema ou método definido previamente. 

 Já Albernaz (1999, p.530) em seu Dicionário Ilustrado de Arquitetura 

corrobora com a importância do Racionalismo dentro do pensamento Modernista e 

traz sua compreensão da experiência da arquitetura brasileira: 

 

É a tendência que teve maior influência na arquitetura moderna 
brasileira. Expressa-se pelo uso de materiais novos, estrutura 
aparente, coberturas planas, despojamento de ornamentação, 
grandes superfícies envidraçadas de caixilhos metálicos. Prioriza o 
espaço interno da edificação. (ALBERNAZ, 1998, p. 530) 

 

 O termo racionalização remete ao método que tem a razão como fio condutor 

da ordenação de toda e qualquer atividade humana nas diversas áreas do 
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conhecimento, e é empregado para demonstrar a mudança de conceitos em alguns 

momentos históricos.  

 Seus princípios começaram a ser definidos e utilizados a partir da 

necessidade de recuperação e reordenação econômica da Alemanha após o fim da I 

Guerra Mundial, na década de 1920. Com o objetivo de promover o desenvolvimento 

de nova formas de coordenação e integração, padronização e planejamento, o 

pensamento racional tornou-se  ferramenta de relacionamento do homem com o seu 

entorno, influenciando distintas áreas do conhecimento. 

 A Racionalização deve ser entendida como o estudo dos métodos que são 

utilizados para se construir de modo a reduzir o tempo de trabalho e se alcançar 

melhores índices de produtividade e rentabilidade. Com o avanço dos processos de 

racionalização e a consequente substituição da mão de obra artesanal por máquinas 

e novas tecnologias cria-se condições para que se estabeleça o processo de 

industrialização da construção. 

 

O processo mental que governa a ação contra os desperdícios temporais e 
materiais dos processos produtivos, aplicando o raciocínio sistemático, 
lógico e resolutivo, isento do influxo emocional; é um conjunto de ações 
reformadoras que se propõe substituir as práticas rotineiras convencionais 
por recursos e métodos baseados em raciocínio sistemático, visando 
eliminar a casualidade nas decisões. (BARROS e KOWALTOWSKI, 2002, 
p.2) 

 

 Para  Franco (1998, n.p., apud Pereira, 2005, p. 32) a racionalização objetiva 

a busca de:  

• Diminuição do consumo de materiais;  

• Diminuição do consumo de mão de obra;  

• Uniformização do produto;  

• Preparação para a aplicação de técnicas racionalizadas em fases posteriores;  

• Aumento do nível de organização do trabalho;  

• Aumento da segurança, diminuindo as perdas materiais e humanas associadas a  

acidentes;  
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• Aumento da qualidade e desempenho do produto;  

• Diminuição de problemas patológicos.  

 Assim, tomaremos como base esses princípios na concepção do partido 

arquitetônico e estabelecimento do processo construtivo, de modo a obter melhores 

índices de eficiência construtiva e agilidade durante a obra, buscando um melhor 

resultado para os futuros usuários da edificação e para a UFRN, como instituição de 

ensino responsável pela construção e manutenção do edifício. 

 

2.2.1. RACIONALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL 

 

 A partir da década de 1950 começam a ocorrer as primeiras experiências de 

um aprimoramento do processo construtivo calcado no aperfeiçoamento da 

tecnologia e na melhoria dos seus processos. Os primeiros exemplos vêm de alguns 

trabalhos de Oscar Niemeyer, em Brasília, e de João Filgueiras Lima - o Lelé, que 

segue desenvolvendo estudos e projetos utilizando processos racionalizados até os 

dias de hoje, como veremos adiante. 

 Essas iniciativas surgem a partir do estímulo à industrialização no período pós 

II Guerra Mundial, seguindo o caminho de reestruturação do continente Europeu que 

passou a utilizar processos produtivos mais dinâmicos para conseguir suprir as 

necessidades dos países com suas economias devastadas. Com o governo do 

presidente Juscelino Kubitschek - de 1956 a 1961 - foram realizados grandes 

investimentos em infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas e aeroportos, como 

parte do plano de metas de desenvolvimento de "50 anos em 5 anos", slogan 

desenvolvimentista do então presidente. A indústria passou, a partir desses 

incentivos, a produzir os produtos industrializados que a construção civil necessitava 

para atender ao ritmo de crescimento imposto e que o país necessitava. 

 A transferência da capital federal para a região Centro-Oeste com a 

construção de Brasília também ajudou a diversificar o centro industrial do país, 

impulsionando novas indústrias e fornecedores para a região e estimulando ainda 
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mais o transporte rodoviário e a indústria automobilística. O país crescia e, como ele, 

a construção civil precisava atender a essa demanda.  

 Em Brasília, o concreto armado passou a ser utilizado em grande escala e 

surgem os primeiros exemplos de projetos utilizando componentes racionalizados, 

como módulos pré-moldados em concreto armado. São produtos desse período o 

prédio do Ceplan (Figura 2, Figura 3) e o Instituto Central de Ciências ( Figura 4, 

Figura 5), na UNB - Universidade de Brasília, de autoria de Oscar Niemeyer, bem 

como o Alojamento dos Professores (Figura 6), de João Filgueiras Lima.  

 

Figura 2: Centro de Planejamento - CEPLAN - UNB, Brasília - 1962, projeto Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7423>. Acesso em 
2013. 

Figura 3: Centro de Planejamento - CEPLAN - UNB, Brasília - 1962, projeto Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7423>. Acesso em 2013. 



12 

 

 

Figura 4: Instituto Central de Ciências - ICC - UNB, Brasília - 1963, projeto Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Disponível em  http:<//www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7423>. Acesso em 
2013. 

Figura 5: Instituto Central de Ciências - ICC - UNB, Brasília - 1963, projeto Oscar Niemeyer. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7423>. Acesso em 
2013. 

Figura 6: Alojamento dos Professores - UNB, Brasília - 1962, projeto João Filgueiras Lima. 

 

Fonte: Disponível em <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/177/pini-60-anos-118597-1.aspx>. 
Acesso em 2013 
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2.3. A OBRA DE JOÃO FILGUEIRAS LIMA, O LELÉ 

 

 O arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, inicia sua 

carreira em 1957 quando parte para o planalto central integrando a equipe que iria 

projetar a nova capital federal. A partir daí, a sua produção arquitetônica se 

confunde com a história da racionalização da construção no Brasil, notadamente no 

desenvolvimento da argamassa armada. A sua contribuição a esse processo de 

racionalização é inquestionável, tendo desenvolvido pesquisas utilizando sistemas 

pré-fabricados. 

 O projeto do Galpão de Serviços Gerais da Universidade de Brasília 

apresenta o uso intensivo de peças pré-moldadas de concreto para os componentes 

estruturais e de cobertura a partir da modulação dos pilares e a justaposição das 

calhas da cobertura, que propiciaram flexibilidade à edificação com a obtenção de 

um grande vão interno central. 

 Nos projetos seguintes, Lelé  continua se utilizando de processos 

racionalizados e de pré-fabricação de componentes, sempre com a preocupação de 

uma qualidade formal dos componentes, bem como a articulação entres esses 

componentes por meio de encaixes eficientes. Dentro dessas obras, os processos 

artesanais são, cada vez mais, reduzidos ao mínimo. 

 Na da obra do Hospital Distrital de Taguatinga (Brasília, 1968) em parceria 

com Oscar Niemeyer, foram empregados grandes painéis pré-fabricados de 

concreto com até 3,00 x 2,50 m na composição da fachada, que serviu como 

laboratório para as experiências de sucesso que iria desenvolver para a rede de 

hospitais Sarah Kubistchek. 

 O Hospital Sarah Kubitschek de Brasília (Figura 7, Figura 8) ,projetado em 

1975, foi o marco inicial da rede de hospitais especializados no aparelho locomotor e 

ainda hoje é referência na América Latina em diagnóstico, tratamento e reabilitação 

de pacientes com limitação de locomoção.  
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Figura 7: Hospital Sarah Kubitschek, Brasília - 1975. Projeto João  Filgueiras Lima. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.sarah.br/Cvisual/Sarah/>. Acesso em 2013. 

 

 O conceito de Lelé para esse hospital foi revolucionário. Os espaços são 

flexíveis e ampliáveis sem comprometer a estrutura e a dinâmica da unidade, 

mesmo para se adequar às novas tecnologias. Ainda, oferece tetos jardins (Figura 8) 

adjacentes às enfermarias que protegem da insolação excessiva e se prestam às 

práticas terapêuticas e ao convívio social dos pacientes, além de "sheds" e aberturas 

para iluminação natural (Figura 8,Figura 9,Figura 10).  

Figura 8: Sheds de iluminação - Hosp. Sarah Kubitschek, Brasília - 1975. Projeto João F. Lima. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.sarah.br/Cvisual/Sarah/>. Acesso em 20013. 
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 O reconhecimento da excelência do tratamento hospitalar da rede Sarah 

muito se deve às soluções arquitetônicas adotadas nos projetos de todas as 

unidades que, além de Brasília, nasceram em sequência: Salvador, Belo Horizonte, 

Fortaleza, São Luiz e Rio de Janeiro. O arquiteto também desenvolveu projetos para 

o Posto Avançado em Macapá e o Centro Ambulatorial Infantil de Belém. 

Figura 9: Sala de Reabilitação - Hospital Sarah Kubitschek Brasília.  

 

Fonte: Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423> - Foto: Nelson Kon. 
Acesso em janeiro de 2013. 

 

Figura 10: Abertura zenital de iluminação - Hospital Sarah Kubitschek Brasília. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423> - Foto: Nelson Kon. 
Acesso em janeiro de 2013. 

