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RESUMO

O presente estudo aborda a temática da Requalificação de edifícios, com foco na
eficiência energética da envoltória. O projeto se propõe a promover a requalificação
do edifício do Centro de Convivência Djalma Marinho, localizado no Campus Central
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado em Natal/RN. Partiu da
Avaliação pós-ocupação do ambiente construído, para elaborar um diagnóstico da
problemática do conforto térmico no prédio atual e proposição de uma nova
programação arquitetônica para o espaço. Através da aplicação de estratégias
bioclimáticas passivas, recomendadas para a Zona bioclimática brasileira nº 08, o
projeto pretende reduzir a transferência de calor do ambiente externo para o
ambiente interno, melhorar o conforto térmico dos usuários e reduzir o consumo
energético da edificação. As ações propostas objetivam a melhoria do desempenho
energético e térmico da envoltória da edificação, para obtenção da Etiqueta Nacional
de eficiência energética da Edificação (ENCE/PROCEL), assim como oferecer à
comunidade acadêmica um espaço requalificado com qualidade ambiental. A
racionalização dos materiais e recursos resultou em um projeto passível de
execução que obteve, segundo o WebPrescritivo, a etiqueta correspondente à
classe de eficiência "A" para a envoltória. Neste projeto arquitetônico de
requalificação trabalhou-se principalmente as propriedade térmicas dos materiais e
os sistemas construtivos empregados.

Palavras Chave: Requalificação de edifícios, Centro de Convivência Djalma
Marinho, Eficiência Energética e Estratégias Bioclimáticas.
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ABSTRACT
This study addresses building requalification focusing on the envelope’s energy
efficiency. The work proposes a requalification for Centro de Convivência Djalma
Marinho’s building, located in UFRN’s main campus in Natal/RN. From a PostOccupancy Evaluation of the built environment, an analysis about the existing
building’s thermal comfort conditions was performed, and a new architectural brief
was proposed. By applying passive bioclimatic strategies, as recommended for
Brazilian Bioclimatic Zone 08, the design intention is reducing heat transfer from the
external environment to the internal environment, improving thermal comfort for users
and reducing energy consumption. The presented actions aim an enhancement of
the building envelope’s energy and thermal performances, to obtain the Etiqueta
Nacional de Eficiência Energética da Edificação (PROCEL), and offer the academic
community a space with better environmental quality. Rationalizing materials and
resources resulted in an executable design, which according to WebPrescritivo,
obtained a label corresponding to class “A” for building envelope. This architectural
design for requalification emphasized thermal properties of materials and the
employed building systems.

Keywords: Requalification of buildings, Centro de Convivência Djalma Marinho,
Energy Efficiency and Bioclimatic Strategies.
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INTRODUÇÃO

A tarefa de se planejar a expansão urbana tem se tornado cada vez mais
elaborada, para evitar o crescimento de forma acelerada e desordenada. Surge a
necessidade de planejar novas para promover esta expansão urbana, porém, as
áreas não edificadas encontram-se cada vez mais escassas, o que tem dificultado o
planejamento e desenvolvimento das cidades. No Campus Central da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, localizado na zona leste do município de
Natal/RN, apresenta problemática semelhante.
Desde a adesão da UFRN ao Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), a expansão urbana nos Campi universitários foi
intensificada.

Atualmente,

segundo

a

Coordenadoria

de

projetos

da

Superintendência de Infraestrutura – INFRA da UFRN, o Campus central da UFRN
possui 123 hectares de área, com 305.333,16 m² de área construída e 577.731,01
m² de área permeável.
As raras áreas permeáveis existentes dentro do Campus Central da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que podem ser utilizadas como áreas
de expansão urbana precisam ser mais bem aproveitadas e planejadas. Utilizando
ao máximo seu coeficiente de aproveitamento, mas sempre ocupando a menor
porção do terreno e obtendo o menor índice de impermeabilização do solo.
Para as edificações institucionais existentes, também é necessário
incentivar seu processo de requalificação, com o intuito de prolongar a vida útil de
cada um dos seus componentes construtivos. A requalificação das edificações
existentes empreende, após a conclusão da sua reforma, um novo edifício que além
de ampliar seu ciclo de vida útil, incorpora novas tecnologias, promove o
atendimento às novas normas técnicas, legislações vigentes e revitaliza sua
programação arquitetônica.
A ideia de se requalificar, reformar, ampliar e construir novos edifícios
institucionais é uma demanda elevada e constante da INFRA/UFRN. Segundo a
assessoria técnica da Superintendência, anualmente são emitidas mais de 8 (oito)
mil requisições, solicitando os mais diversos serviços. Dentre eles podemos citar:
elaboração de projetos para novos prédios, obras que visam o desenvolvimento da
infraestrutura dos Campi; reformas de edificações existentes, para atender novos
programas; projetos de mudança de layout; manutenção predial, dentre outros. Todo

este processo é muito dinâmico, visto que várias solicitações de mudanças no
espaço construído surgem diariamente, mesmo se tratando de obras recéminauguradas.
Normalmente, nesta tipologia arquitetônica de edifícios institucionais, a
maioria das intervenções projetadas pela Coordenadoria de projetos da INFRA
busca atender novas necessidades e funcionalidades para os ambientes internos,
além do atendimento às normas vigentes. As intervenções projetadas e executadas
na envoltória dos edifícios, em sua maioria, são de pequeno porte, promovendo
apenas a sua manutenção predial. Por ser um elemento potencialmente mais rígido,
a envoltória o torna um elemento arquitetônico com capacidade para viabilizar a
eficiência energética do imóvel, visto que, não sofre intervenções significativas por
um longo período de tempo.
Além da problemática da escassez de áreas para expansão, citada
anteriormente, também abordaremos a problemática do consumo de energia
elétrica, pois com o aumento dos usuários, o consumo de energia tem aumentado
consideravelmente. Porém, a demanda instalada para suprir esta necessidade não
acompanha o mesmo ritmo de crescimento.
A partir da década de 1980, houve um aumento considerável na demanda
por consumo de energia elétrica com o aumento da população nos centros urbanos,
o que tem exigido do governo federal investimentos constantes e consideráveis para
viabilizar a expansão dos sistemas de produção e da infraestrutura nacional de
distribuição existente para atender este novo cenário. Por isso, desde 2014, é
obrigatória para os edifícios institucionais federais a obtenção da Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia (ENCE).
Segundo a Empresa de pesquisa energética - EPE (2012), conforme
ilustrado na Figura 1, o panorama do consumo total de energia elétrica no Brasil
representa a seguinte distribuição por tipologia de usos: Edificações de uso
residenciais, comerciais e institucionais, representam 46,7% do consumo nacional,
deste montante, o setor residencial consome 23,3% do total, o setor comercial
representa 15,4% do total e os edifícios de uso institucional demandam 8% deste
montante.

Figura 1 - Consumo total de energia elétrica no Brasil em 2011 - distribuídas por setor

Fonte: Lamberts, Dutra e Pereira, 2014, p. 16.

Destes 8% referente aos edifícios públicos, 48% da demanda por uso final
da energia elétrica consumida são provenientes dos sistemas de climatização dos
ambientes, ou seja, de sistemas de ar condicionado. Outros 23% são demandas
oriundas das instalações de iluminação artificial, 15% representam a potência
demandada por equipamentos e eletroeletrônicos de uso geral e 14% advém de
outras cargas demandas (ver Figura 2).
Figura 2 - Consumo por demanda final em edifícios públicos nacionais

Fonte: Lamberts, Dutra e Pereira, 2014, p.,

Diante deste cenário, várias ações foram e estão sendo elaboradas para
promover um desenvolvimento sustentável do setor energético nacional. Uma das
ações implementadas foi a publicação da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de
04 de junho de 2014, que estipula a obrigatoriedade da aquisição da Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), com classe de eficiência "A", para os

projetos elaborados e suas respectivas edificações públicas federais novas ou que
recebam Retrofit2.
Diante das constatações apresentadas para os edifícios institucionais,
referentes à requalificação de edifícios existentes, escassez de área de expansão
urbana, consumo elevado de energia elétrica e a necessidade inerente de promover
a flexibilidade interna das edificações desta tipologia; este projeto trata da
requalificação de edifícios institucionais, da problemática arquitetônica que visa à
eficiência energética da envoltória e obtenção da ENCE classe “A” (ou seja, a
classificação mais eficiente).
Nesta realidade, acredita-se que a envoltória é o elemento arquitetônico
responsável pelo maior impacto na eficiência energética da edificação, como
também, parte relevante para o atendimento aos requisitos de iluminação e no
condicionamento de ar. A envoltória sofre intervenções pontuais por um longo
período de tempo, portanto o Objeto de Estudo deste trabalho é “a requalificação de
edifícios institucionais, com enfoque na eficiência energética deste elemento da
edificação”.
O projeto foi desenvolvido para o Centro de Convivência da UFRN,
denominado de Centro de Convivência Djalma Marinho (CCDM), localizado na zona
central do Campus Central da UFRN, no município de Natal/RN. O edifício é definido
como um prédio de arquitetura modernista, com elementos e princípios Brutalistas,
que foi concebido para ser visto à distância. Inaugurado em 1982, o espaço foi
criado para estimular o convívio acadêmico, as manifestações culturais e ser um
ponto de integração entre os usuários (PEREIRA e NOBRE, 2007).
Portanto. O objetivo geral deste trabalho é propor um Anteprojeto
Arquitetônico de requalificação do Centro de Convivências da UFRN, com enfoque
na Eficiência Energética da envoltória, que obtenha a etiqueta (ENCE) de eficiência
classe “A”. Espera-se contribuir para a propagação de sistemas construtivos e
estratégias capazes de promover a Requalificação de edifícios com este enfoque.
Além de compartilhar métodos de trabalho e boas práticas, através de estudos de
referências, que demonstrem ter qualidade ambiental e que gerem benefícios sociais
e financeiros reais dentro dos cenários nos quais as edificações estão inseridas.

2

Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 04 de junho de 2014, capitulo I, Art.2º. Define Retrofit: é
qualquer reforma que altere os sistemas de iluminação, condicionamento de ar ou a envoltória da
edificação.

A escolha do tema se deu pela proximidade com a prática profissional
exercida pela autora na Superintendência de Infraestrutura (INFRA/UFRN), como
ainda, pela facilidade de acesso as informações necessárias para embasar o
desenvolvimento do projeto proposto, que também leva em consideração que a
proposta de intervenção é uma demanda real e atual da administração central da
UFRN.
O trabalho é composto por dois volumes. O volume I composto pela
dissertação e memorial de projeto, e o Volume II, com as pranchas do anteprojeto
arquitetônico proposto. No primeiro volume o trabalho está estruturado em quatro
capítulos. O capítulo um apresenta as referências bibliográficas realizadas, as
definições de conceitos e critérios adotados, como também, estudos relacionados à
paisagem do local, estudos de referências diretos e indiretos com reflexões
inerentes à temática. Abordando ainda, os procedimentos metodológicos adotados
para desenvolvimento do trabalho.
O capítulo dois constitui da apresentação do desenvolvimento de todo o
arcabouço necessário para a elaboração do estudo preliminar da proposta de
intervenção para o objeto de estudo. Com estudos relacionados ao entorno da
edificação, análise da paisagem do local, condicionantes projetuais, normativos e
ambientais,

avaliação

pós-ocupação,

a

programação

arquitetônica,

dimensionamento e especificações técnicas adotadas.
O capítulo três descreve o desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico
proposto, demonstrando o processo projetual e a apresentação do anteprojeto final
elaborado. O último capítulo, capítulo quatro, é o fechamento dos assuntos
explanados e suas contribuições, na qual constam as discussões e contribuições
finais do trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO: Referencial Teórico, Empírico e Conceitual.

1. FUNDAMENTAÇÃO: Referencial Teórico, Empírico e Conceitual.
Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica do referencial teóricoempírico e dos estudos de referência utilizados para embasar a proposta de
intervenção de requalificação de Centro de Convivências Djalma Marinho da UFRN
e demais assuntos relacionados ao trabalho.
Primeiramente aborda-se a problemática da requalificação de edifícios,
após isso, conceitos relacionados à sustentabilidade, análise da paisagem,
qualidade ambiental e eficiência energética aplicada a edificações. Em seguida,
apresenta as particularidades da aquisição da Etiqueta Nacional de Consumo
energético de Energia (ENCE), e por último, os estudos de referencial diretos e
indiretos analisados para embasar funcionalmente, formalmente e tipologicamente a
proposta apresentada.
1.1. REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS
Com o desenvolvimento das cidades as áreas destinadas à expansão
urbana dentro do perímetro urbano se tornaram cada vez mais escassas e
onerosas. Com isso, uma nova dinâmica relacionada ao processo de mudança de
usos de edificações existentes, assim como, uma busca pela a valorização dos solos
desencadeia especulações imobiliárias constantes.
Novas

oportunidades

e

diversidades

de

negócios

estão

sendo

empreendidos diariamente, propondo alternativas para solucionar esta problemática
de demanda por novos espaços dentro dos centros urbanos. Uma destas
alternativas é a adoção de áreas existentes, degradadas ou não, promovendo sua
reabilitação urbana, como também, a requalificação dos seus edifícios. Este tipo de
intervenção visa a criação de novos usos e espaços, modernização e recuperação
de estruturas, preservando sempre o patrimônio cultural, artístico e histórico da
região.
O interesse por este processo de reabilitação do edificado começou a ser
discutido em Lisboa e no Rio de Janeiro no início da década de 90, através do I
Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana. O evento citado, realizado na
capital portuguesa, proporcionou após discussões o estabelecimento de uma
linguagem comum sobre esta temática. Sendo esta linguagem e conceitos
constituídos para nortear estes tipos de intervenções desde então.
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A Carta de Lisboa sobre a reabilitação urbana integrada (1995) conceitua
reabilitação urbana da seguinte maneira:
Reabilitação urbana: É uma estratégia de gestão urbana que procura
requalificar a cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas
a valorizar as potencialidades sociais, econômicas e funcionais a fim de
melhorar a qualidade de vida das populações residentes; isso exige o
melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua
reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços
públicos, mantendo a identidade e as características da área da cidade a
que dizem respeito. (CARTA DE LISBOA SOBRE A REABILITAÇÃO
URBANA INTEGRADA, 1995, p.1).

Ainda segundo a Carta de Lisboa (1995) o conceito de reabilitação de um
edifício é descrito da seguinte maneira:
Reabilitação de um edifício: Obras que têm por fim a recuperação e
beneficiação de uma construção, resolvendo as anomalias construtivas,
funcionais, higiênicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos,
procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até
próximo dos atuais níveis de exigência. (CARTA DE LISBOA SOBRE A
REABILITAÇÃO URBANA INTEGRADA, 1995, p.2).

Ao interpretarmos estes conceitos e definições percebemos que a ideia
de reabilitação urbana converge com a concepção de reabilitação de edifícios.
Ambos os conceitos preservam a identidade do lugar e suas principais estruturas
existentes, valorizando as benfeitorias realizadas nas instalações existentes para
proporcionar qualidade ambiental aos usuários.
Porém nota-se que o fato de reabilitar um edifício não lhe atribui novos
usos ou atividades, a reabilitação de um edifício consiste na sua recuperação
construtiva, uma benfeitoria que assegura ao edifício a sua modernização
melhorando seu desempenho até próximo aos níveis de exigências atuais.
Ao analisarmos o conceito de requalificação de edifícios, segundo
(MAGALHÃES, 2002), percebe-se que além de reabilitar os espaços construídos,
busca-se atribuir ao edificado novos usos e atividades para o local. É um tipo de
intervenção que normalmente pretende: estimular as atividades de comércio e
serviços do entorno; preservar e difundir o patrimônio cultural e arquitetônico
existente; estimular a conectividade entre os espaços públicos e privados
promovendo sua integração; ampliar as áreas verdes com o intuito de atender as
novas demandas do sítio edificado e melhorar a qualidade ambiental e dentre outras
ações.
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Segundo Magalhães (2002), o conceito de requalificação é descrito da
seguinte maneira:
“O conceito de Requalificação, no entanto, está menos ligado à ideia de
perda anterior de vitalidade e traz mais clara a ideia de acréscimo de
atividades geradoras de ganhos econômicos e de melhoria da qualidade
dos espaços públicos e privados, podendo ser melhor aplicado em
situações onde se trata de alteração das características físicas e da
composição social e econômica de áreas ainda ocupadas. Envolvendo
processos de elitização (“gentrification”), a Requalificação está
principalmente voltada para o estabelecimento de novos padrões de
organização e utilização dos espaços, com vistas a um melhor desempenho
econômico”. (MAGALHÃES, 2002, p. 03).

É neste contexto abordado por Magalhães (2002), que foi desenvolvida a
intervenção para a requalificação do Centro de Convivência Djalma Marinho da
UFRN. O intuito é atribuir novos usos que atendam as expectativas atuais da
comunidade acadêmica, fortalecendo e reabilitando os espaços existentes através
de uma proposta que atribua qualidade ambiental para o usuário.
1.2. ANALISE DA PAISAGEM
Nos dias atuais, espaços com permeabilidade visual que proporcionem ao
observador uma área de descanso e contemplação estão cada vez mais escassos.
Esta demanda por espaços abertos é cada dia mais latente pelos usuários. E cabe
ao arquiteto e urbanista projetar estas área e ter a sensibilidade de identificar os
principais elementos da paisagem, perceber o espaço e transferir o conhecimento
adquirido em decisões projetuais que possam originar esta permeabilidade visual
atendendo aos anseios da sociedade.
Conceituar o termo paisagem não é uma tarefa muito fácil, visto que o
termo pode ter diversas interpretações. Para este trabalho buscou-se utilizar o
conceito de paisagem defendido por (BOMBÍN, 1991), no livro denominado de El
Paisaje, publicado no ano de 1991. O conceito utilizado pela a autora atribui à
paisagem três enfoques distintos, sendo eles descritos a seguir.
O primeiro enfoque atribuído a paisagem tem relação com a sua
qualidade estética, temos: “A paisagem puramente estética, que faz alusão a uma
combinação harmoniosa de formas e cores do território, e até a representação
artística dele”3. (BOMBÍN, 1991, p. 07). O segundo enfoque atribuindo a palavra
3

Texto original: “El paisaje puramente estético, que hace alusión a la armoniosa combinación de las
formas y colores del território, e incluso a la representación artística de él”. (BOMBÍN, 1991, p. 07)
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paisagem, possui uma abordagem científica do termo, onde “[...] o termo ecológico
ou geográfico, quando se referência ao estudo dos sistemas naturais que a
configura.4” (BOMBÍN, 1991, p. 07). Este enfoque está diretamente relacionado ao
lugar, sua fauna, flora, ao solo, dentre outros. O terceiro, e último enfoque, a autora
descreve a relação e percepção do observador com o entorno, conjuntamente com
seu estado sociocultural. Este enfoque está associado à atividade humana
propriamente dita: “O homem como agente modelador da paisagem que o rodeia”5
(BOMBÍN, 1991, p. 08).
Além destes enfoques descritos anteriormente é importante identificar os
aspectos e componentes visuais básicos da paisagem, compreende-los e saber
avalia-los de maneira critica. Este processo é de suma importância para interpretar e
decodificar o entorno imediato do sitio no qual está situado o terreno e que será
implantado o empreendimento. A utilização dessa ferramenta permite ao projetista o
entendimento dos componentes visuais da paisagem, que quando bem empregado
e decodificado, proporciona estudos conceituais de composições volumétricas
interessantes para o projeto em estudo. Conduzindo o projeto para uma maior
qualidade estética e ambiental do espaço.
As configurações espaciais da paisagem têm ganhado destaque no
processo metodológico da projetação arquitetônica. Deixando de ser vista como uma
simples representação gráfica do contorno estético do lugar, passando a ganhar
importância para entender como este entorno se organiza, sua volumetria, vazios e
elementos vegetais existentes. Além de ser mais uma ferramenta, que auxilia a
assimilação do contexto adjacente, podendo ser empregado já nas fases
preliminares dos estudos de concepção de um projeto.
Os componentes visuais são relacionados à percepção do todo, de uma
porção do espaço e das diversas interpretações humanas que podem ser atribuídas
ao lugar, que é mutável a todo o momento. Seus elementos básicos são: a
composição da paisagem, a visibilidade (permeabilidade), o observador com seu
entorno imediato (perspectiva) e sua interpretação plurisensorial do lugar (BOMBÍN,
1991, p. 11). Lembrando ainda, que a utilização da paisagem como um recurso de
contemplação também é um componente visual que merece ser estudado.

4

Texto original: “[...] emplearse como término ecológico o geográfico, cuando se alude estúdio de os
sistemas naturales que lo configuram”. (BOMBÍN, 1991, p. 07).
5
Texto original: “El hombre como agente modelador del paisaje que le rodea1”.

27

FUNDAMENTAÇÃO: Referencial Teórico, Empírico e Conceitual.

Segundo Bombín (1991), a paisagem pode ser entendida como:
“A paisagem, entendida como um conjunto de unidades territoriais com
distintas propriedades e características e podem ser analisadas e definidas
através dos seguintes elementos visuais: forma, linha, cor e textura,
6
podendo adicionar ainda à escala e o espaço”. (BOMBÍN, 1991, p. 61).

Estes aspectos e elementos visuais da paisagem, citados anteriormente,
representam propriedades visuais que podem e devem ser identificadas durante o
exercício de análise da paisagem de forma objetiva. Sendo necessário observar
seus potenciais, contrastes e composição existentes, para posteriormente, serem
interpretadas e compreendidas pelo projetista que atribuirá diretrizes projetuais para
a proposta de intervenção do edificado.
De maneira esquemática, o quadro a seguir descreve estas propriedades
por (BOMBÍN, 1991, p. 63).
Quadro 1 – Elementos visuais da paisagem e suas respectivas propriedades

ELEMENTO

PROPRIEDADE VISUAL

Forma

É o volume ou superfície de um objeto ou objetos que aparecem unificados
tanto pela configuração que apresentam na superfície do terreno, como pela
localização conjunta sobre a paisagem. As formas se caracterizam pela sua
geometria, complexidade, contraste, planos, volumes, dentre outros.

Linha

É o caminho real ou imaginário percebido pelo observador quando existem
diferenças bruscas entre os elementos cor, forma e textura, ou quando os
objetos se apresentam com uma sequência unidirecional. As linhas são
caracterizadas por limites, contornos, silhuetas e dentre outros.

Cor

É a propriedade de refletir a luz com uma intensidade e longitude de onda,
permitindo que o olho humano diferencie formas e superfícies. Podem ser
frias ou quentes, claras ou escuras, brilhantes ou foscas e dentre outros.

Textura

É a agregação indiferenciada de formas e cores percebidas como variações
ou irregularidades de uma superfície continua. Podem ser várias
granulações (fina ou grossa), densidades (disperso e denso), regularidades
(ordenada linhas, grupos, ao acaso) e contrastes.

Escala

É a relação existente entre o tamanho do objeto e o entorno onde o mesmo
está situado.

6

Texto original:” El paisaje, entendido como conjunto de unidades territoriales com distintas
propriedades y características, puede ser analizado y definido a través de los siguientes elementos
visuales: forma, línea, color y textura, a los que puedem añadirse la escala y el espacio.” (BOMBÍN,
1991, p. 61)
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Espaço
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É um elemento que engloba um conjunto de qualidades da paisagem. É
determinado pela organização tridimensional dos corpos sólidos e os
espaços livres ou vazios da cena.
Fonte: Bombín, 1991. Adaptado pela autora, 2016.

Ao contemplarmos uma paisagem, podemos estruturar a sua análise
seguindo os princípios de Bombín (1991), que subdivide seus elementos em planos
(zonas próximas ao primeiro plano do observador, plano intermediário e o plano de
fundo), contrastes (texturas e cores), e negativos (onde observamos linhas, formas e
volumes). Esta subdivisão tem como objetivo proporcionar um melhor entendimento
da composição vegetal existente e a sua relação com o espaço edificado.
No quadro a seguir exemplifica de forma prática e estruturada a
organização do espaço proposta pela autora estudada, servindo como um roteiro
inicial que pode ser utilizado como ferramenta no processo de projetação
arquitetônica.
Quadro 2 - Ferramenta para análise da paisagem

IMAGEM ORIGINAL

EM NEGATIVO

SUBDIVISÃO DE PLANOS

Imagem registrada in loco Imagem em negativo, para Identificação
no ponto de vista do atenuar
os
diferentes elementos
observador.
planos, vazios, escalas, edificações,
contornos,

negativos,

e impermeáveis,

etc.

de

planos,
vegetais,
áreas

vazios

e

etc.