 

 Na década de 1980, o arquiteto desenvolveu trabalhos expressivos à frente 

da Companhia de Renovação Urbana de Salvador - RENURB utilizando elementos 

pré-fabricados mais leves, principalmente a argamassa armada, em obras de 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423
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urbanização, saneamento e assentamentos para população de baixa renda. Os 

elementos eram fabricados em linhas de produção utilizando formas de aço e 

manuseados, prioritariamente, por operários, já que as peças pesavam, no máximo, 

90 kg. 

 João Filgueiras Lima também aplicou essa tecnologia na produção em larga 

escola de escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, quando esteve à frente da 

FERJ - Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos, antes de retornar à Salvador e 

continuar no desenvolvimento de processos de pré-fabricação, dessa vez à frente da 

FAEC - Fábrica de Equipamentos Comunitários de Salvador, onde se dedicou à 

produção de elementos de contenção e drenagem, mobiliário urbano, creches, 

escolas, dentre outros. 

 Como um resumo do conjunto da obra de arquiteto João Filgueiras Lima, 

Ekerman (2005) assim define o papel do arquiteto: 

 

A ideia de concretizar uma arquitetura mais humana, preenchida por luz e 
ventilação natural, além de racionalizada e economicamente viável, tornou a 
Rede Sarah um símbolo de boa arquitetura (e boa administração) em nosso 
tropical e carente Brasil. O Centro de Tecnologia fornece hoje peças não só 
para os hospitais da rede, mas também para outras obras como Escolas, 
Tribunais de Contas e Tribunais Eleitorais em todo o país, provando seu 
sucesso. A força das propostas de Lelé, capazes de romper a 
descontinuidade das políticas públicas, e penetrarem em grande parte de 
nosso território, mostra que a arquitetura pode, sim, ter sua parte num 
mundo e num Brasil melhor. (EKERMAN, 2005) 

 

  

2.4. COORDENAÇÃO MODULAR 

 

 O cenário no Brasil, apesar de ter sido um dos primeiros países do mundo a 

aprovar uma norma de Coordenação Modular em 1950 - a NBR 25R, não se alterou 

muito ao longo dos anos, mesmo com sua substituição pela NBR 05706 Nb 25 - 

Coordenacao Modular Da Construcao em 1977.  

 Atualmente, diante de novos desafios ambientais, a necessidade de redução 

de custos e de aumento de produtividade, esse tema volta à tona no debate da 
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arquitetura em busca de um melhor aproveitamento dos componentes construtivos 

e, em consequência disso, otimização do consumo de matérias-primas, de consumo 

energético para produção desses componentes e, por fim, de sobras desses 

componentes em função dos inúmeros cortes que sofrem na etapa de construção. 

 Os sistemas modulares já foram utilizados por diversas civilizações desde a 

Grécia antiga. Já no século XX, diante da sociedade industrial e das teorias da 

Arquitetura Moderna, Le Corbusier proclamava a necessidade da produção de 

habitações no ritmo da industrialização, ou seja, em série, como linha de montagem. 

Já Walter Gropius se utilizando dos preceitos da Bauhaus projeta em 1927 duas 

casas operárias no bairro de Weissenhof e, cinco anos depois, a sua "Casa 

Ampliável". Eram inovadoras e compartilhavam dos princípios de montagem de um 

sistema: pré-fabricado de estrutura metálica montado a seco com painéis de 

vedação à base de cortiça revestidos com cimento amianto. 

 Greven e Baldauf (2007) admitem a afirmação de que a Coordenação 

Modular tem como objetivo a racionalização da construção, enquanto Rosso (1980) 

define a racionalização como a aplicação mais eficiente de recursos para a obtenção 

de um produto dotado da maior efetividade possível. A partir desses conceitos que 

buscam eficiência e eliminação de desperdício, países como a Alemanha e Estados 

Unidos chegaram até um patamar que pode ser chamado de conectividade, 

utilizando recursos de informática e informatização conjuntamente com os 

equipamentos industriais informatizados, permitindo a produção de componentes 

dimensionados de acordo com as necessidades de cada projeto e/ou cliente, desde 

que a conectividade entre eles esteja perfeitamente resolvida. Greven e Baldauf 

(2007, p.66). também "indicam uma evolução no desenvolvimento da conectividade 

entre os componentes, sempre levando em consideração que a Coordenação 

Modular é o fundamento de todo o processo" e ainda visualizam o papel 

fundamental dos profissionais e estudantes de Arquitetura e Engenharia no processo 

de implantação da Coordenação Modular. Esses profissionais devem ser 

conscientes desse papel e de como se dá esse processo com o foco na 

racionalização da construção se utilizando da Coordenação Modular como princípio, 

meio e fim, desde o projeto dos componentes até a utilização desses na obra. 
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Objetivos da Coordenação Modular 

 

 Dessa forma, a Coordenação Modular contribui de forma definitiva no 

processo construtivo, pois, desde que definido na concepção do projeto, o módulo 

ou medida básica permitirá a produção seriada dos elementos construtivos, bem 

como a flexibilização da utilização desses elementos em seus múltiplos e 

submúltiplos. A limitação da variação dimensional pode, inicialmente, parecer 

limitante, mas a sua contribuição à qualidade e velocidade da construção são 

inegáveis, o que acaba por justificar e aconselhar o seu uso. 

 

O Módulo 

 

 O termo Módulo tem origem no vocábulo modulu, do latim, e, segundo 

Ferreira (1999, p.76) tem a seguinte definição: 

 a) medida reguladora das proporções de uma obra arquitetônica; ou 

 b) quantidade que se toma como unidade de qualquer medida. 

 Rosso (1976, apud Greven e Baldauf 2007, p.15) complementa: 

"Historicamente, o uso de um módulo aparece na Arquitetura em uma interpretação 

clássica dos gregos, sob um caráter estético; dos romanos, sob um caráter estético-

funcional; e dos japoneses, sob um caráter funcional."  

 Já segundo a NBR 5706 (1977 ), podemos entender como módulo a 

"distância entre dois planos consecutivos do sistema que origina o reticulado 

espacial modular de referência"  

 Le Corbusier já adotava um sistema de modulação baseado no corpo 

humano, que ele chamava de  "modulor" (Figura 11) . O módulo adotado pela 

maioria dos países e também pelo Brasil, respaldado na NBR-25R de 1950, é de 10 

cm (ou 1 decímetro). 
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 A Coordenação Modular contribui para a qualificação da indústria da 

construção civil, uma vez que coordenada a interação dos processos e materiais 

trazendo aumento de produtividade e redução de custos, sempre almejados nos 

processos de racionalização: 

 

Coordenação Modular é um mecanismo de simplificação e inter-relação de 
grandezas e de objetos diferentes de procedência distinta, que devem ser 
unidos entre si na etapa de construção (ou montagem), com mínimas 
modificações ou ajustes. (MASCARÓ, 1976, p. 33)) 

 

 

Figura 11: Modulor, sistema modular clássico desenvolvido por Le Corbusier nos anos 40. 

 

Fonte: Disponível em <http://danilo.arq.br/textos/classicismo-coordenacao-modular-e-habitacao/>. 
Acesso em abril de 2013. 
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Sistema Modular de Medidas 

 

 Baseando-se na unidade de medida básica, o módulo, o sistema modular 

assim estabelece relações que também podem ser definidas por múltiplos inteiros ou 

frações desse módulo padrão. Ou seja, a partir de uma unidade modular definida 

para o desenvolvimento de um trabalho, podemos seguir também um ordenamento 

com uma fração desse módulo ou blocos de múltiplos módulos. 

 Como veremos adiante, no processo de desenvolvimento do projeto 

arquitetônico objeto desse estudo, utilizaremos o módulo de 1,20 m. No entanto, 

também serão considerados os seus sub-módulos (0,20 m; 0,30 m; 0,60 m etc.), 

bem como múltiplos desse módulo que irão indicar a malha estrutural da edificação 

(7,20 m e 10,80 m). 

Figura 12: Quadriculados modulares M, 3M e 24M. 

 

 Fonte: Greven e Baldauf, 2007, p. 41. 
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2.5. PRÉ-FABRICAÇÃO 

 

  Como compreensão do seu significado, Ordonez (1974, p. 125, 

tradução nossa) afirma que a pré-fabricação "é uma fabricação industrial, fora do 

canteiro, de partes da construção, capazes de serem utilizadas mediante ações 

posteriores de montagem”.  

 Dessa forma, juntamente com a prática da projetação por módulos, a pré-

fabricação se apresenta no cenário mundial da arquitetura como ferramenta eficiente 

para o ganho de velocidade a fim de atender as demandas da sociedade industrial e, 

principalmente na Europa, na rápida construção de habitação nas áreas devastadas 

pelas Guerras Mundiais na primeira metade do século XX. 

 Bruna (1986, p.54) explica assim os caminhos que podem conduzir à 

evolução da construção:  

 

A industrialização está essencialmente associada aos conceitos de 
organização e produção em série, os quais deverão ser entendidos 
analisando de forma mais ampla as relações de produção envolvidas e a 
mecanização dos meios de produção. A história da industrialização 
identifica-se, num primeiro tempo, com a história da mecanização, isto é, 
com a evolução das ferramentas e máquinas para a produção de bens. 

 

 A partir dos primeiros incentivos na produção seriada e pré-fabricada nos 

países europeus, essa se tornou cada vez mais mecanizada e complexa, ficando 

claro que o investimento só seria viável economicamente quando a técnica fosse 

aplicada em grandes proporções e para atender grande demanda. 

 No Brasil, o sistema pré-fabricado tem avançado em tecnologia e oferta de 

novos produtos, havendo ainda muito espaço para expansão. Os avanços positivos 

refletem, de certa forma, seu potencial. Porém, esses avanços precisam de estímulo 

à produção, pesquisa e aprimoramento das técnicas existentes. 