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Através dessa ferramenta o projetista decifra e percebe o ambiente de
uma forma mais sistemática, faz uma leitura clara e objetivo do contexto urbanístico
e paisagístico na qual a área em estudo está inserida. Com isso, as novas
intervenções propostas, tanto para novos projetos ou para projetos de reabilitação e
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requalificação, são projetadas com uma coerência maior com o entorno, de forma
mais sustentável e assertiva para atender as demandas e anseios locais.
1.2.1. ANALISE DA PAISAGEM DO CCDM
O Centro de Convivência Djalma Marinho "foi concebido para ser visto
também à distância" (PEREIRA e NOBRE, 2007). Previu-se um tratamento
paisagístico considerando-se a plantação de espécies de grande porte apenas no
limite do terreno. Estas deveriam apresentar copa rarefeita, evitando bloqueio visual.
Nas proximidades do prédio, "apenas espécies de forração e de pequeno porte"
(PEREIRA e NOBRE, 2007).
Ao analisarmos a paisagem do entorno da edificação percebemos o
contrário do paisagismo proposto em sua concepção original. As espécies
escolhidas para compor o limite do terreno não são coerentes com a intenção
original do autor do projeto. Diante disso, a permeabilidade das visuais entre o
interior e o exterior buscada, foi prejudicada pelas escolhas das espécimes vegetais
para o entorno imediato. Outro ponto que acentua esta falta de permeabilidade é o
perfil natural do terreno do local, por ter cotas mais baixas que o nível da
pavimentação traz a sensação que o prédio está em um “subsolo” sendo ocultado
pelo entorno.
No entorno imediato da edificação percebe a existência de espécimes
vegetais nativas e exóticas, sendo em sua maioria espécimes exóticas (com relação
a quantidade). Como exemplos de exóticas, temos os Coqueiros (Cocos nucifera L.),
Figueiras (Ficus sp.), Mangueiras (Mangifera indica L.), Acácia (Senna siamea
(Lam.) H.S. Irwin & Barneby), Noni (Morinda citrifolia L.), Nim (Azadirachta indica A.
Juss), Jamelão (Syzygium cumini L.). Já es espécimes nativas, podemos citar: Chicá
(Sterculia sp.), Angico (Anadenanthera colubrina (Vell Brenan), Craibera (Tabebuia
aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore), Cajá (Spondias sp.), Jatobá
(Hymenaea courbaril L.), Oitizeiro (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch) e Ipê-roxo
(Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos).
A média geral das alturas das arvores existentes na região é de 6,26
metros. O que comprova que os elementos vegetais escolhidos para o entrono
possuem altura compatível com o gabarito do prédio que é de 5,50 metros, indo na
direção oposta ao proposto inicialmente. A tabela a seguir mostra as principais
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espécimes no entorno do Centro de Convivência da UFRN, sua família, nome
cientifico, nome vernáculo, altura média estimada por espécime e suas origens.
Tabela 1 - Principais espécimes vegetais no entorno do Centro de Convivência da UFRN

NOME

MÉDIA ALT.

VERNÁCULO

ESTIMADA

Cocos nucifera L.

Coqueiro

6

Exótica

Moraceae

Ficus sp.

Figueira

9

Exótica

Malvaceae

Sterculia sp.

Chichá

8,5

Nativa

Anacardiacea

Mangifera indica L.

Mangueira

8

Exótica

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

Angico

6

Nativa

Craibera

5

Nativa

Acácia

9

Exótica

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Arecaceae

ORIGEM

(Vell.) Brenan
Bignoniaceae

Tabebuia aurea (Silva
Manso) Benth. & Hook.f. ex
S.Moore

Fabaceae

Senna siamea (Lam.) H.S.
Irwin & Barneby

Anacardiacea

Spondias sp.

Cajá

4

Nativa

Fabaceae

Hymenaea courbaril L.

Jatobá

5,5

Nativa

Chrysobalanaceae

Licania tomentosa (Benth.)

Oitizeiro

5

Nativa

Ipê-roxo

6

Nativa

Fritsch
Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus
(Mart. Ex. DC.) Mattos

Rubiaceae

Morinda citrifolia L.

Noni

4

Exótica

Meliaceae

Azadirachta indica A. Juss

Nim

5,5

Exótica

Fonte: Dados Divisão de Meio Ambiente/INFRA, 2017. Elaborado pela autora, 2017.

A análise da paisagem é estruturada segundo os princípios de (BOMBÍN,
1991), que subdivide seus elementos em “planos” e “negativos” para proporcionar
um

melhor

entendimento

da

composição

vegetal

existente,

seu

volume,

permeabilidade, possíveis supressões, possibilidade de transplante de espécimes
para áreas compensatórias e a sua relação com o edificado.
Ao analisarmos a Fachada oeste do Centro de Convivências (Figura 3),
percebemos como o perfil natural do terreno é acentuado entre o CCDM e o prédio
da Reitoria. Para o observador que está no acesso principal da reitoria visualizando
o Centro de Convivências percebe-se que a fachada some por traz dos planos de
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elementos vegetais existentes, visualizando em primeiro plano as árvores
consolidadas no local, a edificação do CCDM fica camuflada entre a vegetação
frondosa existente, apenas a vegetação rasteira e forração visualizada de imediato.
Figura 3 – Fotos da Paisagem - Fachada Oeste

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A fachada da porção norte e nordeste é composta por dois acessos
principais para o CCDM. Nesta fachada a vegetação existente é de menor porte
com arvores consolidas isoladas, sendo possível visualizar a estrutura em concreto
armado. Mesmo registrando a paisagem de uma perspectiva mais alta não é
possível visualizar o prédio da Reitoria deste ponto, o que não inviabiliza a
construção do pavimento superior da proposta a ser apresentada.
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Figura 4 - Fotos da Paisagem - Fachada Norte e Nordeste

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ao analisarmos a Fachada leste do Centro de Convivência (Figura 5),
percebemos como o perfil natural do terreno é acentuado na sua periferia, em toda a
proximidade da BCZM. Esta fachada possui a vegetação mais densa do entorno
imediato, sendo o prédio do CCDM muito pouco visível do ponto de vista do
observador. Como a vegetação existente é densa esta área é totalmente
sombreada, possui uma temperatura agradável e ventilação natural, atributos ideais
para áreas de convívio e lazer. Para o observador que no nível da Biblioteca central
percebe-se que a fachada some por traz dos planos de elementos vegetais densos.
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Figura 5 - Fotos da Paisagem - Fachada Leste

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Na fachada sul também a dois acessos bastante utilizados para o Centro
de Convivência. Esta fachada é bastante árida com pouca vegetação e árvores
isoladas, existente em sua maioria nos canteiros centrais dos estacionamentos.
Adicionando um pavimento superior ao volume existente, a edificação ficaria mais
proporcional, perdendo um pouco a sensação que a cota mais baixa traz para o
edifício. Como também, a nova edificação poderia ser facilmente identificada quando
vista de longe, legitimando sua importância sem impactar consideravelmente com a
paisagem do entorno.
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Figura 6 - Fotos da Paisagem - Fachada Sul

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

1.3. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL E A EFICIENCIA ENERGÉTICA DAS
EDIFICAÇÕES
Para contextualizar a qualidade ambiental e a eficiência energética
aplicada a edificações, primeiramente, se faz necessário entender o tema da
sustentabilidade da construção civil no cenário atual. A temática da sustentabilidade
foi cunhada inicialmente através da construção do conceito de desenvolvimento
sustentável, que é aquele que busca atender de modo geral às necessidades do
presente, sem comprometer o atendimento das necessidades oriundas das
gerações futuras.
No início da década de 90 estas questões de desenvolvimento
sustentável foram discutidas amplamente no cenário nacional e internacional.
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Segundo Tolmasquim (2000), entre os anos de 1990 e 2000 o consumo de energia
elétrica no Brasil cresceu 49% enquanto a sua capacidade instalada foi expandida
em apenas 35%. Devido à crise energética ocasionada neste período e, levando em
consideração os impactos ambientais que as usinas hidrelétricas ocasionam,
constantes reflexões têm buscado novos conceitos e diretrizes para mitigar estas
problemáticas.
Na arquitetura não foi diferente, a busca por soluções que possam
contribuir com o desenvolvimento sustentável do espaço tem criado novas
tecnologias e estratégias projetuais, buscando novos paradigmas para o contexto da
agenda arquitetônica. Com isso a preocupação de produzir uma arquitetura
sustentável ganhou força dentro desta conjuntura.
A arquitetura sustentável, de acordo com Corbella e Yannas (2003, p.17),
pode ser descrita como:
“A Arquitetura sustentável é a continuidade mais natural da Bioclimática,
considerando também a integração do edifício à totalidade do meio
ambiente, de forma a torná-lo parte de um conjunto maior. É a arquitetura
que quer criar prédios objetivando o aumento da qualidade de vida do ser
humano no ambiente construído e no seu entorno, integrando as
características da vida e do clima locais, consumindo a menor quantidade
de energia compatível com o conforto ambiental, para legar um mundo
menos poluído para as próximas gerações”. (CORBELLA e YANNAS, 2003,
p. 17).

Portanto como mencionado pelos autores, a arquitetura sustentável está
relacionada diretamente com critérios sociais, econômicos e ambientais, como por
exemplo o estudo da bioclimatologia. A Bioclimatologia é a aplicação de estudos
relacionados à climatologia – que explica e classifica os climas, investigando os seus
fenômenos e influências – com estudos relacionados ao meio ambiente. Quando
empregado à arquitetura, produz conhecimentos sobre as condições climáticas e de
conforto térmico do local no qual a edificação será inserida. Podendo o projetista
tirar proveito deste conhecimento prévio para tomadas de decisões que podem
propiciar um ambiente mais confortável para os usuários.
Assim, a arquitetura bioclimática baseia-se na correta aplicação desses
conhecimentos, projetando elementos arquitetônicos e especificando sistemas
construtivos que otimizem o conforto térmico dos usuários e a eficiência energética
da edificação.
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De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2014, p.05), a eficiência
energética na arquitetura pode ser entendida da seguinte maneira:
“A eficiência energética na arquitetura pode ser entendida como um atributo
inerente à edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto
térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia”.
(LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 2014, p. 05).

Nesta conjuntura, várias ações vêm sendo promovidas para difundir o
consumo consciente da energia pelos usuários. Um dos programas desenvolvidos
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e pela
Eletrobrás é o selo de Eficiência energética para diversos equipamentos, fornecendo
um comparativo entre os produtos do mercado que visa garantir ao consumidor que
um produto consome menos energia que outro.
Com o desenvolvimento deste método comparativo, a etiquetagem de
equipamentos, surgiu à necessidade de realizar a mesma avaliação em edifícios. O
início do processo de Etiquetagem de Edificações ocorreu através da Lei nº 10.295,
promulgada em 17 de outubro de 2001, sendo regulamentada em dezembro de
2001. Vários programas e iniciativas foram sendo desenvolvidas nos últimos anos,
foram surgindo comissões e grupos técnicos de apoio em todo o Brasil. Em 2003
surgiu o PROCEL Edifica com o objetivo de racionalizar o consumo de energia nas
edificações brasileiras.
Nos anos seguintes, de 2010 a 2012, surgiram outras iniciativas para
regulamentar estas diretrizes, como por exemplo: a Instrução Normativa (IN) nº 01
SLTI/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental; o decreto nº
7.746, que estabelece critérios sustentáveis para as contratações através da Lei nº
8.666/1993 e a Instruções Normativas nº10 SLTI/2012 que estabelece regras para
elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do
Decreto nº 7.746.
Outro marco importante se deu em junho de 2014, com a publicação da
Instrução Normativa nº 2 – 04/06/2014, que dispõe das regras gerais para aquisição
da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para edificações públicas
federais tornando-se obrigatória a partir deste ano. Emergindo mais um aspecto
importante a ser levado em consideração no momento da elaboração do projeto da
edificação a ser construída. A Figura 7 a seguir, elucida o percurso das ações
desenvolvidas pelo governo federal e demais instituições durantes os últimos anos.
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Figura 7 - Histórico das ações até a publicação da IN Nº02-SLTI/2014

2001

2003

2009

2010

LEI nº 10.295,
de Eficiencia
Energética

Surgimento do
PROCEL Edifica

Procel Edifica e
INMETRO

•Com o objetivo
de racionalizar o
consumo de
energia nas
edificações
brasileiras.

•Lançamento do
Regulamento
Técnico da
Qualidade da
Eficência
Energética em
Edificações
Comerciais, de
Serviço e
Públicas.

Intrução
Normativa (IN)
nº01 SLTI/2010

•Dispões sobre a
politica Nacional
de Conservação
e Uso racional de
Energia.

Decreto nº
4.059.
•Institui o CGIEE.
•Criação de grupo
técnico para a
Eficientização de
Energia em
Edificações do
CGIEE.

•Dispõe sobre os
critérios de
sustentabilidade
ambiental na
aquisição de
bens,
contratação de
serviços ou
obras.
•Lançamento dos
requisitos
Técnico da
Qualidade da
Eficência
Energética em
Edificações
Residenciais.

2012
Decreto nº 7.746
•Regulamenta o
artigo 3º da Lei nº
8.666/1993
(Licitação)
estabelecer
critérios, práticas
e diretrizes gerais
para a promoção
do
desenvolvimento
nacional
sustentável por
meio das
contratações
realizadas pela
administração
pública.
•Institui a CISAP

IN nº10
SLTI/2012

2014
IN nº02
SLTI/2014
•Dispõe sobre
regras para a
aquisição ou
locação de
máquinas e
aparelhos
consumidores de
energia pela APF
direta, autárquica
e fundacional, e
uso da Etiqueta
Nacional de
Conservação de
Energia (ENCE)
nos projetos e
edificações
construidas.
públicas federais
novas ou que
recebam retrofit.

Fonte: Ministério do Planejamento, 2015. Adaptado e complementado pela autora, 2016.

Como podemos observar que a preocupação com o uso consciente da
energia vem evoluindo, porém ainda de forma preliminar dentro do mercado de
trabalho, o maior interesse pelo tema ainda é através da comunidade acadêmica.
Poucos profissionais atuantes no mercado tem consciência e sabem da importância
das decisões tomadas logo no início do desenvolvimento do projeto. Por este
motivo, há a necessidade de difundir cada vez mais o entendimento dessas
estratégias no processo projetual do arquiteto e urbanista.
Segundo Burberry (1983) apud Lima, (2007), o conforto térmico e a
conservação de energia são aspectos diretamente afetados por decisões do
projetista. O autor defende que, para se alcançar um desempenho térmico
satisfatório, as considerações térmicas devem surgir nas primeiras etapas do
projeto. De acordo com Burberry (1983), os projetistas devem se familiarizar com os
princípios e métodos do “projeto térmico”, aplicando-os como parte do procedimento
normal de projeto.
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1.4. ETIQUETA NACIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA (ENCE)
Com a instituição do Programa Nacional de Eficiência Energética em
Edificações (PROCEL EDIFICA) em 2003 através da ELETROBRAS/PROCEL, o
organismo tem trabalhado conjunturalmente com os Ministérios de Minas e Energia,
o Ministério das Cidades, e ainda, com universidades e os centros de pesquisas na
área, com o intuito de promover o uso racional de energia elétrica e desenvolver
estratégias que incentivem a eficiência e a redução do consumo energético nas
edificações nacionais.
O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C) especifica
requisitos técnicos e os métodos para classificação de edifícios comerciais, de
serviços e públicos quanto à eficiência energética.
Segundo o RTQ-C (INMETRO, 2010) esta normativa aplica-se, a edifícios
condicionados, parcialmente condicionados e não condicionados. Edifícios de uso
misto, tanto de uso residencial e comercial, como de uso residencial e de serviços
ou de uso residencial e público, devem ter suas parcelas não residenciais avaliadas
separadamente.
A eficiência energética das edificações é classificada através de duas
metodologias especificada no RTQ-C: o método prescritivo, que utiliza equações e
tabelas atribuindo pontuações para que o nível de eficiência possa ser atribuído por
sistemas (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) ou de forma total para o
edifício. Ou ainda, através do método de simulação, que utiliza softwares para
simular o desempenho do edifício em estudo, comparando-o com um modelo de
referência. Este modelo deve ser calibrado conforme especificado no regulamento,
correspondendo ao nível de eficiência que se quer alcançar. Por exemplo, nível A
(mais eficiente).
Conforme mencionado anteriormente, para a obtenção da etiqueta total
do edifício, a avaliação poderá ser feita através da combinação dos métodos
descritos no modelo prescritivo e/ou no método de simulação computacional. Desde
que sejam realizadas obedecendo aos seguintes critérios:
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Figura 8 - Combinações de métodos de avaliação para obtenção da classificação geral

Fonte: Manual RTQ-C, 2010.

No método prescritivo avaliam-se três elementos construtivos da
edificação em estudo: a envoltória da edificação, o sistema de iluminação artificial e
o sistema de condicionamento de ar. Atribuindo no final da avaliação para cada
sistema individual citado, um nível de eficiência que varia de A (mais eficiente) a E
(menos eficiente). Para cada elemento construtivo avaliado são observados os
seguintes critérios, conforme quadro abaixo:
Quadro 3 - Sistemas construtivos avaliados na RTQ-C

ENVOLTÓRIA

SISTEMA DE
CONDICIONAMENTO
DE AR

SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO

É avaliado o desempenho térmico da edificação através das
propriedades térmicas dos materiais (Transmitância térmica e
absortância de superfícies), a geometria e soluções empregadas,
implantação de acordo com a orientação solar e condicionantes
climáticos (específicos da zona bioclimática), percentual de abertura
das fachadas, o sombreamento das aberturas, dentre outros. Devem
atender ainda os pré-requisitos especificados para a etiqueta de nível
A (mais eficiente).
São consideradas as etiquetas de eficiência dos aparelhos
especificados (classificação emitida pelo INMETRO)7, o isolamento
térmico para dutos de ar, Isolamento de bombas e etc. Devem atender
ainda os pré-requisitos especificados para a etiqueta de nível A (mais
eficiente).
São considerados requisitos de economicidade de energia como: a
divisão dos circuitos, contribuição de luz natural, utilização de
sensores de permanência, a eficiência das lâmpadas, reatores e
luminárias do edifício e dentre outros. Devem atender ainda os prérequisitos especificados para a etiqueta de nível A (mais eficiente).

Fonte: RTQ-C, 2010. Adaptado pela autora, 2016.

Para a obtenção da etiqueta geral do empreendimento, a edificação deve
ser avaliada através de cada sistema individualmente (envoltória, sistema de
iluminação, condicionamento de ar e ventilação natural), atribuindo uma pontuação
7

Para equipamentos não certificados, verifica-se o tipo de equipamento, sua capacidade, eficiência, dentre
outros.
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parcial para cada elemento/sistema construtivo. Para a avaliação geral é realizado
uma ponderação das pontuações obtidas, atribuídos pesos para cada sistema
individual, distribuídos da seguinte forma:


Envoltória = 30%



Sistema de Iluminação = 30%



Sistema de ar condicionado = 40%

Calculada a pontuação final, a edificação acumula pontos que
correspondem à determinada eficiência, a classificação da eficiência da edificação
pode variar de A (mais eficiente, que corresponde ao intervalo de ≥4,5 a 5 pontos) a
E (menos eficiente, que corresponde a pontuações < 1,5 pontos).
Além dos requisitos citados, para a obtenção da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) para os níveis A, B e C, os projetos e a execução
da obra devem atender outros requisitos mínimos com relação às instalações:


Elétrica: dimensionamento dos circuitos elétricos distribuídos por
uso

final,

que

possam

ser

medidos

separadamente

por

equipamento (Ex. CCk).


Hidrossanitária:

aquecimento

de

água

(quando

houver)

e

isolamento de tubulações.
Esta etiqueta pode ser adquirida em dois momentos do empreendimento,
na fase de projeto, informando a classificação final de todos os sistemas avaliados
em conjunto. Como também, após ter concluído a execução do empreendimento,
atestando que as especificações e estratégias propostas na fase projetual foram
executadas conforte o projeto.
Ainda há a possibilidade de aumentar o nível de eficiência da edificação
através da implantação de sistemas e iniciativas que promovam o racionamento dos
recursos naturais. Como por exemplo, a instalação de equipamentos que reduzam o
consumo de água, economizadores, coleta e aproveitamento de água pluvial, reuso
de água, instalação de fontes renováveis de energia, elevadores eficientes e etc.
Caso se comprove a eficiência destes sistemas poderá ser atribuído pontos de
bonificações, somando até um ponto na classificação geral. Estes itens descritos na
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bonificação são recomendações, não sendo obrigatório seu atendimento para a
aquisição da ENCE.
A Figura 9 a seguir, mostra um modelo de ENCE atribuída para o projeto
desenvolvido para o estádio Arena das Dunas, situado em Natal/RN. Nota-se que o
modelo é o mesmo para etiqueta de projeto e para etiqueta de edifícios construídos.
Nela podemos analisar os dados do empreendimento, o método utilizado para a
avaliação (prescritivo ou simulação), a pontuação final, o nível de eficiência atribuído
para a edificação, os níveis de eficiência energética atribuídos por sistemas, os prérequisitos gerais atendidos e as bonificações conseguidas através da implantação
de sistemas eficientes.
Figura 9 - Modelo de ENCE de projeto do edifício completo atribuída à Arena das Dunas

8

Fonte: PBE Edifica , 2014. Adaptado pela autora, 2017.

A Envoltória da Edificação é o elemento que representa o maior impacto
na edificação, com relação ao seu desempenho térmico e principalmente para a
zona bioclimática9 em que o município de Natal está inserido (ZB nº 08), no
momento da aquisição da ENCE. Na fase projetual muitas decisões vão impactar no
nível de eficiência que o prédio terá. É importante especificar corretamente os
8

PBE Edifica, site: http://pbeedifica.com.br/edificacoes-etiquetadas/comercial. Acesso em
15/03/2017.
9
ABNT NBR 15.220, 2005: Zona Bioclimática é a região geográfica homogênea quanto aos
elementos climáticos que interferem nas relações entre ambiente construído e conforto humano
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materiais empregados nas paredes e coberturas, atender a NBR 15220 e promover
o sombreamento das aberturas.
Segundo Lamberts (2016), a atenção a esses pré-requisitos listados
anteriormente, promove uma economia média de consumo de energia, quando
comparados entre os modelos de referência nível “D” e “A”, de aproximadamente
26%. Podendo variar entre 21% a 34% conforme a edificação e a zona bioclimática
na qual a mesma está inserida.
Os pré-requisitos avaliados através do método prescritivo para a
envoltória são obrigatórios e necessariamente precisam ser atendidos. Eles estão
relacionados diretamente com as propriedades das paredes e coberturas. O Quadro
4 a seguir exemplifica os pré-requisitos avaliados:
Quadro 4 - Pré-requisitos da envoltória - Método Prescritivo

As paredes deverão possuir transmitância térmica
PAREDES

menor que 3,70 W/m²K. O que impacta diretamente
nas escolhas do projetista.
A cobertura deverá possuir transmitância térmica

COBERTURA

menor que 1,00 W/m²K (ambientes condicionados),
impactando nas escolhas do projetista.
Ambos os sistemas deverão possuir absorbância

PAREDES E COBERTURA

solar menor que 0,50. Ou seja, cores claras deverão
ser utilizadas. O que impacta diretamente nas
escolhas do projetista.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Já o método de simulação computacional, que possui o maior potencial
de fidelidade, pois estes softwares simulam o potencial termo energético dos
modelos criados. Estes modelos são modelados a partir da proposta arquitetônica
desenvolvida pelo arquiteto, ou ainda, a partir de edificações reais executadas. Para
melhorar os dados de entrada do programa de simulação é necessário fazer a
calibração do modelo, através de dados reais coletados no local.
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Segundo Lamberts, Goulart e Pedrini (1997), apud Lima (2007), a
calibração dos modelos constitui-se através de coletas reais do objeto de estudo,
através das seguintes etapas:


Caracterização da edificação: a partir dos desenhos arquitetônicos
e de visitas in loco, os autores caracterizam a forma geométrica,
elementos construtivos, conexões entre os ambientes, dados de
rotina de ocupação – horários de acionamento e desligamento da
iluminação, condicionamento e demais equipamentos;



Monitoramento de consumo por uso final: são realizadas medições
do consumo separado por iluminação, equipamentos e ar
condicionado;



Histórico de contas de energia;



Medições de

memória

de

massa

(Registros

de

consumo

geralmente medidos a cada 15 minutos);


Coleta de dados complementares – projetos de ar condicionado,
catálogos de equipamentos.

Infelizmente esta metodologia de avaliação termo energética ainda é
pouco utilizada no mercado da construção civil. Acredito que pela falta de
conhecimento, curso ou desinformação sobre as vantagens da utilização do método
na prática dos projetistas.
Através dessa metodologia também é possível obter a ENCE, sendo
necessário conhecer os softwares de simulação de comportamento térmico
existentes. Dentre estes softwares, podemos citar a utilização do Design Builder,
que é um software que avalia o consumo energético da edificação em estudo por
meio da modelagem de um modelo em 3D, sua simulação e comparação com um
modelo que possui nível de eficiência condizente com o mais eficiente, ou seja, nível
A, sendo este modelo denominado de modelo de referência.
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1.5. ESTUDOS DE REFERÊNCIA
Os estudos de referência apresentados a seguir trazem reflexões sobre
os assuntos pertinentes ao trabalho proposto. Nesta primeira etapa de referências
buscou-se conhecer sobre a temática da requalificação urbana e de edifícios, como
também sobre a tipologia arquitetônica de edifícios institucionais.
Devido à dificuldade de encontrar referências indiretas específicas sobre
a problemática em torno de centros de convivência existentes em campus
universitários, notou-se a necessidade de elaborar no segundo momento, estudos
de referências diretos próximos do nosso cotidiano, como também, buscar mais
exemplares indiretos no cenário internacional.
1.5.1. REQUALIFICAÇÃO URBANA DE SÃO JOSÉ/SC
O primeiro objeto de estudo de referência consiste em um projeto urbano
desenvolvido para o concurso nacional de arquitetura, realizado em 2014 e
organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Santa Catarina
(IAB-SC) que visava a Requalificação urbana do centro histórico do município de
São José, no estado de Santa Catarina, Brasil.
Figura 10 – Imagens ilustrativas: Requalificação urbana do Centro histórico de São José/SC

Fonte: Site Archidaily. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-188243/primeiro-lugar-noconcurso-para-a-requalificacao-urbana-do-centro-historico-de-sao-jose-sc. Acesso: 03 de junho de
2016.

O projeto que será analisado a seguir recebeu o prêmio de primeiro lugar no
concurso e consiste na reurbanização da zona central da cidade contemplando
principalmente o eixo viário norte-sul, entre duas importantes igrejas históricas, onde
estão localizados os principais espaços públicos e edifícios históricos do município,
com a Igreja Matriz, Teatro Municipal, além do Beco da Carioca.
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A autoria do projeto é atribuída a uma equipe técnica multidisciplinar
composta pelos seguintes nomes: Cássio Sauer, Camila Thiesen (Metropolitano
Arquitetos), Cássio Sauer e Elisa Martins (arquitetura pela rua), Diogo Valls (Valls) e
Jaqueline Lessa, Ignacio de la Vega, Lucas Weinmann e Lucas Zimmer.
O conceito desenvolvido pelos autores denomina-se “recentar o centro”. Os
projetistas propunham a reestruturação viária do centro histórico considerando a
diminuição progressiva do fluxo de carros, ônibus e caminhões, através da
construção de novas conexões para a malha viária existente, privilegiando o acesso
dos pedestres ao núcleo histórico, aumentando a permeabilidade dos espaços, com
o intuito de promover a sua reabilitação.
Para atingir o objetivo proposto no conceito do projeto, “recentar o centro”
algumas estratégias foram adotadas para valorizar o pedestre, o entorno,
melhorando as condições físicas e funcionais do espaço. Com esta meta em mente,
conforme exemplificado na Figura 11, foi reestabelecer a unidade perdida através da
especificação de uma pavimentação única e contínua, redistribuir os fluxos de
veículos para as periferias controlando o acesso ao local e privilegiando o acesso de
pedestres, criação de novos jardins, áreas verdes, como também, a estratégia de
reestabelecer a linha visual da igreja com o mar, melhorando a qualidade ambiental
do local.
Figura 11 - Estratégicas empregadas na requalificação urbana do Centro Histórico de São José/SC

Fonte: Site Archidaily. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-188243/primeiro-lugar-noconcurso-para-a-requalificacao-urbana-do-centro-historico-de-sao-jose-sc. Acesso: 03 de junho de
2016.
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Os projetistas também refletiram sobre os usos que a comunidade já atribuía
ao local, como também teve atenção aos usos que se pretendia dar para a praça.
Identificando e analisando como eram as suas relações, funcionalidades,
periodicidade e etc. Assim, de posse dessa avaliação pós-ocupação, poderiam
inseri-las facilmente no contexto urbano do novo espaço projetado. Com estes usos
identificados, pensou-se em zoneamentos e layouts que possibilitassem ao
frequentador utilizar o ambiente da forma que lhe quisesse, tanto em períodos
festivos do município, em eventos isolados, em manifestações culturais promovidas
pelos moradores ou simplesmente no seu cotidiano.
Na Figura 12, temos uma ilustração da área de quiosques destinada a
atividades de comercio e serviços, como também, a ilustração da planta de
implantação de mobiliário urbano coerente com os possíveis usos para o espaço.
Figura 12- Requalificação urbana do Centro Histórico de São José/SC – Restabelecer as visuais

Fonte: Site Archidaily. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-188243/primeiro-lugar-noconcurso-para-a-requalificacao-urbana-do-centro-historico-de-sao-jose-sc. Acesso: 03 de junho de
2016.

Desta proposta apresentada, observamos a preocupação em identificar e
perceber as relações entre os espaços urbanos, seus usos, as edificações
existentes, seu entorno e anseios da comunidade. A atenção a esses elementos
originou um projeto que busca ser coerente e que tem potencial de promover a
reabilitação do centro histórico citado, além de trazer uma identidade que será
facilmente reconhecida pelos moradores através das áreas de convívio e dos usos
estabelecidos na proposta.
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1.1.1. PRAÇA DE SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS - UFMG
O centro de convivência da Universidade federal de Minas Gerais (UFMG),
denominado também, de Praça de Serviços, está localizada dentro do Campus da
UFMG, na Pampulha, próximo do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, no
município de Belo Horizonte/MG. A edificação foi projetada pelos arquitetos, Ana
Marques Machado, Antônio Brasil e Márcia Augusta Pereira, em conjunto com todo
o corpo técnico do Departamento de Planejamento físico e obra da UFMG
(DPFO/UFMG).
O prédio do Centro de Convivência da UFMG, destinado a atender as
demandas de serviços e proporcionar espaços de convivência da comunidade
acadêmica foi inaugurado em 1995. A edificação está bem localizada dentro do
Campus universitário, e abriga atividades relacionadas a serviço e comercio, como:
bancos, lanchonetes, correios, papelaria, livrarias, cooperativas, escritórios,
agencias bancarias, dentre outros. Além de reunir espaços que promovem o
convívio acadêmico e atividades culturais.
O Campus universitário está localizado em um bairro central e
privilegiado da cidade de Belo Horizonte, no qual possui grande integração com seu
entorno. Segundo a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG
(PROPLAN/UFMG), que dentre outras atribuições possui a função de planejar e
monitorar intervenções físicas de seus territórios, o Campus universitário da
Pampulha possui 2.842.685,42 m² de área de terreno, com um perímetro de
13.898,38 metros, com 110 edificações existentes, totalizando 453.132,00 m² de
área construída.
O acesso principal ao Campus da Pampulha da UFMG é pela Avenida
Presidente Antônio Carlos (seta vermelha), tendo ainda mais quatro portarias
secundárias (setas amarelas), através das avenidas Antônio Abrahão Caram,
Avenida Presidente Carlos Luz e Avenida Perimetral Sul, como podem observar na
Figura 13.
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Figura 13 - Localização Campus UFMG: Perímetro e principais acessos

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2017.

A edificação possui sistema construtivo misto, em estrutura metálica, com
vedações horizontais em laje de concreto armado maciça, e vedações verticais em
alvenaria de tijolo cerâmico maciço. A cobertura possui recobrimento em telha
cerâmica do tipo colonial, com inclinação adequada. Para a pavimentação do
espaço se utilizou matérias diferentes, com predominância do uso de pedra
portuguesa, pedras naturais e cerâmicas. O prédio possui aproximadamente 37
espaços comerciais com mezaninos, destinados à prestação de serviços gerias, a
comercialização de produtos de vários segmentos, prestação de serviços
institucionais e assistência estudantil.
Figura 14 - Foto da escadaria do acesso principal a Praça de serviço para UFMG

Fonte: Google Maps, Adaptado pela autora, 2017.

Fazendo uma análise da configuração espacial adotada para a concepção do
espaço, Segundo Mahfuz (1995), percebemos que a mesma foi sistematizada
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através dos métodos normativos e tipológico. Observamos princípios reguladores da
forma, como o uso de repetições, malhas, formas geométricas, dentre outras que se
relacionam entre si.
Ainda ao analisarmos o todo, nota-se a presença de relações tipológicas que
estruturam o partido arquitetônico adotado através, por exemplo, da adoção do
edifício tipo pátio. Através desta forma cria-se uma grande área central que poderá
proporcionar permeabilidade do espaço com o entorno, fortalecendo a integração
desta área com as circulações abertas comuns do prédio. Outro ponto interessante
que deve ser observado é a cota de nível no qual a edificação foi implantada, uma
cota mais alta com relação à praça em frente à reitoria. O que permite uma maior
visibilidade do prédio, fortalecendo o conceito de marco para o lugar, auxiliando os
usuários na orientação espacial dentro do Campus.
Figura 15 - Foto do pátio central da Praça de serviço para UFMG

Fonte: Acervo da autora, 2017.

A escolha da iluminação pública parece ser adequada, por ter uma altura
mediana as copas das arvores existentes não interferem na iluminação do local. A
cobertura efêmera em lona comum, utilizada sobre o anfiteatro da praça central do
centro de convivências, protege os usuários da radiação direta, porém não
impossibilidade a transmissão de calor para dentro do espaço. Além de dificultar a
visibilidade dos espaços comerciais e a permeabilidade com o entorno. Como
sugestão, a permeabilidade do espaço poderia ser alcança através de um pé direito
mais alto e/ou com a adoção de uma estrutura mais leve com perfis metálicos e
lonas tensionadas.
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Figura 16 - Foto do anfiteatro da Praça de serviço para UFMG

Fonte: Acervo da autora, 2017.

Outro ponto interessante do objeto em estudo é a escolha dos materiais
empregados no projeto e sua aplicação. Os projetistas tiraram partido estético
destes materiais, assim como, do sistema estrutural especificado e dos elementos
de vedação para compor as fachadas do prédio, atribuindo expressão tectônica 10
para o lugar.
Figura 17 - Fotos das circulações comuns da Praça de serviço para UFMG

Fonte: Acervo da autora, 2017.
10

Segundo Nesbit (1999), o potencial tectônico de um edifício pode ser plenamente atingido através
da interdependência mútua e harmônica entre estrutura, forma e construção. Servindo como
estratégia de composição arquitetural.
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Figura 18 - Foto do acesso às circulações comuns da Praça de serviço para UFMG

Fonte: Acervo da autora, 2017.

Deste estudo apresentado utilizaremos como referência para a proposta a ser
desenvolvida a programação arquitetônica, o dimensionamento dos espaços físicos,
o sistema estrutural adotado, que possibilita uma execução mais rápida e racional, o
uso de formas geométricas para a composição volumétrica, a presença de
modulações, grelhas e eixos para proporcionar maior flexibilidade aos espaços e
racionalização dos materiais, como também, a permeabilidade da edificação com o
entorno.

1.1.1. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA –
UNIFOR
A Universidade de Fortaleza (UNIFOR) é uma fundação, denominada de
fundação Edson Queiros, que foi inaugurada em 1973 com o objetivo de formar
profissionais e promover o desenvolvimento social e econômico da região, que até
aquele momento era carente de instituições educacionais.
Segundo o site oficial da instituição, a UNIFOR possui cerca de 25 mil alunos
e contam uma grande infraestrutura de salas de aulas e laboratórios especializados,
como também: auditórios, bibliotecas, o prédio do centro de convivência, núcleo de
atenção médica, clínica odontológica, parque desportivo, teatro, espaço cultural,
escritório para a prática jurídica, empresas juniores, TV universitária, escola de
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ensino infantil e fundamental para os filhos dos colaboradores e comunidade, além
de diversos outros núcleos de prática acadêmica e pesquisa.
O campus da UNIFOR está localizado na cidade de Fortaleza, no Ceará, zona
bioclimática 8, situado no bairro Edson Queiroz, ao lado do Centro de Eventos do
Ceará. Para conhecer melhor esta estrutura, foi realizada uma visita “in loco”
direcionada com a equipe técnica da Prefeitura do Campus. De acordo com a
prefeitura da UNIFOR, o Campus possui aproximadamente 727 mil metros
quadrados de área distribuídos em quatro terrenos. Também possui ainda 4.650
vagas de estacionamento, oito acessos principais e secundários e várias
edificações, que correspondem a uma área total construída de aproximadamente
133 mil metros quadrados.
Figura 19 - Localização Campus UNIFOR: Perímetro e principais acessos

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2017.

O centro de Convivência está situado na área central do Campus, próximo à
biblioteca e os blocos de sala de aulas “I” e “J”, possui 4.544,40 metros quadros de
área construída. Em frente à fachada principal do prédio há uma grande praça com
piso intertravado, jardins, esculturas e fontes. Este grande espaço aberto possibilita
a realização de eventos e cerimônias de colocação de grau dos discentes graduados
anualmente.
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Figura 20 - Foto aérea da situação do Centro de Convivência da UNIFOR.

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2017.

O prédio do Centro de Convivência possui uma arquitetura modernista, em
concreto armado e circulações verticais em estrutura metálica. A planta baixa do
térreo é composta por um hall principal, espaços comerciais com mezaninos,
conjuntos de sanitários, circulação de serviço, um átrio central abobadado em
semicírculo, com aproximadamente mil metros quadros de área de mesas e
circulação comum, ver Figura 21 a seguir.
Figura 21 - Imagem da Planta Baixa do pavimento térreo do Centro de Convivências UNIFOR

Fonte: Prefeitura da UNIFOR, 2003. Adaptado pela autora, 2017.
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Fazendo uma análise da configuração espacial adotada para a concepção da
planta, segundo Mahfuz (1995), percebemos que assim como a Praça de serviços
da UFMG, a configuração espacial também é sistematizada através dos métodos
normativos. Observamos princípios reguladores da forma adotada, através do uso
de repetições, malhas, eixos, formas geométricas, dentre outras ferramentas que
regulam a forma dos ambientes se relacionam entre si. Observamos ainda a
presença de volumes orgânicos, que norteiam o partido arquitetônico adotado, assim
como, à utilização do concreto armado como elemento portante, mas principalmente,
como elemento de expressão plástica moldada “in loco”.
A planta baixa do primeiro pavimento é composta por um mezanino com puffs
destinado a leituras livres, espaços comerciais com mezaninos, conjuntos de
sanitários femininos, masculinos e para pessoais com mobilidade reduzida,
circulação de serviço, videoteca, salas de vídeo e circulação comum, ver Figura 22.
Figura 22 - Imagem da Planta Baixa do primeiro pavimento do Centro de Convivências UNIFOR

Fonte: Prefeitura da UNIFOR, 2003. Adaptado pela autora, 2017.

Ao analisarmos as imagens das plantas baixas dos pavimentos, Figura 21 e
Figura 22, percebemos a preocupação com a orientação solar do prédio, assim
como, a utilização de estratégias bioclimáticas, através da adoção de marquises e
brises, para proporcionar aos usuários um maior conforto térmico. Porém em outros
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ambientes localizados da fachada oeste, como o caso das “torres” em cobogó de
vidro utilizados como circulação vertical do prédio, esta preocupação com o conforto
térmico ficou em segundo plano. A orientação escolhida para os ambientes de pouca
permanência está coerente, como por exemplo, a circulação de serviço, porém a
especificação de materiais utilizados, como o cobogó de vidro, não condis com os
princípios da bioclimaologia.
Por ser um material considerado um bom condutor de calor, o cobogó de
vidro, possui alta transmitância térmica (U), além de ter um baixo índice de
refletância e alto índice de absortância. Pois com a radiação direta e transmitância
térmica alta, ocasiona num aumento de ganho de calor considerável dentro do
ambiente, consequentemente um aumento da temperatura interna.
As imagens a seguir (Figura 23) são fotos externas tiradas no local que
mostram as fachadas do prédio, os materiais e revestimentos empregados, assim
como, os sistemas construtivos adotados. Podemos notar que o sistema construtivo
predominante foi o concreto armado, porem as circulações verticais são em estrutura
metálica. As fachadas possuem grandes aberturas para as fachadas oeste e leste,
que proporcionam boa iluminação e ventilação natural. As fachadas sul e norte, há
presença de esquadrias de alumínio que formam “fitas” em todo o seu perímetro.
Ainda nota-se a presença de protetores solar horizontais, adequados para a
orientação sul e norte, promovendo o sombreamento dessas aberturas.
Figura 23 - Foto das Fachadas Oeste, Sul, Leste e Norte do Centro de Convivência da UNIFOR
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Fonte: Acervo pessoal, 2017.

Os ambientes internos da edificação são utilizados pela população acadêmica
em todos os turnos de aulas. A Figura 24 mostra imagens internas dos espaços
comerciais, do átrio central e demais ambientes que compõem a programação
arquitetônica adotada. A especificação de cores claras melhora a luminosidade do
espaço, aumenta a refletância da radiação solar direta, como também, apresenta um
índice de absortância baixo, armazenando menos calor na superfície. Diminuindo a
transferência de calor do ambiente externo para dentro da edificação. Os matérias
empregados, como o granito, vidro, aço inox, concreto, detêm maior resistência e
durabilidade, coerentes para o tipo de uso institucional.
Figura 24 - Fotos internas do Centro de Convivências da UNIFOR
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Fonte: Acervo pessoal, 2017.

Este estudo de referencial direto proporcionou o entendimento das relações
espaciais entre os ambientes, seu dimensionamento, fluxos de usuários e de
serviço. Visto que o Centro de Vivência da UNIFOR atende um grande público
diariamente, com rotinas de estudos similares com a comunidade acadêmica do
Campus central da UFRN. Este estudo de referencial direto serviu como
embasamento para desenvolver a programação arquitetônica adotada para a
proposta de intervenção do CCDM.
Mais uma vez o sistema construtivo empregado na edificação estudada
possui modulação, eixos e uso de formas geométricas combinadas com formas
orgânicas. A utilização do concreto armado moldado “in loco” como sistema
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construtivo possui vantagens ao proporciona ao projetista maior plasticidade da
forma, adaptabilidade, custo de manutenção baixo, durabilidade, dentre outras. Os
materiais e revestimentos especificados possuem boa qualidade e são considerados
duráveis, o que os torna ideais para um ambiente de uso público e de grande
trafego.
1.1.2. CENTRO DE VIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA - UFPB
A Universidade federal da Paraíba (UFPB), segundo o site da universidade11,
teve sua origem em 1934 através da primeira escola de Agronomia do Nordeste, na
cidade de Areia. Em 1947, ocorre a fundação da Faculdade de Ciências
Econômicas, em João Pessoa. No início da década de 50, devido a necessidade do
desenvolvimento técnico do estado é criada a Escola Politécnica na cidade de
Campina Grande, a Escola de Engenharia, de Direito, de Medicina e demais
unidades Isoladas. Em 1955 haviam no estado da Paraíba onze escolas de ensino
superior, e em dezembro do mesmo ano, através da lei estadual nº 1.366, inaugurase a Universidade da Paraíba, como era denominada na época. Somente em 1960
foi aprovada a sua federalização incorporando instituições existentes na capital, com
o campus de João pessoa, e no interior, com o campus do município de Campina
Grande.
Ainda segundo o site oficial da universidade, a UFPB aderiu ao projeto REUNI
do governo federal, a partir de 2010, que proporcionou a expansão das suas
instalações físicas. Assim, como ocorreu em outras instituições federais de ensino a
UFPB

conseguiu

dobrar

de

tamanho.

Atualmente

a

instituição

oferece

aproximadamente 8.000 vagas todo o ano em diversos cursos, oferecidas através do
processo do ENEM e do Processo Seletivo Seriado (PSS).
Segundo o relatório de Gestão12 referente ao exercício de 2015, atualmente a
UFPB possui: 44.730 discentes, distribuídos nos cursos de graduação e pósgraduação; 2.533 docentes de 3º grau; 2.724 técnicos administrativos em Educação;
860 técnicos administrativos do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW); 5

11

UFPB site oficial: http://www.ufpb.br/content/hist%C3%B3rico. Acesso em 19/04/2017.
Relatório de Gestão Exercício 2015 site:
http://ufpb.br/sites/default/files/pdfs/Relat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3o%20-%20UFPB%20%202015.pdf. Acesso em 19/04/2017.
12
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Restaurantes Universitários que ofertam 6.410 refeições/dia e 6 residências
universitárias.
A cidade Universitária, denominada também de Campus I, está localizada no
município de João Pessoa no estado da Paraíba, situada na região leste da capital,
no bairro de Castelo Branco. O acesso principal a Cidade Universitária se dá através
da Rua Vereador João Freire (norte), havendo também acessos secundários pela
via Expressa Padre Zé (oeste) e pela Rua Delmiro Arnaud Diniz (Leste). Totalizando
05 acessos para veículos e pedestres e 04 acessos exclusivos para pedestres.
De

acordo

com

o macrozoneamento disponibilizado

pela

Prefeitura

Universitária da UFPB (2017), A UFPB possui 161,20 hectares de área total de
domínio. Porém só Campus I, Cidade Universitária, possui aproximadamente 108
hectares (ha) de extensão, tendo incorporado frações de áreas verdes de mata
atlântica preservadas dentro do Campus que totalizam aproximadamente 37,02
hectares (ha) - ver perímetro demarcado. A Figura 25 mostra os limites considerados
e acessos, como também, a ilustração da Cidade de João Pessoa, e em vermelho o
bairro de Castelo Branco.
Figura 25 - Localização Campus UFPB: Perímetro e principais acessos

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2017.

A Tabela 2 a seguir apresenta um quadro resumo geral das áreas que
compõem o Campus I, sua área total territorial e as áreas de preservação ambiental
organizadas em zonas.
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Tabela 2- Quadro de área Gerais da UFPB
UFPB - QUADRO DE ÁREAS GERAL
ÁREA DO LOTE (m²)
ÁREA DO LOTE (ha)
TERRENO CAMPUS I
1081614,18
108,00
ÁREA PRESERVAÇÃO 01
ÁREA PRESERVAÇÃO 02
ÁREA PRESERVAÇÃO 03
ÁREA PRESERVAÇÃO 04
ÁREA PRESERVAÇÃO 05
ÁREA PRESERVAÇÃO 06
ÁREA PRESERVAÇÃO 07
ÁREA PRESERVAÇÃO 08
ÁREA PRESERVAÇÃO 09
ÁREA PRESERVAÇÃO 10
ÁREA PRESERVAÇÃO 11
ÁREA TOTAL

79856,37
17240,84
32850,23
16559,24
17082,32
32754,85
4651,76
73981,37
4828,01
65466,26
24922,47
370193,72

7,99
1,72
3,29
1,66
1,71
3,28
0,47
7,40
0,48
6,55
2,49
37,02

Fonte: Prefeitura Universitária da UFPB, 2017. Tabela elaborada pela autora, 2017.

A cidade universitária não possui um Plano Diretor próprio, nem um código de
obras que regulamente seu uso e forma de ocupação. Com isso, a Prefeitura
Universitária utiliza para o seu ordenamento urbano, as diretrizes especificadas no
Plano Diretor e Código de Obras do município de João Pessoa. O que se torna uma
dificuldade para os projetistas, visto que a legislação vigente é constantemente
revisada através de decretos e lei complementares, tornando o conjunto dos textos
confusos, de difícil acesso e entendimento prejudicado.
Diante do exposto, segundo o Plano Diretor de João Pessoa (2009), o
Campus está situado no setor 09 do macrozoneamento da cidade, considerada uma
zona para grandes equipamentos (ZGE) dentro de uma Zona adensável não
prioritária (ZANP). Porem no perímetro de toda a Cidade Universitária e dos
Conjuntos Presidente Castelo Branco (I, II e III) o plano diretor prevê uma área de
preservação ambiental (ZPA) devido à existência do Rio Jaguaribe.
O centro de vivencia da UFPB está localizado na porção noroeste do Campus
I em João Pessoa, região considerada mais integrada por estar próximo de
equipamentos importantes da estrutura do Campus. A edificação foi implantada
quase em frente à Biblioteca Central, próximo a reitoria e ao lado do Restaurante
Universitário (RU) que se integra com o espaço.
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Figura 26 - Foto aérea da situação do Centro de Vivência da UFPB.

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2017.

O prédio do Centro de vivencia da UFPB possui uma arquitetura modernista,
em concreto armado, aparentemente partindo do conceito de permeabilidade,
através de grandes vãos com pé direito duplo. A edificação é predominantemente
térrea e possui 2.365,07 m² de área construída, que somada as áreas construída
dos equipamentos complementares Restaurante Universitário (4.831,17 m²), a
CODISMA- Cooperativa Cultural (174,00 m²) e do DCE (563,90 m²), totalizam
7.934,14 m² de área construída destinada a espaços de convívio e serviços para a
comunidade acadêmica. Em toda a extensão do Campus há cantinas e
equipamentos

de

serviços

como

bancos,

copiadoras,

lanchonetes

que

complementam a demanda por espaços com esta tipologia.
A programação arquitetônica adotada para o centro de Vivência compreende
os seguintes espaços:


Duas Papelarias



Correios



Banco do Brasil



Farmácia Escola



Xerox/Fotocópias



Banca de revistas e jornais



Bancas informais de artesanato popular



Quiosques



CREDUNI – Cooperativa de Crédito
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AETC – Compra de vales de ônibus (transporte público)



Lanchonetes



CODISMA – Cooperativa Cultural



ADUF – Seção Sindical



DCE – Diretório do Centro Acadêmico



RU- Restaurante Universitário
A implantação do prédio do Centro de Vivência buscou acompanhar e tomar

partido do desnível natural do terreno. Com isso a edificação tirou proveito das cotas
acentuadas existentes na porção nordeste do terreno, criando dois níveis distintos
para cada bloco/volume da edificação, denominados de Bloco I e II (Figura 27). Este
aproveitamento proporcionou a implantação de um mezanino situado na porção do
Bloco II, destinado a abrigar o escritório administrativo da ADUF/PB (seção sindical).
A planta baixa a seguir (Figura 27) mostra como o espaço físico está
organizado, seus usos, fluxos e áreas verdes existentes no entorno. Os espaços são
utilizados em sua maioria por atividades de prestação de serviço, comercial e de uso
institucional.
Figura 27 - Planta Baixa do Centro de Vivência da UFPB

BLOCO I

BLOCO II

Fonte: Dados Prefeitura Universitária da UFPB, 2017. Adaptado pela autora, 2017.
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Ao analisarmos a planta baixa do Centro de vivência da UFPB, apresentado
na Figura 27, percebemos que o autor do projeto teve a preocupação de criar um
grande espaço aberto e permeável com o entorno imediato, e também de situar a
edificação para que a maior fachada fosse voltada para a direção sudeste,
orientação esta dos ventos predominantes, aumentando o potencial de ventilação
natural. Porém, não percebemos há intenção de utilizar estratégias passivas para a
promoção do conforto térmico dos usuários. Através da adoção de grandes
marquises, brises e especificação de materiais com baixa absortância térmica, o que
ocasiona um aumento da radiação direta nas superfícies, transmitindo todo o calor
armazenado pelo material para o interior da edificação, consequentemente,
elevando a sua temperatura interna.
As imagens a seguir (Figura 28 e Figura 29), são fotos externas tiradas no
local que mostram as fachadas do prédio, os materiais e revestimentos empregados,
assim como, os sistemas construtivos adotados. Podemos notar que o sistema
construtivo predominante foi o concreto armado, com fachadas que contém grandes
aberturas para as fachadas noroeste e sudeste, que proporcionam boa iluminação e
ventilação natural cruzada. Os materiais de acabamento escolhidos são de alta
resistência, característicos de edifícios públicos e institucionais, como: o concreto
aparente; pisos em bloco de concreto e granilite; revestimentos cerâmicos;
esquadrias em madeira, alumínio e vidro; guarda-corpos em ferro; lajes
impermeabilizadas e cobertas com em telhas onduladas de fibrocimento e telha
kalhetão de fibrocimento.
Figura 28 - Fachada Frontal do Centro de Vivências da UFPB (Sudeste)

Fonte: Acervo pessoal, 2017.
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Figura 29 - Fotos internas do Centro de Vivências da UFPB.