 O mais forte segmento de pré-fabricação no país é o que se utiliza do 

concreto, em suas várias possibilidades, para a criação de sistemas estruturais e 

também peças de acabamento, como rufos, calhas e elementos vazados. Esse 
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material pode ser integrado a outros sistemas construtivos e elementos 

complementares criando um unidade mista de solução.   

 Considera-se o emprego de solução pré-fabricadas na construção civil como 

irreversível, uma vez que o custo da mão de obra no canteiro tende a ser, cada vez 

mais, elevado e a tecnologia para a pré-fabricação das peças na indústria evoluindo 

na sua agilidade, custos e baixo impacto ao meio ambiente. Assim, o conceito da 

produção industrializada e em larga escala, sempre fora da sua posição definitiva de 

utilização e com economia de tempo e material leva diretamente ao aumento da 

qualidade e diminuição de prazos, custos e desperdícios. 

 Uma vez que as soluções pré-fabricadas devem estar previstas desde a 

concepção do projeto e compatibilizada com os demais sistemas (elétrico, 

hidrossanitário, climatização etc.), o papel do arquiteto se torna decisivo, tanto na 

definição - e justificativa - do sistema, quanto da coordenação geral dos processos 

projetuais. O tempo destinado aos projetos e suas compatibilidades tendem a ser 

maiores que o período de obra, já que todas as intercorrências entre projetos 

precisam ser verificadas e eliminados os entraves e incompatibilidades. Uma 

mudança de última hora pode não ser impossível, mas se torna onerosa e corrói o 

princípio da agilidade e eficiência. 

 Albernaz (1998, p. 71) apresenta a classificação dos sistemas de pré-

fabricação, segundo suas possibilidades de utilização: 

 

Quadro 1: Classificação  do sistema de pré-fabricação segundo Albernaz (1998). 

Pré-fabricação Parcial 

Utilizada em apenas parte. Em geral, é empregada de duas maneiras: apenas nos 
elementos estruturais, processo mais frequente nas instalações industriais; e apenas 

nos elementos de vedação internos, comumente em edificações comerciais e de 
serviço. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

Pré-fabricação Total 

Pré-fabricação empregada em todos os principais elementos da edificação. 

Pressupõe um projeto preestabelecido em todos os seus aspectos. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

Pré-fabricação Aberta 
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Pré-fabricação que utiliza elementos modulados, produzidos em série, de diferentes 
procedências, prestando-se à montagem segundo combinações muito variáveis. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

Pré-fabricação Fechada 

Pré-fabricação que utiliza elementos produzidos em série não previstos para a 
possibilidade de serem modificados por outros de diferentes procedências. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

Pré-fabricação Leve 

Pré-fabricação que utiliza elementos que não ultrapassem o peso de 300 kg. É feito 
com materiais como o concreto celular, o aço, o alumínio e a madeira. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

Pré-fabricação Pesada 

Pré-fabricação cujos elementos ultrapassem o peso de 300 kg. 

Fonte: Albernaz, 1998, p. 71. 

 

Pré-fabricação de ciclo fechado 

 

 O processo de utilização de peças pré-fabricadas na construção civil se 

iniciou com o uso de grandes peças - painéis de concreto ou elementos estruturais - 

nos anos 1950 na Europa e a partir da década de 1960 no Brasil, como vimos 

anteriormente com as experiências de Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, em 

Brasília. 

 Esses grandes módulos se justificavam em função da produção mais barata e 

rápida montagem que permitiam a redução de custos no canteiro de obras. Porém, 

por outro lado, apresentava conformação muito rígida e não se adequava a 

variedade de necessidades do mercado da construção civil. Ainda demandavam o 

uso de maquinário específico para o manuseio e transporte das peças. 

 Esse sistema acaba por se mostrar pouco adaptável e acabamos seguindo o 

caminho da produção de peças menores e mais ajustáveis às necessidades, dando 

formato ao sistema de ciclo aberto, como veremos a seguir. 
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Pré-fabricação de ciclo aberto 

 

 A pré-fabricação de ciclo aberto começa a surgir na Europa no final de 

década de 1980 e início dos anos 1990 e passa a ser conhecida como a "segunda 

geração tecnológica". Apresenta-se de forma mais flexível, adaptável às 

necessidades de projetos diversos através de sistemas pré-fabricados leves. Esses 

sistemas, abertos e leves, induzem inovações nos processos construtivos 

corroborando com a racionalização do trabalho na obra. 

 O ciclo aberto permite que o mesmo elemento possa ter uso em diversas 

obras - intercambialidade - e, com esse alto grau de aproveitamento, possa ser 

produzido em larga escala pela indústria e encontrados com facilidade no mercado. 

 Dessa forma, o ciclo aberto é muito mais utilizado atualmente em função da 

sua adaptabilidade e facilidade de aquisição de seus componentes, tem seus 

principais pontos definidores explicitados por Macedo (2003, p. 57 ): 

 A coordenação dimensional que possibilita unir o maior número de 

elementos e produtos de distintas procedências; 

 O catálogo de elementos padronizados, que possibilita ao usuário uma 

informação exaustiva sobre o produto, de modo a facilitar o seu emprego; 

 O raio de ação tanto maior quanto mais específicos sejam os elementos pré-

fabricados; 

 A flexibilidade dos processos de produção, de modo a atender encomendas 

de produtos especiais, tirando de linha produtos que se tornaram obsoletos, 

combatendo a tendência de fechamento paulatino do processo; 

 A montagem dos componentes pré-fabricados por terceiros, já que os 

fabricantes preferem se responsabilizar, sobretudo, pelo bom comportamento 

de seus produtos; 

 A possibilidade de manter elementos de catálogo em estoque, especialmente 

se ocuparem pouco volume.  
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3. ESTUDOS DE REFERÊNCIA PARA A INTERVENÇÃO 

PROJETUAL 

 

  Com a intenção de construir uma base de referência projetual para 

esse estudo, realizamos visitas em três edificações, na cidade de Natal, que 

apresentam princípios de racionalidade, modulação e sistemas construtivos pré-

fabricados. As edificações foram selecionadas por relevância ao estudo do sistema 

construtivo aplicado, pelo tipo de uso definido ou pela sua localização.  

 Os estudos, portanto, para essa fase foram todos diretos, podendo incluir 

outros estudos indiretos nas fases seguintes de pesquisa como forma de ampliar as 

observações da realidade construída. 

 Assim, indicamos a obra da nova concessionária Hyundai CAOA (por 

interesse em conhecer a proposta do uso da estrutura metálica em um projeto que 

possui soluções padronizadas para edificações em outras regiões do país. A obra 

encontra-se com toda a estrutura concluída e em fase de execução de vedações e 

acabamentos (Figura 13). Já o interesse pelo prédio de Ciência e Tecnologia da 

UFRN recai sobre o uso da estrutura pré-fabricada de concreto e por sua localização 

no Campus Central da UFRN, universo de estudo desse trabalho e como forma de 

analisar uma edificação conclusa e em operação. Também localizado no Campus 

Central os Laboratórios para as novas Engenharias se encontra concluído, mas 

ainda sem ocupação. Apesar de utilizar uma estrutura convencional de pilares, vigas 

e lajes em concreto armado - sem pré-fabricação - possui uma forte preocupação 

com questões de ventilação, iluminação e proteção solar. 

 Como estudo indireto optamos por estudar o Hospital Sarah Kubitschek Rio 

de Janeiro, projeto de autoria do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, com o 

objetivo de obter subsídios a partir da sua composição modular, pré-fabricação e 

princípios de conforto ambiental. 
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Revenda Hyundai CAOA 

Projeto de Arquitetura: Spadoni Arquitetos Associados 

Proposta de Racionalização, Modulação e Pré-Fabricação 

             O projeto de arquitetura da CAOA (Figura 13, Figura 14) busca a 

padronização da solução plástica a ser reproduzida em várias concessionárias 

que serão implantadas em outras regiões do país e, ainda, garantir o controle 

mais direto sobre a qualidade, prazos e custos da obra. Todo o material estrutural 

foi produzido em outra região do país (SE) e transportado para Natal por meio de 

carretas, uma vez que não há fonte produtora próxima do local da obra. Esse 

talvez tenha sido o maior entrave à obra, pois em alguns momentos os perfis 

metálicos não estavam disponíveis na obra no momento de sua utilização, em 

função de atrasos no transporte. Por outro lado, segundo o arquiteto responsável 

pela obra, a montagem se deu em processo muito prático e eficiente. Essa 

montagem demandou uma equipe especializada utilizando equipamentos que 

permitiram o nivelamento e distanciamento preciso das bases dos pilares, o que 

era imprescindível para a futura montagem da estrutura. Ainda segundo o 

arquiteto da obra, toda a montagem se deu de forma precisa, com variações 

inferiores a 0,5 cm, já que toda a estrutura é parafusada. 

Figura 13: Fachada da obra da CAOA. 

 

 Fonte: Moura, 2014. 
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Figura 14: Detalhe fachada CAOA. 

 

 Fonte: Moura, 2014. 

 

Estrutura 

A estrutura é toda metálica (aço) com todas as junções em sistema 

parafusado, não há nenhum ponto de solda na obra. Os pilares em perfis W 

(seção I) são parafusados em suportes metálicos chumbados em bases sobre as 

fundações por estacas. As vigas também são do mesmo material e fixadas por 

parafusos (Figura 15,Figura 16). 
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Figura 15: Detalhe da estrutura da CAOA. Perfis W.  

 

Fonte: Moura, 2014. 