Fonte: Acervo pessoal, 2017.

Ainda é possível observar vestígios dos usuários, como pichações, falta de
vagas de estacionamento para motos, pouca opção de alimentação, mobiliário
urbano inadequado e escasso, iluminação artificial deficiente, falta de periodicidade
na manutenção predial e patologias estruturais, conforme figuras a seguir.
Figura 30 - Fotos vestígios do Centro de Vivências da UFPB.
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Fonte: Acervo pessoal, 2017.
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1.6. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Este subcapítulo apresenta o procedimento metodológico adotado para a
elaboração da proposta arquitetônica de requalificação do prédio do Centro de
Convivências Djalma Marinho, situado no Campus Central da UFRN. Como também,
os estudos de referencias diretos e indiretos com contexto e problemática próximos
ao objeto de estudo, que embasaram: a programação arquitetônica adotada, a
escolha dos elementos e sistemas construtivos e no desenvolvimento do anteprojeto
proposto.
A pesquisa desenvolveu-se através de revisão bibliográfica sobre a
temática de requalificação de edifícios, arquitetura sustentável, eficiência energética
e Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE). Também foram realizados
estudos de referencial direto com visitas técnicas realizadas “in loco” e estudos
indiretos, através de projetos desenvolvidos com a mesma temática.
Posteriormente, foram realizadas algumas análises do objeto de estudo
propriamente dito. Através do levantamento dos condicionais ambientais, normativos
e legais para o desenvolvimento da proposta e a análise da paisagem sob a luz de
Bombín, (1991). Ainda foi utilizada a Avaliação pós-ocupação (APO) como
ferramenta de diagnóstico e construção da programação arquitetônica adotada.
Tendo todo o embasamento teórico e empírico do local de intervenção, foram
elaboradas diretrizes para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, após a avaliação da situação atual do local de intervenção,
passou-se a desenvolver a proposta de intervenção para o espaço. Buscando
sempre seguir as diretrizes de projeto adotadas e a obtenção da etiqueta do sistema
da envoltória com nível “A” (mais eficiente) da proposta. Para atribuir significado e
nortear a concepção do projeto foi desenvolvido um conceito geral para a proposta.
Buscando atribuir novos usos e atender novos anseios da comunidade acadêmica,
mas também, retomar a ideia inicial proposta pelos autores do projeto original para o
Centro de Convivência Djalma Marinho da UFRN.
Somente após a conclusão das etapas descritas, que os elementos préprojetuais para o desenvolvimento da proposta preliminar foram definidos. O
primeiro elemento que foi levado em consideração para o desenvolvimento da
proposta foi à adoção dos projetos arquitetônicos em elaboração dentro da
Superintendência de Infraestrutura da UFRN. Esta decisão deu-se por se tratar de
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uma demanda real da universidade, uma meta do REUNI ainda não alcançada pela
UFRN, e ainda, por ser uma consideração importante levantada durante o período
de qualificação. Para que, caso haja a possibilidade de obtenção de recursos para a
execução de intervenções para o local, a proposta apresentada neste trabalho possa
ser viável evitando desperdício de recursos públicos já captados pela administração
central.
Partindo desta premissa inicial, os elementos construtivos escolhidos
estão intimamente ligados à viabilidade construtiva da edificação. A escolha do
sistema construtivo, elaboração de plano de massa que dialogasse com o entorno
imediato e com os projetos arquitetônicos em desenvolvimento na INFRA/UFRN. A
compatibilização da proposta com a infraestrutura existente, assim como, o
atendimento

as

normativas

e

planos

diretores

vigentes

foram

premissa

constantemente buscadas no decorrer da elaboração do projeto.
Assim, a elaboração do anteprojeto13 arquitetônico de Requalificação do
Centro de Convivência Djalma Marinho partiu, portanto, de todas as informações
levantadas nas fases preliminares anteriormente citadas. Considerou a viabilidade
de construção da proposta e a aquisição da etiqueta (ENCE) mais eficiente para o
sistema da envoltória. Ainda, buscou-se utilizar os princípios da arquitetura
bioclimática na concepção do projeto e a especificação de materiais locais que
proporcionem maior conforto térmico aos usuários.
Para viabilizar a avaliação da eficiência energética no prédio, pensou-se
inicialmente utilizar o Sistema automatizado de Gestão de Qualidade de Energia,
que está em fase embrionária dentro da INFRA/UFRN. Que é um sistema que mede,
através do equipamento CCk, o consumo, a demanda de energia elétrica, a
qualidade e estabilidade da energia entregue ao ponto final de consumo. Porém no
decorrer do desenvolvimento da pesquisa, não foi possível obter um levantamento
com uma base de dados sólida para comparar os modelos através da simulação
termoenergética utilizando o Software Design Builder.
Diante das dificuldades optou-se em adotar a utilização de outra
metodologia, o método prescritivo, método utilizado atualmente pelos Organismos
de Inspeção Acreditados (OIAs) para a emissão das ENCE.

13

Anteprojeto Arquitetônico, segundo ABNT NBR 6492, 1994: é a representação gráfica suficiente
para se compreender o partido arquitetônico e os elementos construtivos da proposta.
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Desse modo para validar a proposta de requalificação para o edifício,
utilizou-se o método prescritivo para avaliar o nível de eficiência energética da
envoltória da edificação. Através da ferramenta Web Prescritivo, de desenvolvida
pelo Laboratório de conforto da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que de forma rápida e simplificada simula o nível de eficiência energética de cada
sistema e de todos os sistemas em conjunto. A Figura 31 exemplifica o processo
metodológico percorrido para o desenvolvimento deste trabalho.
Figura 31 - Processo Metodológico adotado para a pesquisa

Fonte: Elaborado pela a autora, 2016.

ARCABOUÇO: ESTUDOS PRELIMINARES
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2. ARCABOUÇO: ESTUDOS PRELIMINARES
Este capítulo apresenta o desenvolvimento da proposta preliminar para a
intervenção de requalificação do prédio do Centro de Convivências Djalma Marinho
da UFRN. Estudos relacionados ao objeto de estudo, seu entorno, diretrizes
sustentáveis adotadas para o empreendimento, condicionantes projetuais (legais,
normativos, ambientais), análise da paisagem, desenvolvimento do conceito do
projeto, resultados preliminares da avaliação pós-ocupação realizada, seu mapa de
descobertas e elaboração da programação arquitetônica para atender as novas
demandas da edificação.
2.1. O OBJETO DE ESTUDO E SEU ENTORNO
A área de intervenção escolhida para o desenvolvimento da proposta de
requalificação de edifícios institucionais está localizada no município de Natal, na
mesorregião do leste potiguar, no litoral do estado do Rio grande de Norte, Brasil,
conforme Figura 32.
Figura 32 - Mapa do Brasil e do RN com destaque para o município de Natal

Fonte: Site (https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte). Acesso 10.07.2016.

De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(BRASIL, 2010), Natal possui 167.264,00 m² de área territorial, com uma população
de 803.739 pessoas, apresentando uma densidade demográfica de 4.805,24
hab./km². Atualmente a capital potiguar possui uma economia primária, voltada
principalmente para a prestação de serviços diversos e turismo. A cidade está
localizada

na

região

leste

potiguar, no

litoral do

estado,

seu

clima

é

predominantemente quente e úmido, com temperaturas elevadas e umidade alta
durante todo o ano.
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Localizada no bairro de lagoa nova, na zona sul do município de Natal, a
Universidade federal do Rio grande de Norte (UFRN), segundo o site oficial da
instituição, a UFRN foi criada em 25 de junho de 1958, através de lei estadual, e
federalizada em 18 de dezembro de 1960 pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Sua
federalização se deu através da junção das faculdades e Escolas de ensino superior
existentes na época, como por exemplo: Faculdade de Serviço Social (1945),
Faculdade de Farmácia e Odontologia (1947); a Faculdade de Direito (1949); a
Faculdade de Medicina (1955); Faculdade de Filosofia (1955), a Escola de
Engenharia (1957), entre outras14.
A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um
processo de reestruturação e reorganização, com o intuído de associar
departamentos para criar a estrutura organizacional de Centro Acadêmicos,
consolidada atualmente. A partir da década de 70, durante o regime militar, deu-se o
início da construção do Campus Universitário de Natal/RN na região sul de Natal. Na
época a região escolhida para abrigar a universidade era afastada do eixo central da
cidade, local com pouca infraestrutura urbana e afastada das áreas residenciais.
Segundo o livro Portal da Memória de Newton Júnior, Trigueiro e Correia
de Melo (2008):
“O Plano Geral do Campus foi elaborado pela equipe do arquiteto paraense
Alcyr Meira, responsável, também, por algumas de suas primeiras
edificações. A implantação foi obra grandiosa, bem a gosto da pregação
desenvolvimentista do regime militar.” (PORTAL DA MEMÓRIA:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: 50 ANOS
(1958-2008), 2008, p.27).

Em 1974, foram inaugurados o conjunto arquitetônico da Praça Cívica da
UFRN, a Capela Ecumênica, o Restaurante Universitário, o setor esportivo e
unidades administrativas distribuídas no Campus Universitário, além do primeiro
bloco de salas de aulas teóricas, denominado de Setor I. Em 1975, a Reitoria deixa
de funcionar na Av. Hermes da Fonseca nº 780, atual Comando do 3º Distrito Naval,
mudando-se para o Campus, no edifício onde atualmente abriga a Biblioteca Central
Zila Mamede (BCZM). Em 1976, inaugura-se o Ginásio Olímpico. Em 1979,
inaugura-se a nova sede da Reitoria (prédio atual). Em 1982, inaugura-se o Centro
de Convivência Djalma Marinho (CCDM).

14

SOUZA, Itamar de. Universidade: para quê? Para quem? Natal: Clima, 1984. p. 33-34. Apud Portal
da Memória UFRN, 2008.
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De acordo com a Pró-reitora de Planejamento da UFRN (PROPLAN)15, no
ano de 2015 a UFRN possuía 30.799 alunos de graduação, 10.039 alunos de pósgraduação16, 2.060 docentes permanentes e 3.203 técnicos- administrativos.
Atualmente, além da área do Campus Central, a UFRN possui unidades
distribuídas em vários prédios e terrenos dentro da capital potiguar, que somados
com o Campus Central totalizam 123 hectares. Segundo o Plano Diretor do Campus
universitário, o Campus central é dividido em seis macrozonas administrativas que
possuem a função de melhorar situação, mas principalmente a gestão do espaço
físico. São Elas: Zona Central (ZC), Zona 01 (Z1), Zona 02 (Z2), Zona 03 (Z3), Zona
04 (Z4), Zona 05 (Z5), ver Figura 33.
Figura 33 - Macrozoneamento do Campus Central da UFRN

Fonte: (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, 2007).

O

Plano

Diretor

do

Campus

determina

que

seja

utilizado

o

macrozoneamento, descrito anteriormente, como base para a realização dos
cálculos referentes aos índices urbanísticos dos projetos para promover o
licenciamento das obras. Também necessário prever um recuo de 3,00 (três) metros
das vias internas, 10,00 (dez) metros do anel viário e 6,00 (seis) metros de recuo
entre edificações. Lembrando que ainda deve considerar as prescrições dos demais
órgãos regulamentadores, como a Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros.
15

Fonte UFRN em Números. Disponível em:
http://www.ufrn.br/resources/documentos/ufrnemnumeros/UFRN-em-Numeros-2012-2015.pdf. Acesso
em 19/04/2016.
16
Considera-se somatório de alunos de Mestrado e Doutorado (Stricto Sensu), Especialização (Lato
Sensu) e Residencial Médica.
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De

acordo

com

Superintendência

de

Infraestrutura

da

UFRN

(INFRA/UFRN), o campus central é composto por 115 hectares de área territorial,
possui atualmente, aproximadamente, 578.000,00 m² de área permeável e
305.333,16m² de área total construída e 3.380 vagas de estacionamento, conforme
descritos na Tabela 3 a seguir:
Tabela 3 - Dados urbanísticos do Campus Central da UFRN (Março/16)

ZONA 02
ZONA 03
ZONA 04

ÁREA TOTAL
TERRITORIAL
DA ZONA (M²)
194.762,60
235.642,07
166.515,35

ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
(M²)
55.797,31
90.463,88
49.905,55

ÁREA
PERMEÁVEL
(M²)
118.778,40
93.229,93
72.746,14

ÁREA
PAVIMENTADA
(M²)
42.290,79
89.526,20
59.795,83

TOTAL DE
VAGAS DE
ESTACION.
492
1.147
1.004

ZONA 05

285.533,69

57.589,22

173.999,84

212.289,62

548

ZONA
CENTRAL
TOTAL

97.139,35

23.922,25

34.582,62

51.155,64

470

1.154.631,80

305.333,16

577.731,01

526.412,90

3.380

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O Centro de Convivência Djalma Marinho, objeto de estudo desta
pesquisa, está localizado na Zona Central do Campus Central da UFRN, situado em
Natal/RN. O prédio foi concebido durante a década 70, sendo inaugurado no início
dos anos 80, possui características modernistas, uso do concreto aparente, com
elementos estruturais e materiais expostos, seguindo os princípios Brutalistas
amplamente difundidos no período em questão.
Figura 34 - Centro de Convivência Djalma Marinho Zona Central UFRN

Fonte: Google Maps, Adaptado pela autora, 2016.
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A topografia natural do terreno no qual foi implantada a edificação
apresenta uma cota de nível baixa em relação às áreas circunvizinhas, dado este
que deve ser levado em consideração na elaboração da proposta de intervenção.
Embora a área de coberta da edificação existente, não se altere consideravelmente,
a drenagem natural do terreno é considerada boa, devido ao solo arenoso pouco
argiloso existente no local.
Porém devido a sua cota mais baixa que o entorno, deve ser avaliada a
necessidade de execução de sistema de drenagem que complemente a demanda
existente somada à nova demanda da intervenção. A Figura 35 mostra a planta de
implantação da edificação com a topografia atual do local, de acordo com o material
fornecido pela INFRA/UFRN (2017).
Figura 35 – Ilustração da topografia do terreno do objeto de estudo

Fonte: IINFRA/UFRN, 2017. Adaptado pela a autora, 2017.

A Figura 36 é um corte esquemático mostrando a diferença de nível do
entorno do Centro de Convivências da UFRN. Percebe-se que a Reitoria e a
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) possuem uma cota de nível mais alta
quando comparada a cota do Centro de Convivência, a edificação em estudo foi
implantada com cota de nível inferior à 4 metros com relação a cota do acesso
principal da Reitoria da UFRN. Para a elaboração da proposta de requalificação,
adotou-se o gabarito máximo de 12 metros de altura, a partir da conta de nível do
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acesso principal da Reitoria, conforme exemplificado na ilustração da Figura 36 a
seguir.
Figura 36 – Ilustração de um corte esquemático mostrando a topografia do terreno e o conjunto
arquitetônico existente com seus gabaritos

Fonte: Elaborado pela a autora, 2017.

Em uma localização privilegiada e de grande conectividade com o
entorno, o Centro de Convivência foi projetado inicialmente para ser um espaço
capaz de incorporar diferentes usos sob uma grande área sombreada. Projetado em
1978, segundo Nobre e Vitor (2007), o partido formal adotado inicialmente, previa
uma grande plataforma coberta com estrutura independente, linhas retas e formas
geométricas, com módulos de alimentação, serviço e atividades artísticas, que
também tinham sua estrutura independente sob a grande cobertura. Esta estrutura
permitia a permeabilidade ao edifício e a comunicação visual do interior com o
exterior.
A implantação no terreno apresenta uma correção, em relação às demais
edificações do Campus. Fez-se coincidir a maior dimensão do edifício com a direção
Sudeste, direção de ventos predominantes, para melhorar o aproveitamento da
ventilação cruzada, como afirma Nobre e Vitor (2007).
Figura 37 - Foto da construção do Centro de Convivência Djalma Marinho

Fonte: (Newton Júnior, Trigueiro e Correia de Melo, 2007).
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Sendo inaugurado em 1982, o Centro de Convivência já passou por
várias intervenções isoladas, que descaracterizaram o conceito inicial do projeto
proposto. Até o momento nenhuma grande intervenção planejada e significativa foi
executada pela administração central da universidade, sendo prevista apenas uma
reforma e ampliação das Agências bancárias do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal para atender as normas vigentes. Porém a demanda por novos
espaços, reformas e expansões dos ambientes existentes no CCDM é constante
dentro da Coordenadoria de Projetos da INFRA/UFRN. Como por exemplo, a
ampliação da CREDSUPER, da Cooperativa Cultura, da Central de Segurança, da
área Administrativa, áreas para depósitos, sanitários, vestiários, dentre outros.
Atualmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte necessita de
espaços estruturados que atenda as demandas atuais da comunidade acadêmica.
Há perspectivas de requalificações e inclusões de novos usos e espaços físicos para
atender as novas necessidades e expectativas dos usuários do Campus
universitário, como também é uma demanda atual da Superintendência de
infraestrutura desde o ano de 2007.
2.2. CONDICIONANTES PARA O PROJETO
2.2.1. LEGAIS E NORMATIVOS
Depois de conhecer o objeto de estudo, seu entorno, suas características,
e elencar quais as diretrizes sustentáveis tem relevância para o empreendimento,
faz-se necessário perceber e analisar os condicionantes legais e normativos que
regulamentam a área de intervenção. Os principais condicionantes normativos que
devem ser levados em consideração são:


Plano de Obras do Município de Natal/RN de 21 de junho de 2007.



Código de Obras do Município de Natal/RN.



Plano Diretor do Campus Universitário Central da UFRN, Anexo da
Resolução no 028/2007-CONSAD, de 08 de novembro de 2007.



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de 5 de junho de 2014.



Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C).
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A última versão do Plano Diretor do município de Natal publicada em 21
de junho de 2007, insere o Campus Central da UFRN na zona sul de Natal,
localizado no bairro de Lagoa Nova, dento o Parque das Dunas como vizinho. A
área territorial do Campus é inserida dentro da zona adensável do município, o que
permite um coeficiente de aproveitamento máximo de 3,0 (três). Com relação ao
limite de gabarito, o plano diretor do município estipula a altura máxima de 12 (doze)
metros, sendo possível construir até 4 (quatro) pavimentos.
Figura 38- Macrozoneamento do adensamento de Natal, à esquerda, Controle de gabarito do
Campus Central da UFRN, à direita.

Fonte: Plano Diretor de Natal, 2007. Adaptado pela autora, 2016.

A problemática do controle de gabarito dentro do Campus Central é
bastante discutida dentro da Superintendência de Infraestrutura, pois ao analisarmos
e compararmos as diretrizes do Plano de Diretor do município de Natal e do Plano
Diretor do Campus Central da UFRN percebe-se que houve um equívoco de
representação gráfica, ocasionando dúvidas e questionamentos dos órgãos
reguladores. A Figura 39 mostra que no Plano Diretor do Campus Central uma
grande área hachurada em laranja escuro regulamenta a construção de até 04
(quatro) pavimentos, reforçando seu adensamento. Enquanto que nas áreas com
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hachura na cor laranja claro especifica um gabarito de apenas um pavimento.
Comparando com as diretrizes do Plano Diretor de Natal/RN, da mesma área em
estudo, neste mapa hachurada agora em amarelo, regulamenta a construção de
apenas um pavimento e as áreas em vermelho destinadas a edificações com
gabarito de até 04 (quatro) pavimentos. Ocasionando dúvidas sobre qual plano
regulamentador deve-se seguir.
Porém, deve-se lembrar de sempre adotar a legislação mais restritiva.
Assim, como o Plano Diretor do Campus Central está inserido dentro do contexto
urbano do município, deve-se adotar neste caso sempre a norma mais restritiva, no
caso a do Plano Diretor de Natal/RN.
Figura 39 - Controle de gabarito: Comparativo Plano Diretor do Campus Central (à esquerda) com o
Plano Diretor de Natal/RN (à direita)

Fonte: Plano Diretor de Natal/RN, 2007 e Plano Diretor do Campus Central, 2007. Adaptado pela
autora, 2017.

Outro ponto sempre levantado durante o processo de licenciamento das
obras que são contratadas para o Campus, é quantos metros equivalem aos 04
(quatro) pavimentos. Sabe-se que o pé-direito17 mínimo especificado no Código de
Obras de Natal, (Prefeitura de Natal, 2004, p. 293), para locais de estudo e trabalhos
é de 2,50 metros (piso-forro/laje), considerando uma laje de piso com 15 cm de
espessura, o pé-esquerdo18 seria de 2,65 metros, totalizando uma altura mínima de
10,60 metros.

17

Pé-direito é uma expressão utilizada na engenharia e na arquitetura que se refere à distância
vertical entre o piso e a parte inferior da laje ou forro.
18 Pé-esquerdo é uma expressão utilizada na engenharia e na arquitetura que se refere à distância
vertical entre o piso e a parte superior da laje. Ou seja, da superfície do piso do térreo até a superfície
do piso do 2º pavimento.
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Segundo a Cartilha do Ministério da Educação para Espaços educativos
(Ministério da Educação, 2002, p. 21), recomenda-se a utilização de um pé-direito
mínimo, livre, de 3,00 metros (piso-forro/laje) para edificações escolares e de ensino,
como também um pé-esquerdo mínimo de 3,60 metros, tendo 60 centímetros de
entre forro destinados a acondicionar todas as instalações complementares do
prédio. Isso devido à tipologia é necessário um espaço maior entre forro para
acomodar de forma adequada as instalações complementares do prédio, são elas:
Instalações elétricas, de lógica (fibra ótica), Combate a Incêndio (Sprinklers, rota de
fuga e detectores de fumaça) e de condicionamento de ar (dutos de ventilação e
exaustão). Considerando a necessidade de um pé-direito maior para esta tipologia,
uma edificação de uso escolar e de ensino com 04 (quatro) pavimentos,
considerando uma laje de piso com 15 cm de espessura, tem-se a altura mínima de
14,40 metros.
Esta discussão sobre a problemática do gabarito máximo do Campus
precisa ser ampliada e revista pelos órgãos regulamentadores municipais em
conjunto com a comissão técnica formada por profissionais da UFRN. Comissão
está composta por arquitetos e engenheiros, para que não haja dúvidas durante o
processo de elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares, como
também, durante a análise e aprovação do licenciamento da obra. Após esta
discussão, com uma nova diretriz bem definida, recomenda-se a revisão do Plano
Diretor de Natal e do Plano Diretor do Campus Central da UFRN para que as
informações estejam acessíveis e claras para qualquer projetista.
A Figura 40 a seguir exemplifica de forma ilustrativa está problemática, no
primeiro corte esquemático temos a situação com pé-direito de 2.50 metros e uma
platibanda de 1.10 metros, na qual os ambientes não possuem forro, tendo um
gabarito de 11.70 metros de altura. No segundo corte, temos a situação com pédireito de 3.00 metros e platibanda de 1.10 metros, na qual os ambientes também
não possuem forro, tendo um gabarito de 13,70 metros. No último corte
esquemático, temos o pé-direito de 3.00 metros e platibanda de 1.10 metros, na qual
os ambientes possuem forro com entre forro de 45 cm cada pavimento, que seria o
mínimo necessário para acomodação das instalações complementares. Esta
solução pode ser considerada a solução ideal, visto que melhor acomoda as
instalações complementares além de proporcional maior flexibilidade de reformas e
ampliações, tendo esta solução um gabarito de 15.50 metros.
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Figura 40 - Corte esquemático com diferença de alturas de Pé-direito recomendadas para edificações
escolares e ensino

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Diante do exposto, para o desenvolvimento da proposta de intervenção
adotou o gabarito máximo de 16,00 metros. Embasado nas cotas de níveis
existentes no local, nas recomendações descritas na cartilha do Ministério da
Educação (2002), na pratica profissional dos projetistas da INFRA/UFRN, mas
principalmente, pela possibilidade de acomodação das instalações complementares
e de novas tecnologias construtivas de forma adequada, viabilizando possíveis
Retrofit do prédio futuramente, aumento da vida útil da edificação projetada, tendo
em vista que um prédio possui vida útil de pelo menos 50 anos. Acaso fosse
adotado a modelo prescrito nos Planos Diretores Municipal e do Campus Central,
este tempo de vida útil seria reduzido, podendo esta falta de flexibilidade se tornar
um obstáculo para manutenções e ampliações futuras.
Os recuos estabelecidos para as edificações construídas na cidade
universitária deveram obedecer às restrições previstas no Plano Diretor de Natal
para áreas adensáveis, devido ao fato do Campus Central estar inserido no contexto
urbano do município. As restrições estão especificadas de acordo com a tabela
apresentada na Figura 41:
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Figura 41 - Limites de Recuos - Plano Diretor de Natal/RN

Fonte: Plano Diretor de Natal/RN, 2007. Adaptado pela autora, 2016.

Levando em consideração que o Campus Central possui um Plano Diretor
próprio, que está inserido e faz parte do Plano diretor de Natal, tendo seus direitos e
obrigações garantidos por lei. Considerando ainda que o Plano diretor do Campus
Central é mais restritivo com relação a prescrições de recuos que o Plano Diretor de
Natal, entende-se que se deve utilizar o mais restritivo. Desse modo para o
desenvolvimento da proposta apresentada foi adotada as indicações do Plano
Diretor do Campus Central.
Segundo o Plano Diretor do Campus Central da UFRN a Zona Central
(ZC) é uma área caracterizada como simbólica para a universidade. Como descrito
anteriormente o CCDM está inserido dentro desta zona, que através deste
instrumento de regulamentação é denotada como uma área especial 01 (AE1),
conforme Figura 42.
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Figura 42 - Zonas Especiais do Campus Central da UFRN

Fonte: Plano Diretor do Campus Central da UFRN, 2007.

Para a zona Central do Campus (AE1), os índices urbanísticos são mais
restritivos. As edificações construídas nesta Zona deverão ter ocupação máxima de
50% da área total do terreno da zona, sendo o restante, destinado às áreas
permeáveis que possibilitem a drenagem natural.
Com relação aos recuos, determina-se que o recuo mínimo entre os
edifícios deva ser de no mínimo 6 (seis) metros, que devem ser considerado a partir
da projeção da cobertura. Vale lembrar que para dimensionar este recuo entre
prédios também se deve verificar Instrução Técnica (IT) Nº 07/2011 - Separação
entre edificações (isolamento de risco) do Corpo de Bombeiros de São Paulo
(Norma adotada pelo o Corpo de Bombeiros do RN) – que estabelece critérios
mínimos entre edificações para que haja o isolamento do risco de propagação de
incêndio por irradiação de calor, convecção de gases quentes e a transmissão de
chama, garantindo que o incêndio proveniente de uma edificação não propague para
outros prédios vizinhos.
A Largura mínima dos passeios dentro do Campus Central deve ser de no
mínimo 2,50 (dois vírgula cinquenta) metros, para que se promova a acessibilidade
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adequada aos usuários. Os recuos frontais das edificações devem começar a contar
a partir do meio fio deste passeio. Não podendo haver quaisquer obstáculos ou
desníveis acentuados nestas faixas acessíveis. Para as edificações próximas as vias
internas do sistema viário do Campus deve-se prever uma calçada de no mínimo
2,50 metros de largura e um recuo de 3 (três) metros. Já para as edificações
próximas ao anel viário que circunda todo o perímetro do Campus, deve-se reservar
um recuo de 10 (dez) metros a partir da calçada de acesso, conforme exemplificado
na Figura 43 a seguir:
Figura 43 - Recuo frontal de uma Edificação - Campus Central UFRN

Fonte: Plano Diretor do Campus Central da UFRN, 2007.

Outro ponto que precisa ser observado como condicionante para a
elaboração do projeto, conforme descrito na fundamentação teórica, são as
prescrições recomendadas na ABNT NBR 15.220-3 e no Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de
Serviços e Público descrito pelo INMETRO (RTQ-C), para a obtenção da Etiqueta
Nacional de Consumo de Energia. Como por exemplo, especificação de materiais,
revestimentos e cores que promovam o maior índice de refletância de radiação solar
direta.
2.2.2. ASPECTOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS
Durante o processo de elaboração de um projeto, os condicionantes
climáticos da região e o local no qual a construção será implantada, devem ser
estudados e levadas em consideração desde as fases iniciais do projeto em seu
estudo preliminar. O domínio desses condicionantes, previamente, possibilita ao
projetista uma maior segurança nas tomadas de decisões projetuais, buscando a
eficiência energética da edificação, o conforto térmico e ambiental dos usuários.
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As análises dos condicionantes climáticos do objeto de estudo,
apresentadas a seguir, foram desenvolvidas sob a luz da norma brasileira da NBR
15.220-3 (ABNT, 2005) que trata sobre o Desempenho térmico para edificações, e
através, do uso de softwares de simulação e análises, como o Ecotect Analysis
2011, o Climate consultant 6.0 e o software ZBBR (RORIZ, 2005).
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está inserida na capital
do estado do Rio Grande do Norte, uma região com predominância do clima quente
e úmido, característico de cidades litorâneas. Conforme a NBR 15220-3 (ABNT,
2005), que trata sobre a divisão do território brasileiro em oito zonas bioclimáticas
(ZB), o município de Natal está situada na Zona Bioclimática número 08 (ZB08),
como podemos observar na Figura 44, obtida através do software ZBBR (RORIZ,
2005).
A cor amarelo claro que está presente em boa parte do território brasileiro
representa a Zona Bioclimática nº 08. Esta ZB é caracterizada pelo clima quente e
úmido, predominantemente encontrado no litoral e na região Norte do Brasil.
Também observamos algumas informações preliminares da região em estudo, como
Latitude, Altitude, Longitude, propriedades térmicas, percentual de aberturas e
estratégias recomendadas para atingir o conforto para a tipologia de clima
especificada na ZB08.
Figura 44 – Zoneamento bioclimático dos municípios Brasileiros (RORIZ, 2005).

Fonte: Dados software ZBBR (RORIZ, 2005).
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A NBR 15.220, que trata do desempenho térmico das edificações (ABNT,
2005) também apresenta o Zoneamento e a carta Bioclimática para o território
nacional, com recomendações para promover o conforto térmico das edificações em
cada zona bioclimática. As estratégias recomendadas para a ZB 08, sob a luz dessa
norma, são as especificadas através das letras “F”, “I” e “J”, que representam ações
e boas práticas que podem e devem ser utilizadas pelos projetistas para melhorar o
conforto térmico dos usuários e a eficiência energética da edificação a ser projetada.
Na Figura 45, as estratégias indicadas estão relacionadas à: ventilação
cruzada dos ambientes de forma constante, devido às altas temperaturas e alta
umidade; promoção do sombreamento das aberturas (esquadrias, pórticos e demais
aberturas); projetar aberturas maiores que 40% da área de piso em metros
quadrados (m²), assim como, a desumidificação do ambiente oriunda através da
renovação de ar. Aqui não é recomendada a utilização da refrigeração artificial dos
ambientes, diferentemente do sugerido pelo ZBBM (RORIZ, 2005).
Figura 45 – Zonas Bioclimática 8, Carta Bioclimática adaptada e suas respectivas estratégias,
segundo NBR 15.220/2005.

Fonte: ABNT NBR 15.220/2005.

Com relação às propriedades físicas dos materiais especificados nas
vedações verticais e horizontais, segundo a ZBBR (RORIZ, 2005), é recomendada a
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transmitância térmica19 menor que 3,6 W/m²K para as paredes e menor que 2,3
W/m²K para as coberturas. O atraso térmico recomendado para as parede é menor
que 4,3 h e para a cobertura menor que o índice 3,3 h. Com relação à porcentagem
de fator solar20, temos para as vedações verticais o índice menor que 4,0 e para as
vedações horizontais o índice menor que 6,5. Todos estes indicadores devem ser
levados em consideração no momento da especificação dos materiais a serem
empregados na edificação.
Dando continuidade as análises climáticas, foram feitos estudos de como
os ventos em Natal se comportam. Segundo o site do Projeteee21, desenvolvido pelo
LABEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), que difunde informações sobre esta temática,
temos os seguintes resultados com relação à orientação dos pontos cardiais e a
predominância do sentindo dos ventos na região. Ainda é possível ter a velocidade
média dos ventos por orientação e sua frequência por período do dia (diurno e
noturno), Figura 46.
Figura 46 - Rosa dos ventos e predominância de ventos, durante o dia (à esquerda) e durante a noite
(à direita) para a cidade de Natal/RN)

Fonte: Disponível em http://projeteee.ufsc.br/, acesso em 08 de junho 2016.

Analisando o gráfico nota-se a predominância dos ventos oriundos da
direção Sudeste e Leste, com média de velocidade de 2 (dois) m/s até 6 (seis) m/s
19

Transmitância térmica (U): é a taxa de transferência de calor (em watts) através de um metro
quadrado de uma estrutura dividida pela diferença na temperatura através da estrutura.
20
O fator solar (FS): é o fator de ganho de calor solar de elementos opacos (ou apenas fator solar de
elementos opacos).
21
Site PROJETEEE UFSC: http://projeteee.ufsc.br/
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durante o dia. Durante a noite este cenário se modifica, a predominância dos ventos
são oriundos da orientação sul, com média de velocidade mais baixa, de 0 (zero)
m/s até 4 (quatro) m/s. Esta análise é importante para o projetista organizar o
zoneamento dos ambientes da programação arquitetônica de forma que possa
potencializar o uso da ventilação natural desencadeando um maior conforto ao
usuário.
As temperaturas médias, mínimas e máximas registradas no município,
segundo o mesmo site, estão em sua maioria dentro da zona de conforto para o
usuário. As temperaturas mais amenas registradas, ainda estão, acima de 20ºC
mesmos quando analisamos os meses de julho, agosto e setembro, meses que
normalmente são registradas as menores temperaturas para a região. Durante os
meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março no hemisfério sul, época de verão,
são registradas as temperaturas mais altas, normalmente acima dos 30ºC (Figura
47).
Figura 47 - Gráfico de temperatura e zona de conforto Natal/RN

Fonte: Disponível em: http://projeteee.ufsc.br/, acesso em 08 de junho 2016.

Estas temperaturas mais altas somadas com os altos índices de umidade
relativa do ar presentes na maioria dos meses do ano, com índices superiores a
85% durante todo o ano, podem gerar períodos de desconforto aos usuários. O que
pode indicar a necessidade de condicionamento de ar em ambientes durante o
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verão, para que se tenha o conforto hidrotérmico22 do usuário. A Figura 48 mostra a
média anual dos índices de Umidade relativa do ar registrados na capital potiguar.
Ao analisarmos o gráfico a seguir, percebemos que ao longo de todo o período do
ano a cidade possui elevados percentuais de umidade relativa do ar, que variam de
60% até 98 % de umidade.
Figura 48 - Gráfico de Umidade Relativa do ar - Natal/RN

Fonte: Disponível em: http://projeteee.ufsc.br/, acesso em 08 de junho 2016.

Numa terceira análise, realizada através do software Climate Consultant
6.0 - Liggett; Milne, (2014), que é um programa de consulta e análise de clima. Este
programa carrega dados climáticos de uma determinada cidade, gerando gráficos e
dados sobre o nível de conforto térmico, de desconforto, dados de radiação solar,
ventilação, recomendações gerais, estratégias bioclimáticas entre outras funções.
Segundo a carta psicométrica para Natal/RN, obtida através do software climate
consultant 6.0, o município possui 63% das horas de todos os períodos do ano em
conforto térmico e 37% dessas horas em desconforto térmico ao frio ou ao calor, ver
Figura 49.

22

Conforto higrotérmico: pode ser definido como a ausência de desconforto térmico.
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Figura 49 - Carta Psicométrica de Natal/RN

Fonte: Dados Climate Consultant 6.0, Elaborado pela autora, 2016.

Como estratégia de design para promover o conforto térmico das horas
de desconforto o Climate Consultant 6.0 (LIGGETT; MILNE, 2014), orienta vários
critérios de design e recomendações para projetos que possam promover este
conforto

térmico

ao usuário

através de

estratégias

passivas.

Dentre

as

recomendações listadas pelo programa, foram escolhidas as estratégias que
convergem com as outras análises, metodologias e normas técnicas já estudadas,
complementando-as, e produzindo no final deste processo as diretrizes projetuais
para a promoção deste conforto térmico na edificação a ser projetada.
As estratégias que podemos ressaltar, e que serão adotadas como
diretrizes para o anteprojeto, produto final, a ser desenvolvido são:
1. Uso de elementos vegetais (arvores, arbustos, trepadeiras),
especialmente na face oeste, para amenizar o ganho de calor por
radiação direta;
2. Utilizar

barreiras

radiantes

(propriedade

do

material),

principalmente na cobertura, para ajudar a reduzir o ganho de
calor;
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3. Elevar o edifício para que fique acima do nível do solo para
minimizar a umidade e maximizar a ventilação natural debaixo do
edifício;
4. Vidros de alto desempenho em todas as orientações;
5. Minimizar ou eliminar planos envidraçados na face oeste para
reduzir o ganho de calor;
6. Orientar as aberturas (janelas) para a orientação predominante dos
ventos e sombreá-las (marquises e beirais) a fim de reduzir ou
eliminar o ar condicionado;
7. Uso de cores claras nos materiais de construção, principalmente na
cobertura e na envoltória da edificação, com o intuito de minimizar
o ganho de calor conduzido;
8. Uso de elementos vazados nas varandas e terraços que podem
favorecer a ventilação passiva nos ambientes;
9. Utilizar os planos envidraçados na face sul e protegidos por brises
ou aletas verticais;
10. Uso de pé direito alto, janelas altas protegidas com beirais
profundos ou varandas;
11. Aplicação de paredes leves e flexíveis, para as vedações internas
dos ambientes.

2.3. ESTUDOS TERMOGRAFICOS
Para subsidiar as escolhas projetuais e as especificações dos materiais
que serão utilizados no projeto, foi realizado um estudo fotográfico do prédio do
Centro de Convivência da UFRN e do seu entorno inserido na sua conjuntura atual.
O estudo fotográfico foi realizado no dia 2 de junho de 2016, durante o inverno na
capital potiguar. O levantamento fotográfico foi realizado por volta das 12h às 13h,
que é o horário de maior incidência de radiação solar na cobertura da edificação.
Primeiramente buscou-se medir a temperatura ambiente do local, para
servir de referência para os demais índices. O levantamento termográfico foi
realizado através da câmera termográfica FLIR®, adotou-se o local mais sombreado
do entorno imediato à edificação (estacionamento situado na porção leste do
terreno) para termos esse um dado de referência, sendo registrados 28,8ºC está
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será a temperatura do ar ambiente de referência para análises futuras. Também foi
identificado que a temperatura do piso do estacionamento em paralelepípedo
sombreado pela vegetação existente registrou a temperatura de 27,6ºC, como
podemos observar na Figura 50 a seguir.
Figura 50 - Foto termográfica - Estacionamento porção leste do entorno imediato. À esquerda,
amostra na faixa visível, à direita, amostra na faixa infravermelha.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

No corredor central do Centro de Convivência e na entrada lateral dos
bancos, um dos acessos disponíveis para os usuários situados na fachada leste do
prédio, também foram registradas as temperaturas do piso e da cobertura (ver
Figura 51). A câmera indicou 33,4ºC para a temperatura do piso em intertravado da
circulação, tendo uma diferença de 4,6ºC com relação à temperatura do ar ambiente
registrada no exterior (Figura 50). O que mostra que no local de medição há
armazenamento de calor, calor este que se dissipa para o ambiente interno.
Neste mesmo acesso analisamos a temperatura da cobertura em telha
kalhetão de fibrocimento, imediatamente ao lado da agência da Caixa Econômica,
foi registrada a temperatura superficial de 53,2ºC (valor referente à temperatura
medida em baixo da telha kalhetão em fibrocimento existente), tendo 24,4º C a mais
que a temperatura de referência do ar ambiente. O que fica evidente que a escolha
do material para a cobertura, não possui as propriedades terminas necessárias para
promover o conforto térmico e a eficiência energética para a edificação. Ou seja, a
radiação solar direta na cobertura faz com que o material da telha absorva está
radiação

(Absortância23)

que

é

acumulada

no

interior

do

corpo,

que

consequentemente elevada a sua temperatura. Uma parte dessa radiação direta é
23

Absortância (α): Segundo ABNT NBR 15.220,2005, Quociente da taxa de radiação solar
absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície.
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refletida (Refletância24), porém outra parte é transmitida (Transmitância térmica25)
para o interior do ambiente.
No momento de especificar os materiais e sistemas construtivos para a
cobertura da edificação deve-se avaliar este aspecto, visto que a cobertura
normalmente possui maior área de contato com o exterior (Figura 51).
Figura 51 - Foto termográfica - Piso da circulação central, à esquerda, cobertura acesso Caixa
Econômica, à direita. À esquerda, amostra na faixa visível, à direita, amostra na faixa infravermelha.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Outro ponto relevante estudado foi à temperatura da telha kalhetão em
fibrocimento com radiação solar direta, a câmera termográfica registrou uma
temperatura igual a 60,2º C sobre a superfície do material. Este valor encontrado
potencializa-se consideravelmente quanto comparado ao mesmo material novo, pois
com o passar dos anos, a telha que originalmente de cor clara (com taxa de
refletância maior) passa a ser mais escura (com taxa de refletância menor),
aumentando

a

absorção

e

armazenamento

de

calor

no

material,

que

consequentemente é transmitido para o interior da edificação (Figura 52).
Percebe-se ainda na Figura 52, que a temperatura registrada para o
mesmo modelo de telha, porém com cor clara é de 43.4ºC. Observando uma
diferença de 16,8ºC, representando uma diminuição de temperatura superficial
considerável. Ou seja, quando a manutenção e limpeza do material são realizadas
periodicamente, ou ainda, é realizada a substituição das telhas antigas e escuras,
por telhas novas e de cor clara, ou ainda, simplesmente a execução de pintura com
24

Refletância (ρ): Segundo ABNT NBR 15.220,2005, Quociente da taxa de radiação solar refletida
por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície.
25
Transmitância Térmica (U - W/m²): Segundo ABNT NBR 15.220,2005, Quociente da taxa de
radiação solar que atravessa um elemento pela taxa de radiação solar incidente sobre este mesmo
elemento.
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uma tinta de cor clara em toda a superfície das telhas existentes, apenas estas
ações representam um ato passivo e de baixo custo que impacta consideravelmente
no desempenho térmico da edificação, como também, na sua eficiência energética.
26

Figura 52 - Foto termográfica - Cobertura do CCDM sobre POP/RN . À esquerda, amostra na faixa
visível, à direita, amostra na faixa infravermelha.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ainda que a manutenção da cobertura não seja realizada de forma
satisfatória, ou que a substituição do material seja inviável, podemos utilizar outra
estratégia para reduzir a temperatura no interior dos ambientes, melhorando seu
desempenho térmico. Esta estratégia está relacionada à especificação em projeto
arquitetônico de elementos de vedação horizontal nos ambientes com ligação direta
com o ambiente exterior, como: lajes, painéis wall, forros e demais elementos.
A Figura 53 exemplifica como está estratégia passiva, pode ser aplicada
em edificações existentes ou em novos projetos. Observando as imagens
levantadas, percebemos que o simples fato de utilizar uma vedação horizontal para
o ambiente a temperatura interna da telha kalhetão de fibrocimento passa de 59º C
para 31,2º C, uma redução de 27,8º C na temperatura superficial. Na obra em
execução, utilizada como referência (ver Figura 53), foi especificada em projeto uma
vedação horizontal de laje/painel Wall Eternit ® composta de placa cimentícia e
laminas de madeira. Como mencionado, temperatura superficial interna registrada
foi de 31,2º C, apenas 2,4º C maior que a temperatura do ar ambiente adotado como

26

POP/RN: É o Ponto de Presença da RNP no Rio Grande do Norte, busca atender as necessidades
operacionais da rede (Internet a nível acadêmico), à demanda de conectividade, à demanda de
informações aos usuários de todo o Estado, bem como a função básica de coordenar e operar
serviços de Internet para as instituições acadêmicas e de pesquisa no Rio Grande do Norte. Segundo
site oficial, disponível em http://www.pop-rn.rnp.br/. Acesso em: 02 de maio de 2016.
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referência para as análises, com valor de 28,8º C registrada no início da coleta de
dados.
Figura 53 - Foto termográfica - Vedação interna do POP/RN no CCDM. À esquerda, amostra na faixa
visível, à direita, amostra na faixa infravermelha.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ainda é possível conseguir a mesma eficiência e desempenho térmico
especificando materiais com índices de absortância, transmitância térmica e
capacidade térmica baixa. Com por exemplo, telhas metálicas com EPS. A Figura 54
a seguir demonstra a eficiência térmica da telha metálica trapezoidal simples e da
telha metálica trapezoidal com uma camada de isolamento em EPS, denominada
popularmente como telha “sanduiche”.
Figura 54 - Foto termográfica – À esquerda, Telhas metálicas (com e sem EPS) amostra em faixa
visível; central, Telhas metálicas (com e sem EPS) amostra em faixa infravermelha; à direita, Telha
metálica sem EPS sombreada.

Fonte: Elaborado pela a autora, 2016.

Ao analisarmos os dados coletados percebe-se que a telha com
isolamento térmico registra a temperatura de 31,9º C, muito próxima à temperatura
registrada com a vedação horizontal de 31,2º C. A telha metálica sem o isolamento
em EPS, quanto sombreada, também teve um desempenho próximo do
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desempenho da vedação horizontal, medindo 33,5º C de temperatura, apenas 4,7º C
maior que a temperatura ambiente de referencial (28,8º C).
2.4. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
É comum, no nosso cotidiano, as pessoas identificarem padrões,
avaliarem situações, seguindo parâmetros conhecidos de experiências vividas e
tomar decisões com base nessas informações coletadas do meio no qual estão
inseridas. "Avaliar é, antes de tudo, fazer um julgamento mediante algum tipo de
critério" (HOFFMANN, 2003).
No âmbito dos espaços construídos esta problemática não seria diferente.
Nas situações em que avaliamos coisas ou situações, é necessário que se criem
vários critérios para que esta avaliação seja estruturada. Esta estrutura busca
responder questionamentos, objetivos e avaliar o objeto de estudo de forma
qualitativa e quantitativa. Possibilitando ao pesquisador, posteriormente, rebater as
informações coletadas com a prática ou realidade no qual está inserido.
A Avaliação Pós-ocupação (APO) do edifício construído, tem como meta
"o estudo de edifícios ou conjuntos edificados durante sua vida útil, com ênfase para
a compreensão das relações entre as características/condições físicas do local e os
diversos modos como os usuários se apropriam dele" (ORNSTEIN, BRUNA e
ROMÉRO, 1995,) apud ELALI, (2010).
Devido à proposta de intervenção se tratar de um projeto de
requalificação de um prédio existente há 35 anos, se faz necessário identificar suas
problemáticas, relações espaciais, o perfil do usuário e seus anseios, assim como,
as características do prédio, historiar seu processo de concepção e execução. Esta
avaliação Pós-Ocupação foi organizada para ser executada seguindo as seguintes
etapas de trabalho:
Figura 55 - Processo Metodológico adotado para a APO
Observação e
conhecimento: história
do lugar, walkthrough,
levantamento da
fotográfico, medições e
observações
complementares
relacionadas ao uso,
vestígios ambientais de
comportamento ou da
ação humana no
espaço estudado.

Entrevistas:
semiestruturadas ou
estruturadas (Arq.
Marizo Vitor Pereira e
Eng. Evaldo Cabral)

Questionários: Com
perguntas abertas e
fechadas. Questionário
de opinião, de
levantamentos das
necessidades/anseios e
avaliação do nível de
satisfação dos
usuários.

Fonte: Elaborado pela a autora, 2016.

Matriz de descobertas:
Avaliação dos
resultados obtidos,
criação de um grupo
focal e do mapa de
descobertas.
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2.4.1. HISTORIANDO O PROCESSO DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO
OBJETO
A primeira etapa para iniciarmos a avaliação pós-ocupação, foi identificar
informações relevantes sobre o objeto de estudo, se deu no levantamento do
processo de concepção, partido arquitetônico adotado e execução da obra do
Centro de Convivências Djalma Marinho.
Com o intuito de historiar todo o processo foi feita uma entrevista com um
dos o autores do projeto original, o professor do Departamento de arquitetura da
UFRN, Prof. Arq. Marizo Vitor. Foi identificado que a solicitação de elaboração do
projeto aconteceu em 1978, de ordem da Reitoria da UFRN para o departamento de
arquitetura da universidade. A autoria do projeto é atribuída aos arquitetos Marizo
Vitor Pereira e Hiran Cesar da Silva, que contaram com a colaboração de alunos no
desenvolvimento do projeto.
O Projeto concebido teve inspiração da Arquitetura Moderna e Brutalismo
Paulista, sendo implantado em um terreno de topografia plana com nível mais baixo
em relação às demais edificações do entorno. Segundo o professor e arquiteto,
Marizo Vitor Perreira, foram utilizadas referencias de trabalhos elaborados pelos
arquitetos: Kenzo Tange, Rino Levi, Villanova Artigas e Oscar Niemeyer.
O conceito empregado falava em uma grande plataforma coberta com uso
de concreto aparente, ladeada por pesadas colunas que ultrapassam sua altura,
fazendo analogia com pórticos de feira de amostra, alimentando certo aspecto
lúdico.
Para a implantação da edificação foram propostos módulos retangulares
que compunham a grande plataforma, uso de telhas de fibrocimento, tipo kalhetão,
que são recomendadas para vencer grandes vãos. Como também, espelho d’água,
o uso de colunas exteriores para prover maior liberdade aos volumes que seriam
implantados sob a plataforma. O processo de concepção considerou também
critérios de ordem técnica como a dificuldade de mão de obra local e a relativa
facilidade de manutenção da estrutura de concreto.
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Figura 56 - Planta baixa da concepção original do CCDM

Fonte: Pereira e Nobre, 2007. Adaptado pela autora, 2016.