Figura 16: Detalhe da estrutura da CAOA. 
Sistema de fixação por parafusos. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 17: Estrutura metálica e aspecto da solução para circulação vertical. CAOA. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Lajes 

As lajes foram executadas a partir de nervuras pré-moldadas com 

instalação de ferragem complementar (transversal) e recobrimento com concreto. 

Essa laje foi executada de acordo com especificação de projeto e necessitou de 

escoramento para permitir a cura do concreto e a consolidação do conjunto 

nervuras + ferragens + concreto. Na opinião do arquiteto, a opção pela laje 
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executada em steel-deck poderia trazer vantagens, pois não necessitaria de 

escoramento, mas a sugestão de alteração não foi aprovada. Dessa forma, a 

execução da laje com escoramento (Figura 18, Figura 19) apresentou 

dificuldades em função da falta de oferta de escoras metálicas na dimensão e na 

quantidade necessária em Natal.  

Figura 18: Nervuras pré-moldadas. CAOA. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

Figura 19: Aspecto conjunto laje+estrutura 
metálica. CAOA. 

 

. 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Vedações 

As vedações externas do prédio serão executadas em vidro com proteção 

externa por brises metálicos (locais refrigerados) ou simplesmente por brises 

(Figura 20) em painéis que permitem a ventilação natural. Serão refrigerados 

somente os ambientes de exposição de veículos novos e escritórios. 
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Figura 20: Estrutura metálica principal e estrutura complementar de suporte aos painéis de 
proteção (brises). 

 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

 

Divisórias Internas 

As divisórias internas, em pequena quantidade, serão executadas em 

alvenaria de tijolo furado (Figura 21)  somente para as salas de administração. 

Questionado sobre a escolha desse sistema o arquiteto residente informou que a 

opção se deu pela facilidade de execução (mão de obra disponível e ociosa na 

obra) e prazo extenso para esse serviço dentro do cronograma. 
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Figura 21: Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos furados 

 

. Fonte: Moura, 2014. 

Cobertura / Forro 

Toda a cobertura foi executada com telhas trapezoidais de alumínio em 

sistema "sanduíche" (alumínio + recheio em poliuretano + alumínio) com 

acabamento inferior em PVC branco sobre estrutura metálica (Figura 21). 

 

Figura 22: Aspecto interno (inferior) da cobertura com telha sanduíche de alumínio e 
acabamento inferior em PVC na cor branca. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Sistemas de Proteção Solar 

Ainda não estavam instalados os protetores solares em painéis de brises, 

que compõem quase a totalidade do sistema de proteção e atenuação da 

incidência solar na edificação  (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Figura 23: Sistema estrutural complementar para suporte dos painéis de proteção solar. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Escola de Ciência e Tecnologia - UFRN 

Projeto de Arquitetura: Arquiteto Sileno Cirne 

 

         O desenvolvimento do projeto da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN 

(Figura 24)  foi realizado utilizando sistema pré-fabricado de concreto com o 

objetivo de diminuir o prazo de execução da obra, em função da necessidade de 

acomodar as instalações para o novo curso de Ciência e Tecnologia com data 

marcada para iniciar as atividades. O arquiteto considera que a decisão pelo 
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sistema pré-fabricado viabilizou a obra dentro do prazo estipulado. 

 

Figura 24: Perspectiva da fachada Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=723718>. Acesso em 
2014. 

Estrutura 

A estrutura utilizada é pré-moldada em concreto com pilares, vigas e lajes (Figura 

25). As lajes são do tipo alveolar e, segundo o arquiteto, forçaram a reduzir o pé-

direito já que eram espessas e ainda abaixo delas deveriam passar vigas e 

instalações. Nas áreas internas foi utilizado forro mineral em placas para dar 

acabamento final após a passagem de instalações (elétricas, hidrossanitárias, 

telefonia, lógica etc). 

Figura 25: Estrutura pré-moldada em concreto aparente 

 

. Fonte: Moura, 2014. 
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Lajes 

As lajes alveolares foram executadas em peças pré-moldadas de concreto 

e montadas na obra. 

Figura 26: Aspecto do sistema de laje alveolar de concreto pré-moldado 

 

. Fonte: Disponível em  <http://www.aecweb.com.br/>. Acesso em 2014. 

Vedações 

As vedações externas do prédio são de alvenaria de tijolo furado com 

revestimento texturizado (externo) e pintura (interno) (Figura 27). 

Figura 27: Aspecto externo da vedação em alvenaria de tijolo cerâmico furado (oeste). 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Divisórias Internas 

As divisórias internas também foram executadas em alvenaria de tijolo 

furado. 

Cobertura / Forro 

A cobertura é composta pelo conjunto de telhas trapezoidais de alumínio 

sobre estrutura de alumínio na cor natural utilizando tesouras do mesmo material 

a fim de garantir a possibilidade de grandes beirais (Figura 28, Figura 29) 

 

Figura 28: Cobertura com telhas de alumínio e 
grandes beirais. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 29:Beirais suportados por treliças de 
alumínio. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Sistemas de Proteção Solar 

O prédio apresenta como proteção para a fachada sul o prolongamento da 

cobertura com grandes beirais e grande recuo permitindo o sombreamento e 

ventilação. As fachadas leste e oeste possuem empenas cegas (sem aberturas), 

importante principalmente como proteção da insolação extrema na fachada 

oeste. 

Figura 30: Fachada Sul - beiral e recuo EC e T. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

Figura 31: Fachada Sul EC e T. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

Figura 32: Fachada Norte - Brises EC e T. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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 Já a fachada norte possui sistema de proteção solar com brises de alumínio 

horizontais e verticais. Estruturas de brises que também se repetem em algumas 

aberturas da fachada sul. 

 

 

Laboratórios das Novas Engenharias - UFRN 

Projeto de Arquitetura: Jefferson Sousa, Marize Brito, Mônica Fernandes, Nilberto 

Gomes e Paolo Oliveira 

A edificação das Novas Engenharias (Figura 33) se utiliza de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma proposta sobre pilotis com colunas 

recuadas em relação ao limite da fachada, que torna o conjunto mais leve. Apesar 

da estrutura convencional, utilizou-se no prédio elementos pré-fabricados, como 

cobogós e alvenaria de vedação com blocos do tipo TECLEVE (bloco de cimento 

com recheio de poliestireno), eficiente no isolamento acústico e térmico. 

Figura 33: Vista geral da edificação. Novas Engenharias. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

 



38 

 

Estrutura 

Estrutura convencional de concreto armado com colunas recuadas em 

relação ao limite da fachada. Vigas e lajes também em concreto armado. 

 

Vedações 

As vedações externas do prédio são em alvenaria de blocos do tipo TECLEVE 

(bloco de cimento com recheio de poliestireno). A escolha do sistema e material se 

deu com a intenção de preservar o espaço interno dos ruídos e da alta 

temperatura externa (Figura 34). 

 

Figura 34: Aspecto externo da vedação em alvenaria de blocos de TECLEVE com revestimento 
cerâmico 5x5 cm. Novas engenharias. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Divisórias Internas 

As divisórias internas foram executadas em sistema DRYWALL com 
estruturas internas em perfis de alumínio e fechamento com placa de gesso 
acartonado. 
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Cobertura / Forro 

A cobertura na sua totalidade é composta por teto jardim, também como forma de 

amenizar as transmissões térmicas para o interior da edificação. 

 

Sistemas de Proteção Solar 

O prédio apresenta sistema de proteção solar composto por estrutura em alumínio 

de suporte a brises horizontais microperfurados que são aplicados às fachadas 

norte, leste e oeste. A fachada sul apresenta uma empena  (lateral oeste) mais 

pronunciada que permite o sombreamento da esquadria na maior parte do dia e 

em quase todo o ano, exceto em alguns momentos do solistício de verão. 

Segundo o arquiteto Nilberto Gomes, esses sistemas se mostraram eficientes em 

relação a medições recentes, bem como os níveis de iluminamento no interior das 

salas (Figura 35, Figura 36. Figura 37, Figura 38). 

Figura 35: Sistema de brises de proteção solar na fachada oeste.  

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Figura 36: Parte da fachada oeste ainda sem 
instalação dos brises.  

 

Fonte: Moura, 2014. 

. 

Figura 37: Fachadas norte e oeste. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 38: Fachada sul - empena de proteção e área de pilotis.  

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Hospital Sarah Kubitschek - Rio de Janeiro 

Projeto de Arquitetura: João Filgueiras Lima - Lelé 

 

O Hospital Sarah do Rio de Janeiro é um centro de reabilitação motora que está 

implantado em uma área de 80.000 m² no bairro da Barra da Tijuca. A sua 

implantação se dá mantendo as definindo como principais as fachadas leste e 

oeste em um terreno plano elevado artificialmente em relação ao nível da lagoa 

de Jacarepaguá, a fim de evitar inundações. 

O projeto tem uma atenção especial em promover iluminação e ventilação 

naturais na maioria das áreas da edificação, excetuando as áreas técnicas onde 

se faz necessário o controle artificial. Os sheds para iluminação zenital estão 

presentes ao longo dos blocos com predominância horizontal que, de acordo com 

a concepção do arquiteto, permitem a expansão, a flexibilidade e a ampliação 

dos blocos. Os blocos se interligam por passarelas protegidas por marquises 

(Figura 39). 

 

Figura 39: Hospital Sarah Kubitschek Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Disponível em  < 
http://www.almasurf.com.br/news.php?id=382&pagina=1&search=holanda.>. Acesso em 2013. 
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Estrutura 

A estrutura do hospital apresenta clara preocupação com a racionalização da 

construção, iniciando pela sua conformação modulada e a adoção de um sistema 

estrutural metálica - pilares e vigas, a maioria em chapas de aço dobradas - que 

suportam lajes em argamassa armada pré-moldada. 