A planta baixa concebida para o projeto original previa uma grande
cobertura, sem elementos de vedação vertical para dar permeabilidade, tendo
apenas poucos ambientes distribuídos internamente. Estes ambientes atendiam,
segundo Pereira e Nobre (2007), as necessidades básicas da comunidade
acadêmica da época, com a disponibilização de opções de alimentação, de alguns
serviços básicos e áreas para exposição.
A independência entre cobertura e volumes localizados abaixo, resulta da
necessidade de tirar partido da ventilação natural e dar um caráter de transparência
à edificação. A implantação do prédio teve sua orientação escolhida para coincidir a
maior fachada do edifício com a orientação sudeste, que é a orientação de ventos
predominantes em Natal/RN, para viabilizar o maior aproveitamento da ventilação
cruzada no espaço. O pé direito foi definido tomando-se por base a escala humana,
partindo com 1,80 metros de altura, sendo atribuída duas vezes e meio a altura de
uma pessoa, totalizando 4,50 metros de altura aproximadamente.
O projeto foi concebido para ser visto à distância, o tratamento
paisagístico também foi considerado, especificando a plantação de espécies de
grande porte com copa rarefeita no limite do terreno, para evitar o bloqueio visual do
externo para o interior. Para as proximidades do prédio foram previstas espécies de
forração, arbustivas e de pequeno porte.
Inicialmente o contorno da edificação seria composto por linhas retas e
curvas, porém, por uma questão de simplificação de forma e facilidade construtiva,
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foram mantidas apenas linhas retas. Todo o contorno da estrutura foi formado por
vigas menores que iluminadas a partir do piso, serviriam de destaque para o prédio
“sem fachada”, marcando assim a passagem do interior para o exterior e criando um
efeito visual que destacaria a edificação.
Na geometria prevista na concepção original do Centro de Convivência
Djalma Marinho, notamos a presença da utilização do método tipológico e normativo
de Mahfuz (1995). Analisando a edificação como um todo e suas relações com o
meio – interior e exterior - do edifício proposto, como também, a utilização de formas
geométrica, modulações, simetria e escalas proporcionais prevista no método
normativo.
O programa de necessidades foi pré-definido pela Reitoria à época e
contava com funções distribuídas entre serviços básicos, opções de alimentação e
atividades artísticas. Estes serviços seriam distribuídos em setores, ocupando
pequenas áreas e com pé direito baixo para que não impedisse ou bloqueasse a
visibilidade do todo pretendida desde a sua concepção. A administração do espaço
deveria ser acomodada em uma edificação anexa a grande plataforma, que seriam
interligadas por um terceiro prédio, o cineteatro, que nem chegou a ser projetado.
Figura 57 - Planta baixa e programação arquitetônica da concepção original do CCDM 27
Walkthrough com o Arq. Marizo Vitor

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

27

Walkthrough: Segundo (RHEINGANTZ, AZEVEDO, et al., 2009, p. 23), a Walkthrough é o Método
de análise que combina simultaneamente uma observação com uma entrevista, a walkthrough tem
sido muito utilizada na avaliação de desempenho do ambiente construído e na programação
arquitetônica. Possibilita a identificação descritiva dos aspectos negativos e positivos dos ambientes.
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A execução do projeto começou primeiramente com a execução da
estrutura da cobertura, sob a responsabilidade de uma construtora contratada.
Posteriormente, os módulos internos foram sendo construídos sob a supervisão da
Superintendência de Infraestrutura da UFRN, na época denominadas de Escritório
Técnico Administrativo (ETA), sem contratação de empresa terceirizada. As
modificações no projeto original foram realizadas em razão de cortes de recursos,
como também em razão de questões políticas, que faziam prevalecer a vontade dos
gestores da época. O piso e o acabamento chapiscado das paredes são mantidos
até hoje, desde a época da execução (ver Figura 58).
Figura 58- Edificação construída em 1981 - Edificação inaugurada

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

No decorrer dos anos o Centro de Convivência foi sofrendo alterações e
pequenas reformas que eram realizadas para atender as novas demandas da
comunidade acadêmica, bloqueando cada vez mais a proposição inicial da
visibilidade.
As primeiras intervenções que começam a descaracterizar o projeto
surgem da necessidade de ampliações para suprir as novas demandas do serviços
oferecidos, ocupando os pergolados com a criação de depósitos e áreas
administrativas secundárias como mostra a mostra a Figura 59.
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Figura 59 - Intervenções executadas entre 1982 e 1987.

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

Entre os anos de 1998 e 2002, novas intervenções são executadas no
espaço existente na época, também devido às mesmas necessidades já demandas
anteriormente. Houve a ocupação do pergolado atrás do bloco do POP/RN,
descaracterizando ainda mais a cobertura. Também houve a construção da agência
bancária do Santander, com uma linguagem arquitetônica que não dialoga com os
princípios brutalistas, nem com os elementos modernistas da concepção original.
Ao lado da ampliação do Banco do Brasil, atendendo a demanda de
espaço físico, a Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades
Especiais (CAENE) foi construída para atender as demandas dos alunos. Ainda
deste intervalo de tempo, foi executado a ampliação do restaurante da APURN fora
da projeção da cobertura e sem respeitar a autenticidade do projeto original.
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Figura 60 - Intervenções executadas entre 1998 e 2002.

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

No ano de 2008, uma pequena intervenção para acomodar uma banca
de revistas e a lojinha da FUNPEC, faz referência à arquitetura proposta
originalmente. Blocos independentes sobre a grande cobertura, mostrando a
preocupação de diálogo entre o velho e o novo.
Figura 61 - Intervenções executadas em 2008.

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

A partir do ano de 2010 até o ano de 2012, novas intervenções foram
realizadas sem o dialogo necessário com a arquitetura existente. A execução de
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boxes para acomodar a feirinha de artesanatos dos servidores e aposentados e da
sua

cobertura

metálica,

foram

intervenções

que

descaracterizaram

consideravelmente o prédio proposto originalmente pelo Arquiteto Marizo Vitor
Perreira.
Figura 62 - Intervenções executadas entre 2010 e 2012.

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

Atualmente a programação arquitetônica existente dentro do Centro de
Convivência da UFRN, conta com um mix de serviços de primeira necessidade que
buscam atender a comunidade acadêmica. Contando com serviços bancários, área
de apoio a estudantes, cooperativas culturais e financeiras, galeria de exposição de
área, restaurante, produtos de artesanato, opções de alimentação isoladas e em
locais inadequados segundo as normas sanitárias, farmácia, sanitários públicos, a
ouvidoria, dentre outros serviços que são constantemente utilizados pelos alunos,
servidores e visitantes da UFRN.
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Figura 63 - Programação arquitetônica atual (2016)

Fonte: Aquino e Ciríaco, 2014. Adaptado pela autora, 2016.

2.4.2. A PESQUISA, ENTREVISTAS E RESULTADOS
Segundo o relatório de gestão da UFRN (2015)

28

, foi realizada uma

pesquisa de opinião entre os alunos, no semestre de 2015.1, avaliando a instituição
com o intuito de aferir o grau de satisfação dos usuários. A pesquisa questionava o
ponto de vista dos alunos, quais as principais demandas e melhorias em
infraestrutura poderiam ser realizadas pela administração central para universidade
como um todo. A Figura 64 mostra em percentual (%) os equipamentos que do
ponto de vista dos usuários necessitam de melhorias. A demanda por espaços de
convivência aparece na quarta posição, com um percentual de 9,5% dos
entrevistados.

28

http://www.ufrn.br/resources/documentos/relatoriodegestao/RelatoriodeGestao2015.pdf Acesso em
21/05/2016.
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Figura 64 – Gráfico de demandas por melhorias na infraestrutura, segundo os alunos, em 2015.1 (%)

Fonte: Relatório de Gestão da UFRN, (2015).

Dando continuidade ao processo investigativo, para identificar o perfil do
frequentador e suas necessidades foi necessário realizar uma pesquisa sobre o
objeto que sofrerá a intervenção. Desse modo, foi elaborado um questionário
contendo 10 (dez) questões com respostas fechadas (objetivas) e 04 questões com
respostas abertas (discursivas), com o intuído de identificar os seguintes pontos (ver
questionário na integra no apêndice):
1. Perfil do usuário;
2. Faixa etária do usuário;
3. Gênero do usuário;
4. Período que mais frequenta o espaço;
5. Com que frequência o usuário visita o espaço;
6. Quais os motivos da visita ao espaço;
7. Conforto térmico, acústico e luminoso percebido pelo usuário do
espaço;
8. O que mais gosta e o que menos gosta no espaço;
9. Avaliação dos equipamentos urbanos existentes no local;
10. Sugestão do que o usuário gostaria que tivessem no Centro de
Convivência;
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Foram elaborados 200 (duzentos) questionários, com perguntas abertas e
fechadas, aplicados entre os meses de setembro e outubro de 2014, tendo como
público alvos docentes, servidores, funcionários terceirizados e discentes. Os
questionários foram aplicados durante os três períodos (matutino, vespertino,
noturno) e em todos os grandes núcleos da universidade, com o intuito de obter uma
amostra maior possível dos diferentes públicos da UFRN. Foram aplicados
questionários nas seguintes unidades: Setores de aula I/II/III/IV e V, Centro de
Biociências,

Enfermagem,

Educação

Física,

Nutrição,

Escola

de

Música,

Departamento de artes (DEART) e nos prédios da administração central, Reitoria,
INFRA, CCDM e Núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos (NUPLAN).
No final da pesquisa foi feita a tabulações dos dados levantados, obtendo
os seguintes resultados. Primeiramente foi feita uma triagem, através de perguntas
fechadas, para obter um perfil do frequentador do CCDM. Assim, identificou-se que
o público predominante que frequenta o Centro de Conivência é predominantemente
do gênero masculino, com idade média de 30,7 anos, sendo em sua maioria
composta por discentes, que frequentam o espaço preferencialmente no período
vespertino, conforme exemplificado pelos percentuais descritos na Figura 65 a
seguir.
Figura 65 - Perfil do usuário do CCDM

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Nas respostas abertas podemos observar os desejos dos usuários para o
Centro de Convivência da UFRN, os entrevistados foram questionados sobre quais
as três primeiras coisas que o usuário pensa ao citar o Centro de Convivência da
UFRN. A Figura 66 mostra as respostas dos frequentadores mais citadas na
pergunta. Percebemos que grande maioria lembrou-se dos serviços oferecidos pelas
agências bancárias, do comercio existente nas lanchonetes e da loja da Cooperativa
Cultural.
Figura 66 - Respostas dos usuários com relação às três primeiras coisas que ele pensa quando se
cita o CCDM

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Conforme Figura 67, a maioria dos frequentadores do Centro de
Convivência visita o edifício pelo mais de uma vez por semana, tendo um percentual
de 31%, seguido de um público de 20% dos usuários que o frequenta pelo menos
uma vez por semana, sendo que 14% das pessoas entrevistadas afirmaram
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frequentar o CCDM diariamente. Normalmente motivados por prestação de serviços,
atividades comerciais de lazer e cultura.
As principais motivações dos usuários estão relacionadas com atividades
do cotidiano, essenciais para a vida das pessoas. Ainda segundo a Figura 67, 48%
dos entrevistados vão até o Centro de Convivências da UFRN para ter acesso às
agências bancárias existentes no espaço. Seguido 25% dos usuários que visita o
local para alimentar-se e 15% das pessoas vão para a Cooperativa Cultural a
procura de fazer a aquisição de livros.
Figura 67 - Frequência e motivação das visitas ao CCDM

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

No questionário aplicado também foram levantadas questões referentes à
percepção do usuário com relação ao conforto térmico, ventilação e iluminação da
edificação. Com o intuito que compreender como o usuário avalia o espaço e qual a
sua opinião. Segundo a Figura 67, a maioria dos entrevistados acha o CCDM
quente, correspondendo a uma população de 48% dos frequentadores. Seguido de
35% dos usuários que afirmam acha a temperatura confortável, e ainda, 16% dos
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frequentadores acham que o Centro de Convivência é muito quente. Ou seja, 64%
do público entrevistado afirma estar em desconforto térmico dentro da edificação.
Quando analisamos a opinião dos entrevistados esta percepção de
desconforto térmico continua, pois 60% dos usuários afirmaram que acham o CCDM
abafado (pouco ventilado). Apenas 14% dos frequentadores consideraram a
edificação ventilada. A sensação com relação a iluminação também não é agradável
aos usuários, pois 45% dos usuários percebem o ambiente como sendo escuro.
Também há usuários que acham o ambiente conforto, estes correspondem a 38%
dos entrevistados (ver Figura 68Erro! Fonte de referência não encontrada.).
Figura 68- Percepção do usuário: Conforto térmico, ventilação e iluminação.

Fonte: Elaborado pela Autora, 2014.
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Ainda foi proposto aos entrevistados que avaliassem as instalações
físicas do prédio, seu mobiliário, a limpeza dos ambientes e o seu entorno. Para
isso, foi solicitado ao entrevistado que atribuísse notas para cada item, considerando
a seguinte escala. Atribuindo a nota 01 em péssimo estado e a nota 05 em
equipamentos em ótimo estado de conservação. A Figura 69 mostra os itens que
foram avaliados e a pontuação atribuída.
Figura 69- Conservação da infraestrutura existente no CCDM

Fonte: Elaborado pela Autora, 2014.

Nas respostas finais do questionário, se optou por adotar perguntas com
respostas abertas, na qual, os usuários pudessem expressar seus desejos, anseios,
o que mais apreciava no ambiente e menos gostava no espaço físico existente do
CCDM. Dos 200 questionários aplicados, sendo que para cada pergunta aberta teve
um número diferentes de questionários respondidos, para tabular estas respostas
preferiu-se agrupa-las e categoriza-las em grupos corelacionados, como por
exemplo, agências bancárias, comodidade para o usuário, comercio, serviços,
alimentação, convivências, dentre outros. A Figura 70 exemplifica a tabulação para
as perguntas do que o usuário mais gosta e o que ele menos gosta no ambiente do
Centro de Convivência Djalma Marinho.
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Figura 70 – Opinião dos usuários para o CCDM existente

Fonte: Elaborado pela a autora, 2014.

O último ponto avaliado na pesquisa de opinião realizada tratava-se da
investigação dos anseios da comunidade acadêmica com a intenção de identificar as
novas demandas para o espaço institucional. Optou-se por utilizar uma pergunta
aberta para que o frequentador pudesse descrever suas necessidades e
solicitações.
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Figura 71 - Novas demandas para o CCDM segundo a opinião dos usuários

Fonte: Elaborado pela a autora, 2014.

No final da avaliação dos questionários aplicados foram elencadas
diretrizes para intervenção no prédio, embasados nos anseios dos usuários,
descritas a seguir:


Maior oferta de serviços, principalmente quanto à alimentação;



Reformulação do estacionamento, acréscimos de bicicletário,
estacionamento para motos fora do edifício, área de carga e
descarga (incluindo valores);



Criar espaço adequado para exposições (largo/praça);



Melhorar conforto térmico;



Prever espaço para apresentações;



Mobiliário urbano novo, como: bancos adequados, lixeiras
(orgânico e reciclável), cinzeiros, mesas, dentre outros;



Melhorar acessibilidade;



Melhorar a iluminação dos ambientes;



Local para mesas (praça de alimentação);



Não setorizar os usos (serviços, comercial, lazer e demais usos)
para promover e manter o fluxo constante de pessoas;



Conectar o Centro de Convivências com a Biblioteca central;



Conectar o Centro de Convivências com a Reitoria e o Centro de
Convenções (em desenvolvimento de projeto-INFRA/UFRN);
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Resgatar a concepção original de “transparência” onde for possível
(permeabilidade visual).

2.4.3. MAPAS DE DESCOBERTAS
O mapa de descobertas do Centro de Convivência Djalma Marinho foi
elaborado com base nos estudos realizados para historiar todo o seu processo de
concepção original, como também, sua execução. Estas informações foram obtidas
através do acesso aos projetos originais arquivados dentro da Mapoteca da
INFRA/UFRN e do walkthrough realizado com um dos autores do projeto original e o
engenheiro responsável pela fiscalização da execução do projeto.
Ainda foram realizados estudos de investigação de dados relativos à
temperatura do ar, umidade relativa do ar e da pressão sonora medida “in loco”, e
estudos de observação, relacionados a rotinas, fluxos e usos. Com base em todos
os estudos realizados com a comunidade acadêmica que faz uso do espaço, e
analises técnicas, foram elaborados alguns mapas de descobertas para exemplificar
as particularidades da edificação em uso.
Estes mapas de descobertas facilitam a visualização do todo e são
elaborados para compreender e fixar melhor a problemática atual. Primeiramente foi
elaborado um mapa para identificar a existência de rampas e avalia-las quanto ao
atendimento à norma de acessibilidade NBR 9050 ABNT (2015). Atestou-se que a
edificação possui algumas rampas para promover o acesso a pessoas com
necessidades especiais e mobilidade reduzida, porém em sua maioria, os acessos e
equipamentos existentes não atendem as normas vigentes. Desse modo, a
edificação é considerada sem acessibilidade, sendo necessária a sua adequação. A
Figura 72 a seguir, apresenta a localização das principais rampas de acesso que
estão em desacordo com a norma técnica.
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Figura 72 - Localização de Rampas (todas não atende a NBR 9050/2015)

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Também se observou no local a existência de comunicação vertical e
horizontal no prédio, sua acessibilidade e conservação física. Esta ação buscou
identificar se a comunicação visual existente é legível aos usuários do espaço e
atende aos pré-requisitos normativos (ver Figura 73).
Figura 73 - Localização da Comunicação Visual existente

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Foi constatada a presença de algumas placas informáticas em alguns
pontos da edificação, porém ineficientes e sem manutenção. Com a comunicação
horizontal as constatações não foram diferentes, a sua inexistência foi comprovada
na maioria dos espaços e quando presentes a manutenção deixou a desejar.
Também, é interessante observar que tanto a comunicação visual vertical, quanto a
horizontal, não atendem as normas vigentes e que as mesmas são de suma
importância para os usuários com necessidades especiais e para a população
flutuante.
Investigou-se

ainda

existência,

a

distribuição

dos

equipamentos

existentes no Centro de Convivência Djalma Marinho. Identificou-se a presença de
poucos equipamentos urbanos, falta de mobiliário adequado ao uso, mas
principalmente, escassez de lixeiras, bicicletário, comunicação visual, iluminação
pública adequada. A Figura 74 apresenta a localização e tipos de equipamentos
existentes no local.
Figura 74 - Localização do mobiliário
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Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Buscou-se aferir ainda a temperatura do ambiente, a umidade relativa do
ar e o nível de pressão sonora no ambiente, para avaliar a qualidade ambiental do
espaço e o atendimento a normas vigentes. A Figura 75 especifica a localização dos
pontos de medição, nos quais, foram colhidos os dados obtidos através de
instrumento de medição calibrado.
Figura 75 - Localização dos pontos de medição

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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A Tabela 4 apresenta aos índices obtidos e cadastrados, nos seis pontos
de medição. Os dados foram colhidos durante visitas realizadas no local nos turnos
matutino, vespertino e noturno.
Tabela 4 – Medição de temperatura do ar, umidade relativa, nível de pressão sonora realizada no
local.

MEDIÇÃO REALIZADA - DATA 29/09/2014 - 19h20min
PONTO TEMPERATURA
UMIDADE
PRESSÃO SONORA
1
2
3
4
5
6

26.4°C
26.8°C
27.1°C
27.5°C
27.9°C
27.9°C

71,9%
72,3%
72,1%
71,8%
71,5%
72,4%

55 dB
56 dB
52 dB
52 dB
50 dB
49 dB

MEDIÇÃO REALIZADA - DATA 29/09/2014 - 15h05min
PRESSÃO SONORA
PONTO
TEMPERATURA
UMIDADE
1
2
3
4
5
6

30.6°C
30.6°C
30.6°C
31°C
31°C
30.7°C

64,0%
64,1%
62,5%
61,2%
61,6%
63,8%

60 dB
60-64 dB
62-64 dB
60 dB
58-61 dB
58-60 dB

MEDIÇÃO REALIZADA - DATA 01/10/2014 - 9h15min
PRESSÃO SONORA
PONTO
TEMPERATURA
UMIDADE
1
2
3
4
5
6

31.8°C
31.5°C
31.3°C
31.4°C
30.8°C
31.7°C

62,5%
62,0%
61,3%
62,0%
63,6%
65,0%

62-66 dB
65 dB
62-67 dB
63-70 dB
67,1 dB*
57-60 dB

* No momento da medição havia um carro forte ligado próximo ao ponto 03, sem
o carro forte, o nível de ruído diminui para 58 dB.
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Para melhor entendimento, foi elaborado um mapa de descobertas único
contendo todas as informações levantadas de forma condensada. Que serviu para
subsidiar a elaboração da proposta arquitetônica, auxiliando na concepção da nova
programação arquitetônica, manutenção de fluxos e identificação de áreas passíveis
de mudança e relocação de usos. Ainda foi elaborada uma tabela síntese para
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organizar as principais constatações e diretrizes para o projeto, Tabela 5 a seguir,
com informações relacionadas à área comportamental, técnica e funcional.
Tabela 5- Quadro síntese com principais descobertas referente a APO

COMPREENSÃO DA CONCEPÇÃO/ EXECUÇÃO:
FERAMENTA UTILIZADA Historiar todo o processo de concepção e execução do prédio
CONSTATAÇÕES

Edifício de estética modernista, que faz referência ao
Brutalismo paulista; Independência da superestrutura da
cobertura; O projeto original tinha a intensão de privilegiar a
transparência na composição das fachadas; Paisagismo original
foi concebido para permitir visualização do edifício, espécies
de maior porte apenas destacadas nas fachadas principais;
Modificações e descaracterização da proposta arquitetônica
original desde o início da execução, por motivações
orçamentárias e de vontade política; Destaque à função
original da concepção que permitir o “encontro”, substituída
pela necessidade de oferta de serviços.

ANÁLISE FUNCIONAL:
FERAMENTA UTILIZADA Historiar todo o processo de concepção e execução do prédio,
entrevista e walkthrough.
O projeto original previa modulo independentes da estrutura
CONSTATAÇÕES
da cobertura, com grandes vão com o intuito de promover a
permeabilidade e flexibilidade ao espaço; a execução do
projeto não foi totalmente autêntica; ainda na década de 80
iniciam-se ampliações, seguindo esta tendência de reformas e
ampliações fora e dentro da projeção da cobertura nas
próximas décadas até os das atuais; crescimento desordenado
e sem respeito à autenticidade do prédio; diversidade de usos;
presença de um eixo principal;
AVALIAÇÃO TÉCNICA:
FERAMENTA UTILIZADA Entrevista com o autor, Arq. Marizo Vitor e com o Engenheiro
da INFRA, Evaldo Cabral, walkthrough e medições “in loco”.
Bancos mal posicionados e com má conservação; Revestimento
CONSTATAÇÕES
de piso e rampas inadequadas do ponto de vista da
acessibilidade; Inexistência de um programa de manutenção
preventiva e corretiva; Estrutura de concreto apresenta
patologias em alguns pontos; Ocorrência de telhas quebradas;
Nível de iluminação varia muito no período da noite, em função
da posição da leitura do equipamento (sob as vigas/luminárias e
entre os vão das vigas). Medições encontraram vários pontos com
valores abaixo da norma; Altas temperaturas do ar encontradas
durante o dia (acima de 30°C); Durante a noite, as temperaturas
do ar são mais amenas (26°C a 28°C em média); Iluminação
inadequada em todos os horários para atividades informais, que
ocorrem no vão central (vendas, exposições, etc.).
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL
FERAMENTA UTILIZADA Observação “in loco”
CONSTATAÇÕES

Principais aglomerações: venda de comida, presença de filas
junto a algumas bancas da feirinha e de ambulantes; Intenso
fluxo de pessoas circulando, pouca permanência; Exposições
se concentram na circulação principal: aproveitamento da
intensa circulação de pessoas, mas a dimensão do corredor é
inadequada para ambas as atividades (exposição x circulação);
Fluxo de pessoas é aleatório/desordenado, talvez explicado
pela quantidade de acessos do edifício; Subutilização do
edifício no período da noite; Principais vestígios encontrados;
Lixo concentrado em poucos pontos, mas principalmente
caixas de papelão (lixo seco) ou lixo acondicionado em sacos
plásticos (a espera de destinação final), cartazes em pilares e
paredes, pichações, principalmente em pontos com menos
movimento de pessoas; presença de publicidade/ faixas; Uso
informal de estacionamento de motos dentro do edifício; As
áreas de estacionamento mais utilizadas são as sombreadas
(fachada sudeste) ou com conexão mais direta com a via de
acesso principal ao CCDM; inexistência de locais específicos
para carga e descarga.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL
FERAMENTA UTILIZADA Opinião do usuário através de pesquisa (aplicação de
questionários).
CONSTATAÇÕES

Usuários afirmam utilizar mais o CCDM nos períodos matutino e
vespertino. Poucas menções ao período noturno; Principais usos
citados: agências bancárias, lanchonetes, Cooperativa cultural, a
palavra “Convivência” teve menos de 20 menções; Iluminação foi
considerada satisfatória pelos usuários; Quanto à sensação
térmica, o ambiente foi considerado quente; Quanto à ventilação,
o ambiente foi considerado pouco ventilado (abafado); Os itens
“entorno”, “bancos” e “banheiros” foram os equipamentos mais
bem avaliados; Os itens “lixeiras”, “limpeza” e “cores” foram os
mais mal avaliados; Citações dos usuários quanto ao que mais
gostam
no
CCDM:
bancos
(inst.
financeira),
facilidade/comodidade, cooperativa cultural/copiadoras, serviços;
Citações dos usuários quanto ao que menos gostam no CCDM:
calor/desconforto, banheiros, “outros”; Mencionados pelos
usuários como algo desejável e que não existe no CCDM: mais
opções de alimentação, mais “convivência”, maior quantidade de
mesas e assentos, mais espaços para apresentações culturais.
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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2.5. PROGRAMA ARQUITETÔNICO
A

programação

arquitetônica

proposta

para

a

intervenção

de

requalificação do centro de Convivências Djalma Marinho, levou em consideração o
programa atual da edificação, os desejos da comunidade acadêmica levantados nas
pesquisas realizadas e as relações entre os ambientes e o meio externo a
edificação.
Outros fatores também foram levados em consideração, como as
características locais do entorno, os condicionantes ambientais, funcionais,
normativos e a avaliação pós-ocupação realizada no local.
Observou-se a necessidades de incluir novos ambientes com novos usos
e a promoção de reformas nos espaços que se encontram em depreciação,
buscando o correto atendimento as normas técnicas vigentes. Também foram
previstas, a inclusão de novas vagas de estacionamento, vagas para motos e
bicicletários no entorno imediato. As rotas acessíveis e as medidas de proteção e
combate a incêndio, também foram consideradas, dentre outros aspectos. No final
do processo fez-se uma lista com todos os ambientes contemplados na
programação adotada com seus respectivos objetivos, possíveis restrições e/ou
premissas que deverão ser levadas em consideração.
Tabela 6- Programação arquitetônica preliminar

ZONA
Praça de
Alimentação
Banheiros

Área técnica

AMBIENTE
Espaços comerciais
Alimentação
Restaurante APURN
Sanitário Masculino
Sanitário Feminino
Sanitários Adaptados
Sanitário Infantil
Corredor de serviço
Docas
Deposito geral
Sala de conservação e limpeza
Deposito Material de limpeza
Escada fixa
Elevador social
Elevador de serviço
Triagem do lixo (úmido/seco)
Shaff elétrico
Shaff climatização
Shaff Exaustão
Shaff Hidrossanitário

OBJETIVO

PD mín.