Vedações 

As vedações externas do prédio são em placas, ou painéis, de argamassa 

armada produzidas no Centro de Tecnologia da Rede Sarah - CTRS, em 

Salvador.  

Cobertura 

A cobertura é desenvolvida em treliças metálicas que, em muitos casos, 

compõem os sheds de iluminação e ventilação. As telhas metálicas são 

calandradas a fim de obterem a forma dos sheds (Figura 40). 

 

Figura 40: Aspecto da cobertura com telhas de alumínio (vista superior). 

 

Fonte: Disponível em <http://www.empg.puc-rio.br/arquivos/516>. Acesso em 2013. 

 

. 

http://www.empg.puc-rio.br/arquivos/516
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Sistemas de Proteção Solar 

O prédio possui proteções contra a insolação excessiva ao mesmo 

tempo que permite a iluminação zenital e ventilação naturais. Esse é o ponto 

forte do projeto, onde são utilizados os sheds na cobertura que assim garantem a 

qualidade do conforto ambiental  (Figura 41, Figura 42). 

 

Figura 41: Iluminação zenital na circulação. 

 

Fonte: Disponível em <https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/arquiteto-joao-
filgueiras-lima-lele-hospital-rede-sarah-27-10-2009>. Acesso em 2013. 

 

 

Figura 42: Esquema dos sheds na cobertura - corte transversal. 

 

Fonte: Disponível em <https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/arquiteto-joao-
filgueiras-lima-lele-hospital-rede-sarah-27-10-2009>. Acesso em 2013. 
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Considerações sobre os estudos  

 

 Os estudos ajudaram na compreensão dos processos de construção de uma 

solução adequada às condicionantes climáticas, que utilize elementos pré-fabricados 

e, sobretudo, processos construtivos racionalizados. 

 O projeto da Escola de Ciência e Tecnologia apresenta boa solução espacial 

e atende com eficiência às necessidades dos usuários, inclusive sendo um dos mais 

elogiados pelos estudantes e professores. A sua estrutura em pré-fabricado de 

concreto permitiu uma obra mais rápida e limpa, no entanto foi preciso se fazer 

algumas acomodações durante o projeto para comportar peças estruturais (pilares e 

vigas) de grandes dimensões, segundo o autor do projeto. Dessa forma, essa 

avaliação, nos levou a sugerir um sistema racionalizado, porém que se utilizasse de 

peças mais delgadas e leves: estrutura metálica. 

 A visita ao prédio das novas Engenharias da UFRN indicou, principalmente, a 

necessidade de desenvolver os estudos de proteção das fachadas e aberturas. O 

prédio apresenta diferentes soluções, desde empenas, elementos vazados, recuos e 

brises que promovem o bem estar dos usuários no que se refere ao conforto térmico 

e iluminação excessiva. 

 No canteiro de obras da nova revenda de veículos Hyundai ficou claro a 

versatilidade e agilidade na execução da estrutura metálica. Mesmo com a 

necessidade de encaixes precisos, o que poderia gerar problemas em casa de má 

execução, a obra aconteceu de forma rápida, limpa e sem mudanças de última hora. 

A estrutura metálica se mostrou realmente uma opção a ser utilizada na proposta 

final desse estudo. 

 Por fim, analisando a obra do arquiteto João Filgueiras Lima, mais 

precisamente o Hospital Sarah Kubitschek do Rio de Janeiro, observamos a 

evolução de uma teoria de racionalização e pré-fabricação iniciada nos anos 1960 e 

que hoje está muito bem inserida no trabalho desse profissional. Lelé, como é mais 

conhecido, trabalha com elementos pré-fabricados muito bem definidos e projetados 

de modo a atender ao seu projeto racionalizado e extremamente eficiente em 

ralação ao conforto ambiental. Além de estar completamente adequado ao uso 
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proposto e ainda oferecendo mais harmonia e bem estar aos usuários com 

ambientes agradáveis naturalmente, sem mecanismo artificiais consumidores de 

recursos energéticos. O Hospital Sarah nos passa toda a base de pensamento para 

a composição de um projeto de arquitetura racionalizado e fazendo uso de 

elementos pré-fabricados. 

 

 



46 

 

4. PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA, PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

E PROCESSO PROJETUAL 

 

O Processo e os Métodos 

 O processo de projeto acontece de diversas maneiras, de acordo com a 

sistemática e a habilidade de cada projetista. Constantemente, esse processo se 

utiliza de diversas fases interligadas por momentos de avaliação e tomada de 

decisão que, essencialmente, compõem um ciclo de ida e retorno, de proposta e 

comprovação. Os métodos podem ter característica mais intuitivas ou sistemáticas 

para que se resolva - ou atenda - a problemática identificada no início do processo. 

As fases do processo de projeto arquitetônico 

 Muitos autores indicam processos na metodologia de projeto, apresentando 

caminhos possíveis para a concepção da solução do problema, no entanto, a 

maioria dos pontos de vista encontrados na literatura concorda com a sequência 

proposta por Lawson (2005, p.40) para o "ciclo de uma sequência de decisões de 

processo de projeto - O Problema como ponto de partida para a Solução, enquanto 

o processo se dá através da Análise, Síntese e Avaliação em um movimento circular 

"(Figura 43): 

Figura 43: Mapeamento proposto por Lawson (2005).  

 

Fonte: Lawson, 2005, p.40. 
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 O que é fundamental nesse ciclo é a sua propriedade de ida e retorno das 

decisões, sendo, portanto, muito importante exaurir as possibilidades de resolução 

do problema a fim de garantir a melhor solução possível.  "O que é importante 

destacar com isso é que uma estrutura de mapeamento de processo de projeto deve 

considerar feedbacks, return loops e articulações, de modo que diferentes fases e 

estágios do processo possam estar articulados. "(ANDRADE; RUSCHEL; 

MOREIRA, 2011, p. 12) 

 

4.1. ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A primeira fase do processo de projeto é a análise dos dados conhecidos para 

a formulação do problema, onde se definem as metas e objetivos a alcançar. Essa 

fase é fundamental para o bom resultado de todo o processo, pois um problema mal 

formulado indicará objetivos irreais e, certamente, irá comprometer a solução final. 

 Procura-se estabelecer nessa fase os requisitos que o edifício deve atender, 

como configuração espacial, dimensionamento, programa, relação entre os 

ambientes, fluxos, limitações orçamentárias, relação com o entorno, etc. 

 Como resultado dessa primeira fase, espera-se a definição hierárquica 

desses requisitos que constituem o programa, que deve ser construído com a mais 

precisa definição do problema. Além da definição do problema é importante, nessa 

fase, a escolha do ponto de vista, a partir do qual o problema será enxergado de 

maneira particular pelo projetista. 

 Portanto, para essa fase de análise no processo de projeto do edifício para 

abrigar os laboratórios das Pós-graduações do Centro de Biociências, realizaram-se 

diversos contatos com os professores e pesquisadores que coordenam as diversos 

atividades que serão ali desenvolvidas. Esses usuários apresentaram as suas 

necessidades que foram analisadas segundo a concepção do espaço, programa, 

áreas necessárias, conexão entre os ambientes, fluxos e condicionamento 

ambiental, relacionando essas necessidades com as restrições do lote disponível 
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para a implantação da edificação, prescrições urbanísticas, condicionantes 

ambientais e limitações orçamentárias.  

 

4.1.1. PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

 

Público alvo e atividades previstas 

 O prédio procurou atender aos pesquisadores, monitores e alunos que 

desenvolvem pesquisas, em nível de pós-graduação, na área de comportamento 

animal, como: peixes, camarões, formigas, roedores e saguis. O comportamento 

humano também será estudado nessas instalações, bem como deverão estar 

disponíveis instalações para laboratórios compartilhados de informática, 

armazenamento de informações e salas de aula. Como se pode perceber, o público 

alvo vai de pesquisadores, professores e alunos em diversas modalidades de 

atividades. 

 Dentro dessas atividades, os laboratórios de pesquisa apresentam suas 

especificidades de organização espacial, equipamentos e integração com outros 

ambientes. Notadamente, vê-se a necessidade de instalações diferenciadas de 

instalações hidráulicas e de esgotamento sanitário para os laboratórios de peixes e 

camarão, pois se utilizam de aquários para o desenvolvimento das pesquisas.  

 

Relação de Ambientes / Pré-dimensionamento 

 A partir das informações colhidas com o público alvo, acima identificado, 

desenvolvemos uma relação dos ambientes necessários, com identificação prévia 

de área necessária para o desenvolvimento das atividades, conforme demonstrado 

na Tabela 1. 
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Tabela 1: Relação de ambientes com pré-dimensionamento. 

 

Pavimento Térreo                     
 280,00 m² 

 

 RECEPÇÃO, SANITÁRIO, CIRCULAÇÕES        
80,00  m² 

 LABORATÓRIO PARA ESTUDOS COMPORTAMENTAIS – FORMIGAS  
   60,00 m² 

 LABORATÓRIO COMPARTILHADO         
30,00 m² 

 LABORATÓRIO PARA ESTUDOS COMPORTAMENTAIS – PEIXES     
60,00 m² 

 LABORATÓRIO PARA ESTUDOS COMPORTAMENTAIS – CAMARÃO  
   30,00 m² 

 OFICINA            
20,00 m² 

 

Segundo Pavimento         280,00 m² 

 

 RECEPÇÃO, SANITÁRIO, CIRCULAÇÕES        
80,00 m² 

 ANÁLISES ACÚSTICAS          
10,00 m² 

 LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA – SAGUIS       
30,00 m² 

 SALA DE CIRURGIA – SAGUIS         
10,00 m2 

 SALA DE CIRURGIA – ROEDORES         
10,00 m² 

 SALA DE MANUTENÇÃO DE ROEDORES – RATOS       
30,00 m² 

 SALA DE MANUTENÇÃO DE ROEDORES – CAMUNDONGOS   
   30,00 m² 

 SALA DE LAVAGEM E ESTOQUE         
20,00 m² 

 SALAS DE PERFUSÃO E OBSERVAÇÃO        
50,00 m² 

 SALA DE ANÁLISE           
10,00 m² 

 

Terceiro Pavimento         280,00 m² 

 

 RECEPÇÃO, SANITÁRIO, CIRCULAÇÕES        
80,00 m² 

 SALA PARA TESTES          15,00 m² 
 SALA DE PREPARAÇÃO          

15,00 m² 
 SALA DE COLETA           

20,00 m² 
 SALA DE COLETA INDIVIDUAL / ANÁLISE        

10,00 m² 
 LABORATÓRIO DE PREPARAÇÕES HISTOLÓGICAS E NEUROBIOLOGIA  

   20,00 m² 
 CURADORIA / ARQUIVO          

35,00 m² 
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 LABORATÓRIO DE BIOACÚSTICA         
25,00 m² 

 SALA DE OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL – HUMANOS      
20,00 m² 

 LABORATÓRIO DE PSICOFÍSICA E ETOLOGIA     
   30,00 m² 

 SALA DE PSICOFÍSICA          
10,00 m² 

 

Quarto Pavimento         280,00 m² 

 

 RECEPÇÃO, SANITÁRIO, CIRCULAÇÕES     
 100,00 m² 

 SALA DE AULA           
60,00 m² 

 SALA DE AULA           
60,00 m² 

 MANUTENÇÃO / DEPÓSITO         20,00 m² 
 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA         

40,00 m² 

 

Á R E A   C O N S T R U Í D A   T O T A L   E S T I M A D A                 
1.120,00 m² 

 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

 Essa tabela representa a conformação final da relação dos ambientes com 

seu pré-dimensionamento, já que durante a interação projetista-usuários foram 

realizadas alterações, substituições, exclusões e unificação de ambientes na busca 

da proposição mais acurada da problemática.  

 

Programa 

 O programa se define a partir de uma sistematização de investigação dos 

condicionantes do problema que irá se definir na fase de análise do processo de 

projeto arquitetônico. Moreira e Kowaltowski (2009, p.43) assim define essa etapa 

fundamental e analítica da estrutura do problema de projeto: 

 

O programa arquitetônico é fundamental para a qualidade do processo de 
projeto e construção, e não se restringe a uma lista de ambientes e 
dimensões. É uma fase do processo de construção do edifício, que 
transforma informações e dados sobre a edificação em exigências claras 
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que o projeto deve cumprir. Assim, espera-se da fase seguinte e de seus 
atores um comprometimento em relação às orientações definidas, da 
mesma foram que a construção deve se comprometer com o projeto do 
edifício. 

  

 Considerando os valores como as necessidades dos usuários em relação ao 

espaço construído, esses se constituem como qualidades mais importantes de um 

edifício, segundo a percepção do ocupante. Moreira e Kowaltowski (2009, p.35) 

listam essas qualidades 

 Humanas: atividades funcionais para ser habitável; relações sociais 
a serem mantidas; características físicas, fisiológicas, psicológicas e 
necessidades dos usuários; 

 Ambientais: terreno e vistas; clima; contexto urbano; recursos 
naturais; resíduos; 

 Culturais: histórico; institucional; político; legal; 

 Tecnológicos: materiais; sistemas estruturais; processos 
construtivos e de concepção da forma; 

 Temporais: crescimento; mudança; permanência; 

 Econômicos: financeiros; construção; operação; manutenção; 
energia;  

 Estéticos: forma; espaço; significado; 

 De segurança: estrutura; incêndio; químico; pessoal; criminoso 
(vandalismo). 

 

 Seguindo essa classificação, desenvolvemos um fluxograma (Figura 44) 

esquemático onde aparecem as características do partido arquitetônico proposto 

listadas em cada item e com suas inter-relações.  O objetivo, além de comprovar a 

preocupação e o atendimento desses itens classificatórios, é de compor um conjunto 

de soluções propostas que se complementam e justificam o caminho a seguir no 

processo de projeto arquitetônico. 

 Com esse estudo identificamos os componentes ambientais, culturais, 

tecnológicos e econômicos como os que possuem maior conectividade entre si e 

entre os outros itens da classificação. Esses componentes, portanto, devem se 

constituir embasamento para a construção do partido arquitetônico. 

 Aprofundando a análise desses componentes, fica claro o destaque à 

racionalização da construção e ao sistema construtivo (estrutura metálica) como 
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resposta a vários problemas apresentados na fase de análise. Dessa forma, se 

justifica o aprofundamento em processos construtivos racionalizados, sistemas pré-

fabricados e coordenação modular na concepção do projeto arquitetônico.
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Figura 44: Qualidades do Edifício 

 

Fonte: Moura, 2014.
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 Para a construção do programa partimos dessas premissas apresentadas no 

fluxograma anterior (Figura 44) e, estabelecendo uma setorização verticalizada em 

função das limitações do lote,  classificamos as atividades em quatro grupos: 

 Estudos comportamentais para formigas, camarões e peixes; 

 Estudos comportamentais para saguis, ratos e camundongos; 

 Estudos comportamentais para roedores e humanos; 

 Laboratório de informática e salas de aula. 

 Assim, dispusemos os grupos em quatro pavimentos – gabarito máximo 

permitido para o local – com área aproximada de 280 m² por pavimento, 

incorporando as circulações e instalações sanitárias (Figura 45, Figura 46, Figura 

47, Figura 48).  

 Os laboratórios e ambientes de estudo se comunicam entre si através de uma 

circulação central que também faz a comunicação com os ambientes de sanitários e 

circulação vertical.  

 

Figura 45: Primeiro Pavimento - Distribuição esquemática dos ambientes 

 

. Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 46: Segundo Pavimento - Distribuição esquemática dos ambientes. 
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. Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 47: Terceiro Pavimento - Distribuição esquemática dos ambientes. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Figura 48: Quarto Pavimento - Distribuição esquemática dos ambientes. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Relações entre os componentes do Programa / Fluxogramas 

 

Com a finalidade de compreender os fluxos e estabelecer relações entre os 

ambientes, desenvolvemos matrizes de relações para cada pavimento da edificação. 

Os resultados demonstram que a melhor solução para a disposição dos ambientes 

de trabalho é que esses se distribuam ao longo de uma circulação central, uma vez 

que há pouca necessidade de relação entre salas de trabalho. Os trabalhos 

desenvolvidos em uma sala, na maioria das vezes, não tem relação com as outras 

do mesmo pavimento. 

 

Figura 49: Matriz de relações - Pavimento Térreo. 

 

 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Figura 50: Matriz de relações – Segundo Pavimento. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 51: Matriz de relações – Terceiro Pavimento. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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Figura 52: Matriz de relações – Quarto Pavimento. 

 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

 

Área de Implantação e entorno 

 

 O estudo em questão se insere na área urbana da cidade de Natal - RN e 

nela no âmbito do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, mais precisamente na área de expansão do Centro de Biociências. 

 Dessa forma o terreno em questão está sujeito a aplicação das normas 

urbanísticas tanto do Plano Diretor e Código de Obras do município de Natal quanto 

do Plano Diretor do Campus Universitário. 
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Figura 53: Mapa Natal / Campus Central da UFRN 

  

.Fonte: Google.com. Editado. 

 

 O terreno está inserido em área de expansão do Centro de Biociências ao 

longo do estacionamento lateral do prédio principal desse Centro e entre o gerador e 

o Laboratório de Biotecnologia Vegetal. Em sua face sul está o limite com o Núcleo 

de Primatologia.  

 A área é plana, em cota elevada em relação à Área de Preservação do CB, 

ao leste, e em boas condições de ser edificada. A área total regular é de 682 m² a 

serem ainda considerados os passeios públicos e recuos, sendo suas dimensões 

laterais de 31,00 x 22,00 metros (Figura 55). 

 O acesso se da a partir do estacionamento do Centro de Biociências, ligado 

ao Anel Viário do Campus. O acesso de pedestres se dá por passeio pavimentado 

de acordo com NBR 9050 – Acessibilidade, desde o ponto de ônibus do Centro de 

Biociências distante 150 metros do local da intervenção. O acesso também é 

favorável aos usuários de bicicletas.(Figura 54). 

 

 

 

 

Campus Central UFRN 

N 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

N 
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Figura 54: Localização do ponto de ônibus do CB. Acesso ao terreno do projeto. 

Acesso pedestres a partir

do ponto de ônibus no Anel Viário 150 m

Acesso pedestres a partir

do ponto de ônibus no Anel Viário 150 m

 

Fonte: Google.com. Editado. 

 

Figura 55: Área de intervenção no CB - locação. 

 

Fonte: Moura, 2014 
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 Figura 56: Área de intervenção no CB com informações de entorno imediato, topografia, 
vegetação, ventilação, insolação e registros de medição de ruídos 

 

. Fonte: Google.com. Editado. 

 

 O entorno imediato se apresenta com uma variação evidente entre ocupação 

(edificações) e áreas não edificadas. Ao Norte temos a área pavimentada do 

estacionamento e todo o bloco principal do CB, enquanto que ao Sul temos uma 

barreira vegetal em linha ao longo da divisa do terreno com o Núcleo de 

Primatologia. À Leste temos área pouco edificada, passando pelo Laboratório de 

Biotecnologia de Espécies Nativas e, em seguida, a área de preservação conhecida 

como Florestinha do CB, enquanto que à Oeste temos edificação que abriga o 

gerador desse Centro ( Figura 56 a 61). 
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Figura 57: Área de intervenção e entorno imediato – limites Norte, Leste e Sul. 