Alimentação

5,50m

Alimentação
Apoio visitante
Apoio visitante
Apoio visitante
Apoio visitante
Mobilidade
Carga/descarga
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Mobilidade
Mobilidade
Mobilidade
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico

5,50m
2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
3,50m
5,50m
2,60m
2,60m
2,60m
6,50m
6,50m
6,50m
3,00m
-
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CFTV
Sala de quadros elétricos (DG)
Gerador/tanque combustível
Sala de Telecomunicações (DG)
Sala de hidrômetro (DG)
Casa de gás (GLP)
Vestiário Feminino
Vestiário Masculino
Espaços
Espaços comerciais
comerciais/Serviços Box serviços
Quiosques
CAURN
Apoio Estudantil e
CAENE
aos funcionários
Ouvidoria da UFRN
DCE
Informações
institucionais

Lojinha da UFRN

Eventos

Auditório
Anfiteatro aberto
Pátios externos
Jardins/Paisagismo
Teto Jardim
Deck

Áreas verdes

Área de exposições
culturais

Pátios cobertos

Segurança
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Apoio técnico
Compras/serviços
Compras/serviços
Compras/serviços
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
2,60m
5,50m
2,60m
Até 1,20m
3,00m
3,00m
3,00m
3,00m

Serviço

3,00m

Eventos/palestras
Eventos/palestras
Convivência/contemplamento
Convivência/contemplamento
Convivência/contemplamento
Convivência/contemplamento

3,00m
-

Convivência/contemplar

3,00m

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

2.6. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE: AGENDA DO
EMPREENDIMENTO
A proposição de elaborar uma agenda para o empreendimento a ser
desenvolvido, com base na metodologia do Selo Casa Azul da Caixa Econômica
Federal, serve de diretriz para auxiliar na elaboração do projeto e nas suas tomadas
de decisões. O intuito é identificar os aspectos socioambientais que devem ser
levados em consideração, como também, apontar as ações para viabilizar a solução
da problemática abordada.
Com relação às prioridades de natureza socioambientais, o primeiro
aspecto considerado diz respeito à orientação solar das fachadas da edificação na
implantação do sitio. Como a edificação encontra-se implantada e construída, este
aspecto não sofrerá intervenções de grande escala. Por se tratar de um projeto de
requalificação devemos observar a redução ao máximo da taxa de ocupação do
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terreno, para proporcionar ao sitio a maior área permeável e consequentemente
viabilizar a drenagem natural do solo.
Deve–se ainda atentar para a problemática do conforto térmico, prover
soluções para o sombreamento da envoltória da edificação, criando elementos
arquitetônicos que contribuam para o sombreamento adequado das suas aberturas,
como também, para as vedações (verticais e horizontais) externas, buscando
sempre diminuir a incidência solar direta no prédio.
O segundo aspecto significativo a ser considerado, é a ventilação natural
do terreno, com o intuito de aproveita-la ao máximo. Quando não viável, otimizar o
consumo energético do seu sistema de refrigeração. Como o prédio do Centro de
Convivência da UFRN está implantado em uma cota de nível baixa, será necessário
identificar as diferenças de pressão existentes, analisa-las, promover, através da
manipulação dos elementos arquitetônicos, o maior diferencial de pressão possível.
O terceiro critério importante está relacionado aos sistemas de iluminação
e condicionamento de ar em prédios institucionais, pois estes sistemas são os que
mais consomem energia elétrica demandada. Por se tratar de um edifício
institucional, no programa haverá espaços internos que terão que ser climatizados
devido às premissas das atividades que serão desenvolvidas no ambiente, por isso
a necessidade de se trabalhar melhor a absortância e a transmitância térmica da
envoltória para minimizarmos o consumo energético.
Neste contexto ainda, devemos especificar dispositivos capazes de variar
a intensidade da corrente elétrica para que haja o controle de luz no ambiente. Os
projetos elétricos devem ter suas cargas distribuídas em circuitos paralelos à
orientação da fachada com abertura para o exterior. Esta ação visa alcançar a
eficácia do sistema de iluminação artificial, proporcionar ao usuário a opção de
regular a iluminância do espaço de acordo com um determinado período do dia.
O quarto elemento levado em consideração, está relacionado a
racionalização do consumo de água da edificação e ao seu reaproveitamento. É
preciso avaliar as necessidades de fornecimento de água e os regimes de chuvas na
região. Diante disto considera-se a implantação de sistemas de reaproveitamento de
águas de chuva, de racionalização do consumo de água potável e economizadores.
Com relação às características funcionais dos edifícios institucionais, o
zoneamento espacial deve proporcionar flexibilidade à organização de espaços
físicos, pois as demandas por novos serviços e usos são constantes, mesmo em
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obras recém-inauguradas na universidade. Diante disso, devem-se privilegiar
estruturas esbeltas, planos permeáveis, com inserção de beirais, vedações leves e
flexíveis.
Com relação às características da vizinhança do empreendimento, a
edificação estudada está inserida dentro do Campus Central da UFRN, que por sua
vez está inserido dentro da malha urbana do município de Natal. O Campus Central
possui acessibilidade a transportes (ônibus e ciclovia) e toda a infraestrutura de
abastecimento de água, alimentação elétrica e de lógica necessários já instalados
no local. O sistema de esgotamento sanitário é realizado através da Estação de
tratamento de esgoto (ETE), que coleta todo o esgoto produzido, trata e promove a
infiltração no solo desse material tratado.
No entorno do Centro de Convivência não há edificações com altos
gabaritos e áreas adensáveis, limitação imposta pelos Planos Diretores de Natal/RN
e do Campus Central da UFRN. Esta ação visa controlar o adensamento das
edificações, privilegiando a horizontalidade dos prédios, com o intuito de viabilizar do
uso de ventilação natural e da permeabilidade da luz natural.
Com relação aos usuários e suas características, podemos afirmar que o
Centro de Convivência Djalma Marinho é um espaço utilizado por toda a
comunidade acadêmica da universidade: docentes, discentes, servidores públicos,
contratados (terceirizados), aposentados, visitantes, comerciantes, dentre outros.
Também, o espaço atende a população natalense em geral, principalmente das
regiões circunvizinhas.
Este público apresenta características culturais distintas com relação à
noção de propriedade do espaço e a utilização de áreas comuns. Devido à
diversidade cultural e social existente dentro de uma universidade, a complexidade
de se projetar espaços que atendam às necessidades e expectativas destes
usuários se apresenta como um desafio. Diante destes aspectos, pretende-se
desenvolver um projeto que promova uma melhor adaptação dos diferentes grupos
sociais favorecendo a integração do entorno do empreendimento com os demais
equipamentos e usuários do Campus.
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3. OS FINS: DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA
Este capítulo tem o objetivo de aplicar todas as premissas e restrições
elencadas no capítulo anterior, na constituição de um conceito para o projeto de
requalificação pretendido. Como também, desenvolver o processo para a concepção
do projeto arquitetônico proposto, atendendo aos anseios da comunidade acadêmica
e as diretrizes projetuais para a promoção da eficiência energética da envoltória da
nova edificação.

3.1. CONCEITO PROJETUAL E PARTIDO ARQUITETÔNICO
Toda a proposta arquitetônica tem premissas que devem ser identificadas
e atendidas da melhor forma. Dentre estas premissas temos a particularidades
inerentes ao projeto arquitetônico, como por exemplo, compreensão do sítio no qual
será implanta a edificação, a elaboração da programação arquitetônica coerente
com as expectativas dos usuários/clientes, dentre outras tantas que fazem parte do
dia-a-dia do projetista.
Para

organizar

e

atribuir

sentido

a

todas

estas

premissas

e

condicionantes de projeto se faz necessário, como um das etapas projetuais, o
desenvolvimento de um conceito para a proposta que possa transmitir a essência do
objetivo geral proposto para a intervenção. Porém esta importante fase é
normalmente negligenciada na prática profissional cotidiana.
O arquiteto e professor Carlos Alberto Maciel, descreve a seguir sobre a
falsa ideia do conceito no projeto é por si só, um ponto articulador entre os
condicionantes e os anseios, vemos a seguir:
A ideia de um conceito que participe como elemento indutor do processo de
projeto é de modo recorrente compreendida como algo externo a essas
premissas, uma ficção, analogia, metáfora ou discurso filosófico que,
servindo como ponto de partida, daria relevância ao projeto e
milagrosamente articularia todos os condicionantes em uma forma
significativa. (MACIEL, 2003).

Contraponto a esta tendência, ainda segundo a abordagem proposta por
(MACIEL, 2003), o conceito deveria ser desenvolvido como:
Em contrapartida a essa tendência, proponho pensar o conceito como o
esforço do arquiteto em compreender, interpretar e transformar os dados
pré-existentes do problema arquitetônico, que se constituem em
fundamento para seu trabalho: o lugar, o programa, e a construção
(MACIEL 2003 ).
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Diante do exposto, notamos que a ideia de conceito de um projeto é mais
ampla do que simplesmente “costurar” as problemáticas, premissas e requisitos em
um simples contexto que faça sentido. Mas sim, deve-se ter em mente a objetivo
final do que se pretende atingir com a intervenção ou novo espaço já edificado,
eliminar ao máximo a subjetividade e buscar entender como o espaço de relaciona,
quais usos, quais sensações o arquiteto procura e quer legitimar.
Diante desta abordagem, buscou-se identificar o que o lugar, a
programação e a construção em si podem trazer como aspectos determinantes para
os usuários de forma legitima. Assim, ao caminhar pelo Campus Central, percebe-se
facilmente a busca por espaços de convivência, de lazer e descanso que possam
dispor usos diversificados. Sendo estes espaços um dos maiores anseios da
comunidade acadêmica. A Figura 76 mostra, por exemplo, um grupo de possíveis
alunos utilizando o gramado para atender a esta demanda citada.
Figura 76 - Foto do gramado existente na Fachada Sul da INFRA/UFRN

Fonte: Acervo pessoal, 2016.

Ainda compreendendo o todo, aliado a problemática de atendimento à
demanda básica da comunidade acadêmica surge ainda a necessidade latente por
novos espaços com opções de alimentação, como: restaurantes, self service, cafés,
cantinas para lanches rápidos, dentre outras. Como também, a necessidade de
serviços e comércio básico, como por exemplo: serviços bancários, barbearia, salão
de beleza, papelaria, recarga de celular, gráfica de impressão e plotagem, dentre
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outros que apareceram como desejos dos usuários na APO realizada. Ou seja, os
frequentadores demandam estes serviços para atender todas as suas necessidades
primárias dentro dos limites do campus, visto que a grande maioria dos
frequentadores do Campus universitário da UFRN permanece por um longo período
de tempo durante o dia. A Figura 77 e a seguir exemplifica esta problemática.
Figura 77 - Foto do corredor Central do CCDM e da parada de ônibus do CCSA – presença de
comércio informal.

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Figura 78 - Foto da parada de ônibus da EC&T – presença de comércio informal.

Fonte: Acervo pessoal, 2017.

A Figura 79 exemplifica também a necessidade de espaço flexível e
amplo para acomodar ações e festividades efêmeras. Nota-se que no dia-a-dia do
CCDM são realizados eventos temporários, como: exposições, assembleias, eventos
sindicais, feiras de artesanato, dentre outros.
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Figura 79 - Fotos de eventos temporários na CCDM

Fonte: Site de busca Google, 2014.

Com esta reflexão, chegou-se ao conceito da “grama” da diversidade.
Não no sentido simples do elemento vegetal, mas relacionado ao grande tapete
verde, amplo, democrático, que está presente nos parques urbanos e permite
acomodar diversos usos (Figura 80). É neste contexto de amplitude encontrada nos
parques urbanos que se pretende alcançar. Através de espaços públicos no qual os
usuários se apropriam como lhe convém, que proporciona o desenvolvimento de
diversas atividades e usos dentro deste contexto.
Figura 80 - O conceito para o projeto de requalificação do espaço: A grama da diversidade

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. Imagens site de busca Google, 2014.
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3.2. ESTUDOS DE INSOLAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE
Este estudo visa a identificação do período de isolação direta que cada
fachada do CCDM possui. Esta ferramenta auxilia o projetista a definir qual a
tipologia de protetor solar especificar, e como esta insolação direta na edificação
pode impactar na eficiência energética e no conforto térmico do prédio. Diante do
exposto, primeiramente iniciamos os estudos climáticos do Centro de Convivência,
através da elaboração de um quadro resumo com os períodos de incidência solar
nas fachadas principais de cada orientação do prédio existente. O estudo obtido
através da carta solar nas fachadas norte, leste, sul e oeste obtiveram os seguintes
resultados.
Figura 81 - Estudo de insolação direta nas fachadas existente do CCDM - Carta Solar

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Para aprofundar os estudos climáticos da edificação e do entorno foi
utilizado o software Ecotect Analysis 2011 para gerar os gráficos de sombreamento
e os diagramas de máscara de sombra. Primeiramente foi realizado o estudo com a
volumetria do Centro de Convivência existente, juntamente com as volumetrias das
edificações existentes no entorno imediato do objeto de estudo. São elas, o edifício
da Reitoria, a Biblioteca Central Zila Mamede, a prédio da TV Universitária (TVU), a
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Subestação da Zona central e Caixa d’água elevada existente ao lado da BCZM que
abastece a maioria dos prédios da zona central.
A modelagem da volumetria existente foi produzida através do software
sketchup versão 2015, e posteriormente exportada para o formato 3DS, que é um
formado compatível com outros programas de modelagem e simulação. Este modelo
produzido foi importado para o Ecotect Analysis, e a volumetria do entorno atual
pode ser estudada. Após importamos o modelo elaborado, utilizamos a aba visualize
para gerar as máscaras de sombras sob a carta solar da fachada selecionada. Esta
ferramenta possibilita identificar e avaliar os sombreamentos nas aberturas nas
fachadas, auxiliando o projetista no dimensionamento de protetores solares, como
ainda, na visualização da faixa livre do céu e sua visibilidade naquele ponto
estudado.
Assim, ao analisarmos cada máscara de sombra podemos definir os
horários em que a envoltória da edificação esta exposta à radiação solar direta. A
Figura 82, apresenta a mascara de sombra correspondente a Fachada Norte do
Centro de Convivência Djalma Marinho:
Figura 82 - Mascara de sombra Fachada Norte do CCDM

Fonte: Elaborado pela autora, através do software "ecotect Analysis" da autodesk, 2016.
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Após importarmos o modelo elaborado, utilizamos a aba visualize para
gerar as sombras em determinados períodos do dia e do ano. A seguir
apresentaremos os períodos que foram analisados com auxílio do Ecotect Analysis,
com a trajetória solar ao longo do ano e análise do sombreamento durante o período
de insolação do dia, ou seja, das 05h40min até às 18h20min:
Tabela 7 - Periodos analisados no Ecotect Analysis - Sombreamento

PERÍODOS ANALISADOS

DATA

HORAS

Equinócio de outono e

21 de março e 21 de

primavera

setembro

Solstício de Inverno

21 de junho

05h40min até 17h40min

Solstício de Verão

21 de dezembro

05h20min até 18h20min

06h00min até 18h00min

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ao analisarmos o sombreamento da edificação e do seu entorno nos
períodos dos equinócios de outono e primavera, percebemos que a edificação o
encontra-se exposta à radiação solar, ver Figura 83, com sombreamento parcial
apenas nas primeiras e últimas horas do dia, propiciado pelos edifícios da BZCM e
Reitoria da UFRN situados no seu entorno imediato. Dessa forma, as edificações
adjacentes não ajudam significativamente a promover uma área de sombreamento
para os usuários nos horários críticos, desse modo, precisa-se ser desenvolvido um
elemento arquitetônico para gerar este sombreamento.
Figura 83 - Gráfico de sombreamento Equinócio de Outono e Primavera - Situação atual

Fonte: Elaborado pela autora, através do software "Ecotect Analysis" da Autodesk 2016.
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O sombreamento da edificação e do seu entorno no período do solstício
de inverno, é ainda mais crítico, onde percebemos que a porção oeste do terreno
encontra-se sem sombreamento e totalmente exposta a radiação direta do sol, ver
Figura 84, pois a trajetória solar passa mais perpendicular com relação ao sentido da
orientação do Centro de Convivência. Este período apresenta uma área de
sombreamento menor quando comparado com os equinócios e demais estações do
ano.
Figura 84 – Gráfico de sombreamento Solstício de Inverno - Situação atual

Fonte: Elaborado pela autora, através do software "Ecotect Analysis" da Autodesk 2016.

No período do solstício de verão, percebemos que o terreno na sua
porção sudoeste encontra-se pouco sombreado e a porção noroeste está totalmente
exposta à radiação direta do sol, ver Figura 85, Da mesma forma, este período
apresenta um sombreamento menor quando comparado com as demais estações do
ano.
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Figura 85 - Grafico de sombreamento Solstício de Verão – Situação atual

Fonte: Elaborado pela autora, através do software "Ecotect Analysis" da Autodesk 2016.

3.3. A PROPOSTA
A proposta de intervenção para o Centro de Convivência Djalma Marinho
ancorou-se na viabilidade real da sua execução, levando em consideração todos os
projetos e estudos em desenvolvimento na Diretoria de Projetos da INFRA/UFRN,
dentre eles: o Projeto de Ampliação das agências bancárias do Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, a estudo de reforma para a BCZM que possui um novo
acesso na fachada oeste e o novo prédio para abrigar o Centro de Convenções da
UFRN.
Ainda foram consideradas as prescrições urbanísticas para o local, a
revisão do Plano Diretor do Campus Central e do seu controle de gabarito, revisão
está prevista para acontecer em conjunto com a Prefeitura do Natal. E a escolha dos
materiais utilizados no projeto de requalificação, baseado nas suas propriedades
térmicas para a promoção da eficiência energética da envoltória.
3.3.1. IMPLANTAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, FLUXOS E VOLUMETRIA.
Nesta fase preliminar, pensou-se o que a nova edificação poderia
proporcionar a comunidade acadêmica, buscando sempre analisar a edificação no
sistema urbano no qual a mesma está inserida. Ainda nesta escala mais macro, se
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respeitou todos os projetos previstos para a região e em desenvolvimento na
INFRA/UFRN, como também, a relação espacial do Centro de Convivência com os
demais prédios vizinhos para que o espaço se tornasse cada vez mais integrado.
Á área do terreno que engloba o Centro de Convivência possui
aproximadamente 32.000,00 m², com índice de ocupação de 0,21. A área total
construída existente é de 6.857,97 m² e a área de cobertura corresponde a 9.578,57
m². Levando em consideração todos os condicionantes, aspectos ambientais e
estudos preliminares realizados, criou-se um roteiro resumido para ordenar o projeto
e as decisões tomadas durante o desenvolvimento da proposta de intervenção.
Estas diretrizes foram categorizadas em quatro critérios básicos, são eles:


Critérios do programa arquitetônico;



Critérios formais;



Critérios de funcionalidades;



Critérios funcionais;

CRITÉRIOS DO PROGRAMA ARQUITETÔNICO:
 Maior oferta de serviços, principalmente quanto à alimentação;
 Local para mesas (praça de alimentação);
 Reformulação do estacionamento (fluxo do entorno);
 Acréscimos de bicicletário, estacionamento para motos, área de carga
e descarga (incluindo valores);
 Criar espaços adequados para exposições, pequenas apresentações e
eventos (largo);
 Prever espaço para convivência e contemplação (praças, deck e área
verde);
CRITÉRIOS FORMAIS


Resgatar a concepção original de “transparência” e permeabilidade
onde for possível.



Reestabelecer a comunicação visual do interior como exterior;



Aberturas sombreadas;



Linguagem arquitetônica coerente com os princípios da concepção
original e dos projetos em desenvolvimento pela INFRA/UFRN.
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CRITÉRIOS DE FUNCIONALIDADE
 Setorizar os usos, proporcionar flexibilidade interna dos ambientes
(vedações leves como painel wall e drywall);
 Melhorar fluxo e manter a movimentação de pessoas;
 Conectar o Centro de Convivência com a Reitoria, o futuro Centro de
Convenções e a Biblioteca central;
 Padronizar

e

melhorar

mobiliário,

equipamentos

adequados,

comunicação visual, iluminação pública, dentre outros;
CRITÉRIOS DE CONFORTO
 Melhorar conforto térmico e acústico dos ambientes;
 Promover a eficiência energética da envoltória da edificação;
 Promover acessibilidade;
 Privilegiar iluminação e ventilação natural (quando possível);
Com base nessas diretrizes para o projeto de requalificação, pensou-se
inicialmente fortalecer o eixo de acesso entre a Reitoria e o Centro de Convivência,
consolidado atualmente, e a criação de um novo eixo de ligação direta com a
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). Baseada na demanda real de um projeto de
reforma para a BCZM dentro da Superintendência de Infraestrutura.
Também se levantou a possibilidade de criar um novo eixo de
conectividade com o estacionamento ao lado da Reitoria, que em um futuro próximo,
ficará ao lado do Centro de Convenções da UFRN e próximo à parada de ônibus da
Reitoria e da TV Universitária (TVU). O intuito da criação desses eixos era ampliar a
conectividade que o Centro de Convivência já possui naturalmente, por ser um ponto
central do Campus (ver Figura 86).
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Figura 86 - Zoneamento de eixos de acessos e conectividade com o entorno

Fonte: Google Maps, 2016. Adaptado pela autora, 2016.