 

Fonte: Moura, 2014. 

 

Figura 58: Área de intervenção e entorno imediato – limites Leste, Sul e Oeste 

 

. Fonte: Moura, 2014. 

 

 

Figura 59: Bloco do Centro de Biociências – limite Norte. 

 

. Fonte: Moura, 2014 



64 

 

Figura 60: Área de intervenção com barreira vegetal – limite Sul – e abrigo de gerador – limite Oeste.  

 

. Fonte: Moura, 2014  

 

Figura 61: Área de intervenção e limite Sul – Núcleo de Primatologia. 

 

. Fonte: Moura, 2014 
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 Assim, ficou estabelecido o recuo frontal de 6,00 metros e os recuos laterais e 

fundos com 3,00 metros, delimitando uma área disponível para a edificação de 

325,00 m², conforme se vê na figura abaixo (Figura 62): 

 

Figura 62: Área de intervenção no CB com aplicação dos recuos. 

 

Fonte: Moura, 2014. 
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CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

 

 Em função da vasta extensão territorial do Brasil, o seu território foi dividido 

em oito zonas bioclimáticas com características próprias de clima, ventilação e 

insolação. Dessa forma, foram indicadas estratégias passivas para obtenção do 

conforto térmico e redução do consumo de energia no ambiente construído. 

 

Figura 63: Mapa de Zoneamento Bioclimático Brasileiro. Natal está inserida na Zona 8. 

 

Fonte: Disponível em <http://blog.giacomelli.com.br/2012/07/20/arquitetura-bioclimatica-

florianopolis/>. Acesso em 2013. 

 

 A cidade de Natal está localizada na Zona 8, que compreende mais da 

metade do território brasileiro. 

São características dessa zona: 

 Temperaturas elevadas durante todo o ano com baixa amplitude térmica; 

 Altas taxas de umidade. 
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 Os projetos, portanto, devem seguir as recomendações: 

 Vedações leves e refletoras com a utilização de cores claras; 

 Grandes aberturas sombreadas e protegidas das chuvas. 

 

Orientação 

 A orientação de implantação de uma edificação tem grande influência em sua 

performance de conforto térmico e de consumo energético, uma vez que a forma 

como os raios solares atingem suas fachadas serão determinantes no resultado 

final. Assim, é de fundamental importância o estudo da envoltória que atua como 

filtro entre os usuários e o meio externo (clima). 

 

Sombreamento de Aberturas 

 Como estamos trabalhando com uma área inserida na Zona Bioclimática 8, na 

cidade de Natal, o nosso maior objetivo é manter a edificação resfriada e permitir a 

ventilação e exaustão do ar quente sempre que possível, exceto nos ambientes que 

demandam controle artificial de temperatura. 

 Dessa forma, o sombreamento do prédio é desejável a fim de promover a 

redução do consumo de energia do condicionamento artificial do ar e dos sistemas 

de iluminação artificial, no momento em que reduz o ofuscamento. 

 As aberturas nas fachadas são grandes fontes de calor, principalmente no 

nosso caso de estudo, já que permitem a entrada da radiação solar direta. No caso 

de serem dotadas de esquadrias com vidros, podemos promover o efeito estufa, já 

que o vidro permite a entrada das ondas curtas da radiação solar, mas não permite a 

saída das ondas longas da radiação dos elementos do ambiente interno. É de 

fundamental importância que sejam definidas proteções à radiação solar desde a 

concepção do projeto com estudos que indiquem sua eficácia. 
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4.2. SÍNTESE 

Como segunda fase do processo de projeto arquitetônico, a síntese está 

diretamente associada à criação. É a fase criativa, de proposições e onde os 

arquitetos concebem as ideias que podem dar resposta com qualidade aos 

problemas identificados na fase de análise. 

De caráter essencialmente intuitivo, a síntese pode se utilizar de várias 

técnicas, como citam Andrade, Moreira e Ruschel (2011, p.98): brainstorming, 

emprego de formas precedentes, uso de metáforas, exercitação de esboços flexíveis 

e conhecimento formal de regras de composição e estilo. 

A síntese acontece em um processo muito dinâmico de criação que se utiliza 

de duas habilidades essenciais: movimentação e representação. Novamente, 

Andrade, Moreira e Ruschel (2011, p.98) esclarecem esse dois termos fundamentais 

para o bom resultado do processo: 

 

A movimentação está relacionada com o processo de criação de soluções 
de projeto. Durante a síntese, é muito comum a movimentação entre 
possíveis soluções de projeto. A movimentação pode alterar ou desenvolver 
um estado existente de solução ou implicar geradores primários [...]  
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Volumetria 

A volumetria proposta se adequa ao terreno e seus recuos, gerando um sólido 

regular que setoriza por pavimentos as atividades desenvolvidas. 

 

Figura 64: Volumetria proposta. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

 A distribuição dos grupos de ambientes priorizou instalar os laboratórios de 

camarão e peixe no pavimento térreo, a fim de permitir mais segurança na 

manipulação e instalação de tanques e aquários com uso intenso de água, 

objetivando evitar infiltrações, facilitar as instalações hidrossanitárias e não 

aumentar excessivamente a carga na estrutura. 

 Já o segundo pavimento abriga os laboratórios de estudo com outros animais 

(saguis, ratos e camundongos), deixando o terceiro pavimento para os laboratórios 

de análise comportamental de camundongos e também de humanos. 

O quarto pavimento receberá o laboratório de informática e salas de aula, que 

atrairão um público maior de estudantes, por esse motivo, também disporá de mais 

área para convivência e oferecerá a esses usuários o melhor ponto de observação 

da paisagem, principalmente a visual para o Parque das Dunas. 

 Todo esse bloco de quatro pavimentos é coroado com uma cobertura leve 

com estrutura de alumínio e telhas do tipo sanduíche com grandes beirais, 
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atendendo as recomendações projetuais da construção para clima quente e úmido 

(Figura 65). 

Figura 65: Volumetria e usos por pavimentos. 

 

Fonte: Moura 2013. 
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Iluminação natural e elementos de proteção solar 

 Para o estudo de proteção das fachadas mais comprometidas com a 

insolação direta foi utilizado o programa SOLAR TOOL.  

FACHADA NORTE 

MÁSCARA DE SOMBRA 

 

Figura 66: Simulação no SOLAR TOOL  para a fachada norte sem proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

Figura 67: Simulação no SOLAR TOOL  para a fachada norte com proteção. 

 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 68: Simulação no SOLAR TOOL para proteção horizontal. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Comportamento geral 

 

 Incidência solar no período de inverno. Os elementos mais eficazes: Beirais, 

varandas, brises horizontais e proteções laterais. 

Conclusão do estudo da Fachada Norte 

 

 Durante os períodos de solstício de verão (21 de dezembro) e equinócio 

(21 de março/21 de setembro) a fachada Norte ficará completamente protegida da 

insolação em todos os horários do dia (Figura 66). 

 Já durante o solstício de inverno (21 DE JUNHO), a abertura proposta 

recebe insolação - com pequeno índice de sombreamento - ao longo de todo o ciclo 

solar diário. Com a introdução dos elementos de proteção solar (marquise acima da 

abertura com 0,50 m de profundidade e brises horizontais) se obteve uma proteção 

de 100% de aproveitamento em quase todo o período, com intervalos de 50% de 

proteção - ou maior - nos primeiros e últimos horários do dia. Comprovada sua 

eficiência, a proteção proposta será incorporada ao projeto arquitetônico (Figura 67, 

Figura 68). 
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FACHADA SUL 

MÁSCARA DE SOMBRA 

 

Figura 69: Simulação SOLAR TOOL fachada sul sem proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

 

Figura 70: Simulação SOLAR TOOL. Fachada sul com proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 71: Simulação SOLAR TOOL fachada sul. Proteção lateral. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Comportamento geral 

Incidência solar no período do verão, durante todo o dia. Os elementos mais 

eficazes: Beirais, varandas, brises horizontais e proteções laterais. 

Conclusão do estudo da Fachada Sul 

 Durante os períodos de solistício de inverno (21 de junho) e equinócio (21 de 

março/21 de setembro) a fachada Sul se conserva protegida da insolação direta 

(Figura 69). 

 Quando no solistício de verão, essa fachada recebe insolação da manhã até 

horário entre 8 hs e 8:30 hs e, ao fim do dia, a partir das 14 hs. Essa radiação 

matutina é desejada a fim de assegurar a salubridade dos ambientes ao contrário da 

insolação intensa da tarde entre 14 hs e 17:30 hs. Nesse caso, propõe-se a 

manutenção das marquises como elementos de proteção sendo incorporados 

elementos verticais - cinco unidades - que garantam melhor proteção nos horários 

indesejados (Figura 70, Figura 71). 
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FACHADA LESTE 

MÁSCARA DE SOMBRA 

 

Figura 72: Simulação SOLAR TOOL. Fachada leste sem proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Figura 73: Simulação SOLAR TOOL. Fachada leste com proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 74: : Abertura e elementos de proteção para fachada Leste. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Comportamento geral 

 Incidência solar no período da manhã, em todas as épocas do ano. Os 

elementos mais eficazes são os reguláveis ou móveis. 

 

Conclusão do estudo da Fachada Leste 

 Exatamente por estar completamente voltada para o nascente (Leste) e, 

ainda, por não haver nenhuma barreira física (vegetação ou edificação) que bloqueie 

a insolação, ela recebe radiação, através da abertura proposta, até 

aproximadamente 10 horas da manhã em qualquer época do ano (Figura 72). 

 Por esse motivo, propomos a utilização no projeto arquitetônico dos mesmo 

elementos utilizados na fachada Norte, a saber,  marquise acima da abertura com 

0,50 m de profundidade e brises horizontais, de modo que se alcance a proteção a 

partir das 7 horas da manhã, conforme demonstrado nas Figura 73 e Figura 74. 
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FACHADA OESTE 

MÁSCARA DE SOMBRA 

 

Figura 75: simulação fachada oeste sem proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Figura 76: simulação fachada oeste com proteção. 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 77: Abertura e elementos de proteção para fachada Oeste. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Comportamento geral 

 Incidência solar no período da tarde, em todas as épocas do ano. Os 

elementos mais eficazes são os reguláveis ou móveis (Figura 77). 

 

Conclusão do estudo da Fachada Oeste 

 Na fachada Oeste, pudemos perceber na avaliação da máscara de sombra 

gerada para a abertura proposta sem proteção que haverá insolação a partir das 13 

horas em qualquer época do ano (Figura 75). 

 Sabendo da grande incidência de radiação nessa fachada (Oeste) propomos 

uma orientação para o projeto arquitetônico que indique para essa fachada uma 

empena cega em alvenaria dupla com maior massa e inércia térmica, não permitindo 

a entrada da radiação no interior da edificação. Após essa barreira poderão ser 

locados ambientes de baixa permanência, como elevadores, banheiros e escada. 
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4.3. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INDICADAS NA ANÁLISE 

 

Como o termo avaliação já indica, nessa fase fazemos comparações entre a 

proposta e as metas indicadas na fase de análise, procurando detectar problemas 

e/ou deficiências no atendimento das necessidades. A avaliação deve ser capaz de 

estabelecer uma boa relação e evitar conflitos entre as diferentes qualidades 

requeridas, como racionalidade, conforto, eficiência estrutural, entre outras. 

Em relação ao projeto desenvolvido a partir desse estudo, durante a fase de 

avaliação foram realizadas diversas correções e ajustes de percurso de projeto, 

comprovando a característica cíclica do processo de projeto. 

 

O processo de projeto arquitetônico é dinâmico, composto por diversas 
fases intercaladas por ciclos de decisões e métodos diversificados, dos 
mais sistemáticos aos mais intuitivos. Esse processo exige que os 
projetistas realizem certas atividades e tenham habilidades específicas para 
buscar a solução do projeto desejada. Compreender diferentes técnicas, 
métodos de projeto e habilidades que o projetista deve ter para resolver 
problemas de projeto pode ser um ponto de partida para o aprofundamento 
das pesquisas em metodologia de projeto. Conhecer diferentes métodos de 
projeto e saber em que tipo de problema de projeto eles podem ser 
utilizados é, por fim, uma habilidade fundamental do arquiteto. (ANDRADE, 
RUSCHEL, MOREIRA, 2011, p.99) 
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5. PROPOSTA FINAL: MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

 

Ao final do dessa pesquisa e de todo o caminho percorrido no processo de 

projeto de arquitetura, chegamos a um resultado para um edifício que atende às 

necessidades dos usuários com sua configuração regular em quatro pavimentos e 

atividades  setorizadas. 

O prédio apresenta a sua linguagem tectônica evidenciando a sua proposta de 

racionalização e utilização de elementos pré-fabricados, estrutura metálica e painéis 

de vedação estruturados em alumínio e vedação em placa cimentícia. 

Estão presentes as proteções solares das vedações externas, bem como 

estrutura de suporte para instalação de placas solares fotovoltaicas e reservatórios – 

inferior e superior – para o sistema de reuso de água pluvial, recolhida a partir da 

cobertura. 

Os estudos de referência realizados indicaram os princípios de racionalização e 

pré-fabricação que estão conceitualmente na proposta final. Dessa forma, o projeto 

apresenta uma solução que atende ao problema inicialmente proposto e se 

enquadra nos preceitos de sustentabilidade, quando estabelece condições para que 

a obra aconteça de forma limpa, com canteiro de obras mínimo e peças que chegam 

à obra prontas para instalação. 
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Quadro 2: Resumo do memorial descritivo. 

Sistema Construtivo 

 Sistema de pré-fabricação aberta e leve utilizando estruturas (pilares e vigas) 

em perfis metálicos de aço carbono (galvanizado) pintados com instalação por 

conexões parafusadas. Fundação em bases de concreto com chumbadores de 

encaixe dos pilares. 

Lajes e Piso 

 Lajes do tipo steel deck autoportantes, a fim de eliminar a necessidade de 

escoramento, com recapeamento de concreto e aplicação de piso industrial de alta 

resistência do tipo granilite. 

 

Figura 78: Laje steel deck: Montagem permite que se trabalhe sem necessidade de escoramentos 
garantindo agilidade à obra 

 

. Fonte: Disponível em <http://www.cbca-acobrasil.org.br/noticias-ultimas-ler.php?cod=5683>. 
Acesso em 2013. 
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Vedações 

 As vedações estão definidas em painéis fixados à estrutura metálica. Esses 

painéis são estruturados em tubos de seção retangular de alumínio com 

fechamento em chapa cimentícia e pintura de acabamento. No caso das esquadrias 

– janelas – essas já estarão fixadas aos painéis, permitindo uma instalação 

completa. 

 

Figura 79: Painéis de vedação modulados.  

 

Fonte: Moura, 2013. 

Elementos de proteção solar 

A edificação disporá de cobertura leve e com grandes beirais e complementada por 

outros elementos: brises verticais em painéis de placa cimentícia para a fachada sul 

e telas de alumínio perfuradas – furos losangulares - fixadas à estrutura metálica 

nas fachadas norte e leste. Os piso técnicos para condensadoras de 

condicionamento de ar são estruturados em chapas perfuradas de alumínio para 

piso e, dessa forma, permitem a passagem de iluminação, porém reduzindo o 

excesso que gera ofuscamento, além da redução da entrada de radiação solar na 

edificação. 
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Figura 80: Aspecto da chapa de alumínio. 

 

Fonte: Disponível em <http://www.multfuros.com.br/aplicacao/aplicacoes-chapas-perfuradas>. 
Acesso em 2013. 

 

Esquadrias e divisórias internas 

 As divisórias entre os ambientes serão em sistema drywall com estrutura 

interna de alumínio, recheio isolante acústico e fechamento com placas de gesso 

acartonado, permitindo, no futuro, possíveis alterações de ambientes com mais 

facilidade do que uma alvenaria convencional com tijolos ou bloco. 

As portas definidas são laminadas de madeira com revestimento em laminado 

melamínico com visores com vidro de segurança aramado. 

 

Cobertura 

 A cobertura apresenta telhas trapezoidais do tipo sanduíche – alumínio com 

recheio de poliuretano – suportadas por estrutura em alumínio anodizado na cor 

natural que permitem a utilização dos beirais proeminentes que visam promover 

nível de sombreamento desejado. 

 

Fonte: Moura, 2013, 
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5.1. EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

Estudos iniciais 

Figura 81: Esboços iniciais - volumetria (a,b,c,d,e,f) 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

 

f 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Sistema Estrutural 

 

Figura 82: Esquema da fundação com blocos de concreto para instalação dos pilares. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Figura 83: Esquema da estrutura metálica - pavimentos (a,b,c,d) 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 84: Estrutura metálica com laje steel deck aplicada. 

 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Figura 85: Aspecto da laje steel deck apoiada à estrutura (a, b) 

 

      a 

        b 

Fonte: Moura, 2013. 
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Anteprojeto apresentado à Banca de Qualificação 

Figura 86: Estrutura do prédio sem proteções solares (a, b, c, d). 

a 

b 

c 

d 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 87: Detalhamento do sistema de instalação dos painéis de vedação (a, b, c, d) 

     a 

b 

 

c 

   d 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 88: Fachadas com proteção solar (a,b,c,d) 

a 

b 

c 

d 

Fonte: Moura, 2013. 
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Solução Final 

 

 A proposta final do projeto procurou atender as premissas ambientais aliadas 

ao programa proposto pelo "cliente", além das limitações do terreno, resultando em 

uma proposta de um bloco compacto, com quatro pavimentos, com elementos de 

proteção nas fachadas mais comprometidas com a insolação direta. A cobertura, 

além da proteção solar, através dos beirais, através do coroamento do bloco traz à 

proposta formal uma mudança no padrão do bloco, trazendo mais leveza ao 

conjunto (Figura 89, Figura 90, Figura 91,Figura 92. Figura 93).  

Figura 89: Fachada Leste. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

 Na fachada leste é possível perceber os protetores solares, com placas de 

alumínio perfurada, dando proteção ao mesmo tempo que permite a  

visibilidade(Figura 89). 
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Figura 90: Fachada Norte. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

 Na fachada norte (Figura 90) aparecem o acesso principal da edificação, 

marcada por volumetria diferenciada, a direita e o grande beiral de telha metálica. 

 

Figura 91: Fachada Oeste. 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 92: Fachada Sul. 

 

Fonte: Moura, 2013. 

 

Figura 93: Vista Leste-Norte 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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Figura 94: Fachada Norte. Detalhe. 

 

Fonte: Moura, 2013. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando os objetivos apontados no início dessa pesquisa, consideramos 

atendidas essas exigências no que tange ao condicionamento ambiental, bem como 

do processo racionalizado para a construção. 

 O processo de projeto se deu de forma contínua e cíclica a ponto de corrigir 

determinados desvios dos objetivos, proporcionando um exercício estimulante e 

consistente como caminho para a projetação arquitetônica. 

 Como sugestões para outros estudos, ficam as possibilidades de se 

aprofundar na criação de novos elementos pré-fabricados e, até mesmo, alternativas 

de sistemas estruturais capazes de cumprir a função de uma obra racionalizado. 
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