O segundo ponto avaliado foi a reestruturação do fluxo de veículos. A
nova proposta busca ordenar melhor o fluxo de veículos no entorno da edificação,
criação de uma entrada de serviços, áreas destinadas à carga e descarga,
redistribuição e localização das vagas de estacionamento. Procurou-se zonear estes
equipamentos na periferia do terreno para que internamente a circulação de
pedestres fosse privilegiada.
Também se considerou um estudo realizado pela equipe da Diretoria de
Projetos da INFRA/UFRN que reestrutura o fluxo viário da zona Central. A proposta
é transformar o anel viário da zona central, que é uma via bastante estreita, em uma
via de sentido único. Com o intuito de evitar congestionamentos, acidentes no local e
aumento de área para estacionamento.
Figura 87 - Reestruturação da malha viária da Zona Central

Fonte: Google Maps, 2016. Adaptado pela autora, 2016.
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Foi previsto ainda a supressão da área de estacionamento existente na
Fachada Leste, ver Figura 88. Atualmente a área é bastante sombreada com
elementos vegetais consolidados, o local tem alto potencial para uso urbano, como
uma praça ou anfiteatro aberto. A nova proposta utilizou esta área nobre para
promover a convivência dos usuários. A ideia é projetar um espaço aberto para
motivar encontros, manifestações culturais, áreas de contemplação e integração,
privilegiando os pedestre e usuários do equipamento. A supressão dessas vagas de
estacionamento não ocasionará um impacto no funcionamento diário do CCDM. Pois
conforme a Avaliação pós-ocupação realizada, constatou-se que o segundo bloco de
vagas, existentes na fachada sul é pouco utilizado.
Figura 88 – Estacionamento da Fachada sudeste

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Como o edifício existente está situado dentro da área especial 1 (AE1),
que possui índices mais restritivos, pensou-se verticalizar o prédio, e implantar a
nova edificação sob a estrutura de concreto existente. A ideia de verticalizar
baseava-se no propósito de melhorar a permeabilidade visual do térreo, como
também, impermeabilizar a menor área possível do terreno.
Nesta primeira proposta à estrutura da concepção original do projeto foi
preservada ao máximo, respeitando o seu partido formal e os princípios Brutalistas.
Inicialmente pensou-se adotar o mesmo partido arquitetônico, repetindo a plástica
atual do CCDM. Esta proposta previa a construção de um grande volume para
abrigar os novos ambientes no primeiro pavimento. Com dois volumes em balanço
para proporcionar sombreamento ao térreo, transmitir a permeabilidade desejada,
além de fortalecer a imagem dos novos acessos e eixos entre o Centro de
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Convenções, CCDM até a Biblioteca Central da UFRN. A noite pretendia-se
evidenciar a estrutura original do CCDM, com uma iluminação pontual somente nas
bases dos pilar de concreto aparente no perímetro do prédio.
Após o zoneamento e a decisão de verticalizar o prédio, fez-se o primeiro
estudo volumétrico desta proposta, que possui a mesma programação arquitetônica
que a proposta final a ser apresentada, incluindo apenas a construção de um
pavilhão de exposições e uma sala de cinema, ambas as demandas reais da
universidade. A Figura 89 mostra os estudos realizados e o plano de massas inicial
adotada para a intervenção.
Figura 89- Estudos Volumétricos em maquete física

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Porém esta primeira proposta não levava em consideração todos os
projetos em desenvolvimento da INFRA de forma completa, desprezando a
cobertura metálica em arco treliçado com telha termo-acústica, prevista sobre a
ampliação das agências bancárias. Pensou-se inicialmente em desconsiderar esta
cobertura por destoar da arquitetura brutalista existente, como também, para
viabilizar a construção de um primeiro pavimento com pé direto duplo. Nesta
proposta inicial a edificação era construída sobre a estrutura projetada pelo Arquiteto
Marizo Pereira aproveitando suas fundações, o que posteriormente, após análise
das fundações do prédio atual, constatou a sua inviabilidade técnica, pois a sua
fundação rasa constituída de sapatas não poderia suportar um novo pavimento.
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Figura 90 - Croqui da proposta inicial para o Térreo e 1º pavimento do CCDM

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Para esta proposta chegou-se a desenvolver a planta baixa dos
ambientes, com seus usos posicionados de forma setorizada. Utilizando as
operações que atraem fluxo de pessoas para o primeiro pavimento. Como por
exemplo, a praça de alimentação, a cooperativa cultural, a Credsuper (agência
bancária) e o Cinearte (sala de cinema e multiuso). A Figura 91 mostra as plantas
baixas e os ambientes dos dois pavimentos da proposta inicial.
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Figura 91 - Plantas Baixas: Térreo e 1º pavimento da proposta inicial de intervenção arquitetônica.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ainda com base nas diretrizes sustentáveis para o empreendimento que
retrata a racionalização da construção, para o desenvolvimento desta proposta
inicial, pensou-se em utilizar estruturas pré-fabricadas de concreto, levadas para o
canteiro de obras, moldadas e fixadas no solo. Posteriormente, içadas até a cota
máxima de 16 metros, através do sistema de içamento, formado por torres, roldanas
e guinchos de alavanca.
Para a proteção das aberturas, foram previstos o uso de brises metálicos
em alumínio nas fachadas, alguns fixados no prolongamento dos pilares robustos
em concreto existente. Porém como mencionado anteriormente observou-se que
esta proposta preliminar não preservava a autenticidade do prédio modernista

138

OS FINS: DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

existente, desconsiderava elementos importantes como a cobertura metálica da
ampliação das agências bancárias, o que poderia ser questionável por caracterizar
em desperdício do dinheiro público já investido no local. Mas principalmente pela
inviabilidade técnica devido às fundações, pensou-se na elaboração de uma nova
proposta para a requalificação do espaço.
Figura 92 - Perspectiva eletrônica da proposta inicial – Fachada Noroeste e Sudeste.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Após esta reflexão, preferiu-se respeitar a autenticidade do prédio,
produzindo um contraste entre a intervenção proposta com o prédio existente. Esta
ação visa orientar o espectador para que o mesmo perceba as mudanças realizadas
na edificação no decorrer do tempo, respeitando a memória do edifício construído.
Assim, preferiu-se adotar elementos estruturais pré-fabricados em
estrutura metálica ou invés dos elementos em concreto, trazendo novas restrições
ao projeto arquitetônico de requalificação. Para a proposta final foi levado em
consideração à viabilidade real de execução da obra, que deverá ser feita em
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etapas. Interditando uma área para reforma enquanto os demais espaços estão em
pleno funcionamento. Como também, a estrutura metálica da cobertura do projeto de
ampliação das agências bancários.

3.3.2. SISTEMA CONSTRUTIVO E MODULAÇÃO
Durante

o

processo

de

concepção

do

projeto,

surgem

vários

questionamentos, principalmente os referentes à promoção de flexibilidade,
buscando

permitir

alterações

nos

espaços

e

ampliações,

sem

impactar

significativamente com o todo. Em conjunto com a problemática da viabilidade de
execução da estrutura, visto que no local de intervenções já existente uma estrutura
em concreto armado. As questões relacionadas à permeabilidade também esteve
latente, sempre buscando permitir a relação da edificação com o entorno e
interatividade entre os usuários.
Para especificar o sistema construtivo que melhor se adéqua a este
cenário, foi necessário conhecer o sistema construtivo atual, analisar as cargas
estruturais e fundações, materiais e revestimentos utilizados para posteriormente
escolher os que atendam as pretensões projetuais e eficiência energética do prédio.
Por se tratar de uma edificação pública, a economia de recursos também deve ser
levada em consideração, buscando escolhas mais conscientes, racionais e
sustentáveis para a elaboração do projeto.
As decisões sobre os sistemas construtivos e materiais para envoltória da
edificação foram pensadas para atender as exigências da Etiqueta Nacional de
Conservação de energia (ENCE), com o intuito da aquisição da etiqueta mais
eficiente energeticamente para a envoltória (nível “A”). O atendimento as demais
normas vigentes também foi observada, como a norma de acessibilidade, norma de
desempenho térmico, saídas de emergência em edifícios, dentre outras.
Conforme citado anteriormente, atualmente na Diretoria de Projetos da
Superintendência de Infraestrutura, está desenvolvendo um projeto de ampliação
das agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, projeto este
de autoria dos arquitetos Sileno Cirne e Nilberto Gomes, em conjunto com uma
equipe multidisciplinar de engenheiros calculista, eletricista, mecânicos e civis. Esta
proposta está prevista para ser licitada no início do ano de 2018, com início das
obras programado para o segundo semestre de 2018.
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Segundo a INFRA/UFRN, a proposta conta com a execução de uma
grande cobertura metálica em estrutura treliçada, que será executada sob a
estrutura de concreto armado projetada pelo arquiteto Marizo Pereira. A projeção da
nova cobertura terá aproximadamente 4.557,00 m². A ampliação prevê a construção
de duas novas agências bancárias com primeiro pavimento para acomodar suas
respectivas áreas administrativas, na fachada oeste do prédio. Os sistemas de
vedação especificados são alvenaria em tijolo cerâmico, para as vedações verticais
externas, vedação em placa de gesso acartonado (tipo Drywall®) para as divisórias
internas dos ambientes e laje impermeabilizada para a vedação horizontal. O CCDM
possui atualmente 8.760,00 m² área total construída, após a execução da ampliação
citada à edificação passará a ter 12.590,00m² (ver Figura 93 e Figura 94).
Figura 93 - Planta de locação da ampliação prevista para o CCDM

Fonte: INFRA/UFRN, 2015.
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Figura 94 - Perspectiva elaborada pelos arquitetos Sileno Cirne e Nilberto Gomes.

Fonte: INFRA/UFRN, 2015.

Diante desse cenário, partindo do princípio da racionalização dos
materiais utilizou-se de elementos pré-fabricados e modulação. Inicialmente pensouse repetir a modulação da estrutura existente e utilizar estruturas pré-moldadas em
concreto para a construção do primeiro pavimento. Porém para respeitar a
autenticidade do prédio, adotou-se o sistema estrutural pré-moldado em estrutura de
aço para haver um contraste claro entre o antigo e o novo. Com relação à
modulação, aproveitou-se a mesma modulação e dimensionamento da estrutura em
concreto armado existente (ver Figura 95).
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Figura 95 - Modulação da estrutura do CCDM existente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Busca-se através dessa decisão construir um diálogo entre a modulação
existente e a nova edificação. Outro ponto que levou a escolha do sistema metálico
foi a proximidade estética com os materiais especificados no projeto em
desenvolvimento na INFRA/UFRN, como também, por ser um material que vence
um vão livre maior e permite uma construção rápida e enxuta. A Figura 96
exemplifica a modulação adotada no projeto proposto, são módulos de 14,40 m x
14,40m com vigas secundárias a cada 3 (três) metros para a sustentação da laje
(Steel Deck).
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Figura 96 - Modulação estrutural adotada para a proposta

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Com relação aos sistemas construtivos de vedações horizontais, para
atender a NBR 15.220 (ABNT, 2003), e os requisitos de eficiência energética da
envoltória para a obtenção da ENCE, foi necessário à escolha de materiais que
atendessem as exigências máximas de transmitância e capacidade térmica.
Segundo Manual RTQ-C, (2013), os índices máximos exigidos para os
sistemas utilizados em coberturas e paredes externas são especificados conforme
as Figura 97 e Figura 98 a seguir:
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Figura 97 - Quadro de exigências para transmitância térmica máxima de coberturas para nível A
(RTQ-C)

Fonte: (ELETROBRÁS/PROCEL, 2015)
Figura 98 - Quadro de exigências para transmitância térmica máxima para paredes exteriores para
nível A (RTQ-C)

Fonte: (ELETROBRÁS/PROCEL, 2015)

Ainda segundo o mesmo Manual de aplicação do RTQ-C, a absortância
das cores também precisa ser levada em consideração, o manual RTQ-C cita:
“São obrigatórios os seguintes pré-requisitos para as Zonas Bioclimáticas 2
a 8: utilização de materiais de revestimento externo de paredes com
absortância solar baixa, α ≤ 0,50 do espectro solar; em coberturas, a
utilização de cor de absortância solar baixa (α ≤ 0,50 do espectro solar),
telhas cerâmicas não esmaltadas, teto jardim ou reservatórios de água”.
(INMETRO, 2010, p. 87)

Segundo a NBR 15.220 (ABNT, 2003), os índices máximos admissíveis
para os sistemas de vedação horizontal e vertical conforme ZB08, que especifica
aberturas para ventilação grandes, paredes e coberturas leves e refletoras, são
especificadas conforme a Figura 99 a seguir:
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Figura 99 - recomendações e diretrizes construtivas conforme ABNT NBR 15.220 (2003)

Fonte: NBR 15.220 (ABNT, 2003).

Assim para orientar e facilitar o atendimento a todas as normas vigentes,
a tabela a seguir apresenta uma síntese dos requisitos que precisam ser atendidos
com relação à transmitância térmica e absortância máxima admitida pelas normas.
Tabela 8 - Síntese dos índices de transmitância e absortância máximos admitidos
Q. SÍNTESE
CAPACIDADE TÉRMICA (W/m²K)
ABSORTÂNCIA (α)
NBR 15.220/2003
RTQ-C
RTQ-C

COBERTURAS

≤ 2,30.FT* W/m²K
(*fator de correção
da transmitância
aceitável)

PAREDES

≤ 3,6 W/m²K

ABERTURAS

CONDICIONADOS

NÃO
CONDICIONADOS

1,0 W/m²K

2,0 W/m²K

 2,5 W/m²K para paredes com
capacidade térmica máxima de 80 kJ/m²K;
 3,7 W/m2K para paredes com
capacidade térmica superior a 80 kJ/m²K;
-

A > 40% (A em % da
área de piso)
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

α ≤ 0,50 do espectro
solar, exceto telhas
cerâmicas não
esmaltadas, teto
jardim ou reservatórios
de água.
α ≤ 0,50 do espectro
solar.

-
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Tendo conhecimento destas informações procurou-se especificar para a
envoltória da edificação materiais que atendessem os índices de transmitância
térmica de até 1,0 W/m²K para a cobertura em edificações com ambientes
condicionados artificialmente e até 2,5 W/m²K para paredes com capacidade térmica
máxima de 80 kJ/m²K ou 3,7 W/m²K para paredes com capacidade térmica superior
a 80 kJ/m²K. Os sistemas construtivos que atendem essa premissa são os listados a
seguir:
Figura 100 - Sistemas construtivos de vedação vertical segundo Anexo V - RAC

29

29

RAC: Requisitos de avaliação da conformidade para eficiência energética de edificações.
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Fonte: Anexo V do Catalogo de propriedades térmicas, 2013.

Outro material viável de utilização foi o bloco de Tecleve, um bloco produzido
pela empresa TECLEVE Ind. e Com. Ltda. Considerou-se o bloco produzido com traço
6:10, designação utilizada para caracterizar a mistura de 60 litros de EPS em 100 litros
de areia para 1 saco de cimento de 50kg, como cita Costa, Mendes e Marinho (2003).
Ao avaliar este material utilizaram-se as seguintes seções para o cálculo da
transmitância térmica: Argamassa Regularização (2,5cm) + Bloco de concreto leve (3cm
concreto leve + 4cm EPS + 3cm concreto leve) + Argamassa Assentamento (1,5cm).
Obtendo os seguintes resultados:
Figura 101 – TECLEVE - Bloco de concreto leve com agregado de EPS (poliestireno expandido) com
argamassa de regularização e assentamento

Fonte: (Costa, Mendes e Marinho, 2003). Elaborado pela autora, 2017.
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Considerou-se agora o mesmo bloco produzido com traço 6:10, designação
utilizada para caracterizar a mistura de 60 litros de EPS em 100 litros de areia para 1
saco de cimento de 50kg, como sugere Mendes e Marinho (2003). Porém ao avaliar
este material somou-se além da camada de argamassa de regularização interna, uma
placa em Alumínio composto (ACM) para a fachada. Ao avaliar este material utilizou-se
a seguinte seções para o cálculo da transmitância térmica: Placa Alumínio Composto
(6mm) + Câmara de Ar (4,4cm) + Bloco de concreto leve (3cm concreto leve + 4cm EPS
+ 3cm concreto leve) + Argamassa de Regularização (2,5cm). Sua propriedade térmica
passou de índice de transmitância térmica de 0,81 W/m²K para 0,72 W/m²K.
Figura 102 – TECLEVE com ACM - Bloco de concreto leve com agregado de EPS (poliestireno
expandido) com argamassa de assentamento (interna) e placa de ACM para Fachada.

Fonte: (COSTA, MENDES e MARINHO, 2003). Elaborado pela autora, 2017.

Para os sistemas de vedação horizontal a restrição com relação aos
índices de transmitância da cobertura é maior, como a proposta de intervenção
possui ambientes condicionados e não condicionados artificialmente, adotou- se o
mais restritivo, o índice de 1,0 W/m²K para ambientes condicionados. Também foi
necessário escolher sistemas compatíveis com o sistema estrutural metálico que
devido aos grandes vãos admite-se lajes maciças e lajes Steel Deck apenas,
restringindo ainda mais as escolhas. A Figura 103 a seguir mostra alguns exemplos
de componentes construtivos e suas respectivas transmitâncias e capacidades
térmicas segundo o Anexo V do Catalogo de propriedades térmicas, 2013.
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Figura 103 - Sistemas construtivos de vedação horizontal segundo RAC

30

30

RAC: Requisitos de avaliação da conformidade para eficiência energética de edificações
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Fonte: Anexo V do Catalogo de propriedades térmicas, 2013.

Além desses componentes apresentados, foram desenvolvidos alguns
sistemas de vedação horizontal que atendessem as restrições das normas e
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), como também, fossem
coerentes com a estrutura em aço projetada para a proposta final. Foram realizados
estudos com lajes alveolares protendidas e lajes do tipo Steel Deck com conectores
de cisalhamento (Stud Bolts), sendo esta última a mais indicada para a proposta de
requalificação. As Figura 104 e Figura 105 a seguir, apresentam componentes para
lajes alveolares que atendem os índices de transmitância solicitados.
Figura 104- Laje Alveolar protendida com capa, telha metálica termo acústica e forro de gesso
acartonado.

Fonte: Elaborado pela a autora, 2017.
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Figura 105 - Laje Alveolar protendida com capa, camada de EPS, impermeabilização e aplicação de
piso cerâmico.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Para projeto de requalificação do CCDM foi adotado a laje Steel Deck
com conectores de cisalhamento (Stud Bolts). Como no Anexo V do Catalogo de
propriedades térmicas, não há opções para lajes Steel Deck, desenvolveu-se as
seguintes composições para atender a premissa para ambientes condicionados, ou
seja, com transmitância térmica com índice de 1,0 W/m²K.
De uma forma geral, a laje Steel Deck é uma laje mista que utiliza o aço e
o concreto como principais matérias primas. Ela é fabricada no local, sendo
composta por uma placa de aço galvanizado que serve de “forma” para a
concretagem. Esta chapa de aço é fixada na estrutura metálica do prédio, através de
conectores (Stud Bolts), após a fixação é instalada as armaduras de ferros conforme
o projeto estrutural e posteriormente a laje é concretada. As figuras a seguir
mostram quatro combinações diferentes de lajes Steel Deck que podem ser
utilizadas em conformidade ao especificado para a zona bioclimática nº08. Para a
proposta arquitetônica adotou-se a tipologia das composições nas Figura 107 e
Figura 109.
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Figura 106 - Laje Steel Deck com camada de EPS, impermeabilização e aplicação de piso cerâmico.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 107 - Laje Steel Deck com camada de EPS, impermeabilização, aplicação de piso cerâmico e
forro de gesso.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Figura 108 - Laje Steel Deck com telha Termo-acústica (EPS).

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 109 - Laje Steel Deck com telha Termo-acústica (EPS) e forro de gesso.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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3.3.3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA
Para a construção do novo bloco sobre a estrutura de concreto existente,
optou-se, como já mencionado anteriormente, pela a utilização da estrutura de aço
para a sua composição. O uso desse sistema estrutural tem vantagens e
desvantagem, dentre elas podemos citar como vantagem: a redução da carga das
fundações, redução do tempo de montagem, flexibilidade e agilidade no tempo da
obra.
“Como desvantagens podemos citar a necessidade de um
mercado especializado, custo
mais elevado quando
comparado a estrutural de concreto, necessitando ainda de
tecnologias e componentes próprios deste sistema, como o
uso de drywall, fachadas pré-moldadas, perfis, dentre outros".
(CHAMBERLAIN, FICANHA e FABEANE, 2013).

Para que o processo de compatibilização entre os projetos de arquitetura
e os projetos complementares aconteça de forma integrada e sem maiores
problemas, é necessário que o projetista estude as propriedades do material e
sistema escolhido, conheça seus elementos e faça um pré-dimensionamento da
estrutura para mitigar possíveis incompatibilidades com os demais projetos
complementares.
Segundo Chamberlain, Ficanha e Fabeane, (2013), atualmente no
mercado são produzidos os seguintes tipos de perfis metálicos, com seções simples
ou complexas. A Figura 110 exemplifica os tipos mais usuais: a) perfil em barra
redonda; b) barra chata; c) cantoneira simples; d) seções compostas por duas
cantoneiras e e) seções compostas por duas cantoneiras opostas, sendo a d) com
dupla cantoneira com fases opostas e e) cantoneiras opostas pelo vértice; f) perfil
“U” laminado e g) perfil “W” laminado. Para a estrutura objeto desta proposta, será
utilizado o perfil tipo “W” laminado.
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Figura 110 - Tipos de perfis metálicos

Fonte: (Chamberlain, Ficanha e Fabeane, 2013)

O pré-dimensionamento de estruturas metálicas aqui apresentadas segue
as

recomendações

expostas

segundo

Belley

(2010),

são

para

pré-

dimensionamentos, embora o resultado final fique bem próximo ao dimensionamento
final das colunas, terças e vigas finais. Como também as orientações obtidas através
das experiências profissionais dos engenheiros calculistas, Markus Mello31 e Pedro
Mitzcun32. Para o dimensionamento dos pilares, é necessário saber o pé esquerdo
do pavimento, a quantidade de pavimentos e a altura da edificação. A ampliação do
CCDM possui gabarito final de até 14,90 metros, com pé esquerdo de 6,60 metros
para o térreo e pé esquerdo de 5,80 metros para o pavimento superior.
Segundo Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013), para o prédimensionados da seção de pilares metálicos constantes, ou seja, aqueles que não
possuem redução de carga por pavimento, são utilizadas as relações apresentadas
na Figura 111. Como o gabarito final da edificação é de aproximadamente 15
metros, utilizou-se a proporção de 1/17 a 1/18 com pé-esquerdo projetado de 6,60
metros. Utilizando esta proporção, obtemos o valor da seção do pilar metálico
aproximada de 36 x 36 cm, sendo adotada para o projeto proposto esta seção.

31

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1996). Tem
experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas e Construção Civil.
32
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2006). Foi
engenheiro civil da Construtora Nóbrega Gomes (CNG). Atualmente é engenheiro civil da Fundação Norte-RioGrandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) e discente do curso de Mestrado em Engenharia de Estruturas pela
Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência nas áreas de Construção Civil e Engenharia de
Estruturas, com ênfase em Projetos de Estruturas e Projetos de Fundação, Modelos de Bielas e Tirantes e
Reforço de Blocos de Fundações alterados por Reação Álcalis-Agregado (RAA).
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Figura 111 - pré-dimensionamento da seção da coluna

Fonte: (Chamberlain, Ficanha e Fabeane, 2013, p. 15)

Ainda segundo o mesmo autor, para o dimensionamento das vigas de
piso, comumente se aplica a proporção de H = L/20 a L/30, ver Figura 112. Onde “H”
é a altura da viga e “L” é a largura do vão livre (entre pilares). Mas esta proporção
normalmente utilizada, refere-se ao uso de uma carga comum com peso especifico
aparente de 1,5 a 3,0 kN/m², que equivale de 150 a 300 kgf/m² NBR 6120 (ABNT,
1980).
Como a edificação possui espaços comerciais (lojas) com a possibilidade
de execução de mezaninos metálicos, que ocupam até 50 % da área de piso, e são
apoiados sob a laje de piso. Esta carga aumenta consideravelmente passando de
1,5 a 3,0 kN/m² para 4,0 a 5,0 kN/m², equivalente a 400 kgf/m² até 500 kgf/m². NBR
6120 (ABNT, 1980). Adotando-se assim a proporção de H = L/15, e “L” igual a
modulação de 14,40 metros. Temos, o pré-dimensionamento das vigas de piso é de
aproximadamente 0,96cm. Sendo adotado para o projeto proposto a altura de 1,00
metro para a viga de piso.
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Figura 112 - Pré-dimensionamento de vigas de piso (carga maior)

Fonte: (Chamberlain, Ficanha e Fabeane, 2013, p. 16)

Também foi ser levado em consideração, para o dimensionamento da
viga de sustentação para a laje de cobertura, que a mesma possuirá uma carga
menor que a carga utilizada para a viga de sustentação para a laje de piso. Desse
modo, adotou-se a altura de 0,90 cm para a viga de sustentação para a laje de
cobertura, considerando a redução de 10% do valor quando compara ao
dimensionamento da viga de sustentação para a laje de piso.
Lembrando que este é um dimensionamento é preliminar, e deve ser
reavaliado por especialistas caso o projeto proposto seja executado. Vale salientar
que além dessas orientações abordadas para este tipo de sistema estrutural em aço
e dimensionamentos, são necessárias um grande conjunto de definições quando ao
tratamento da estrutura, quanto a definição do tipo de soldagem utilizada, a
especificação

de

conectores,

parafusos,

chapas

de

aço,

cantoneiras,

contraventamentos, dentre outros elementos fundamentas para a garantia da
segurança e manutenção da estrutura.
Com relação a fundação dessa estrutura, devido ao solo arenoso do local
com resistência de perfuração adequada somente próximo aos 10 metros de
profundidade, a mesma com certeza será do tipo profunda. Provavelmente a mesma
poderá ser executada através de estacas com trado mecânico, executadas através
de equipamento reduzido.
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3.4. ANTEPROJETO DE REQUALIFICAÇÃO
O primeiro elemento que foi levado em consideração antes do
desenvolvimento da proposta aqui apresentada foi à adoção dos projetos
arquitetônicos que atualmente estão em fase de elaboração dentro da Diretoria de
Projetos, na Superintendência de Infraestrutura da UFRN. Esta decisão se deu por
se tratar de uma demanda real da universidade, uma meta do REUNI ainda não
alcançada pela UFRN, e ainda, ser uma consideração importante levantada pela
banca de qualificação, para que, a proposta de requalificação aqui apresentada
neste trabalho, seja viável para a execução, diminuindo demolições de estruturas
recentes e consequentemente o desperdício de recursos públicos investidos no
local.
Partindo desta premissa inicial, os elementos pré-projetuais que estavam
intimamente ligados ao desenvolvimento da proposta estavam relacionados,
principalmente, a escolha do sistema construtivo, elaboração de plano de massa que
dialogasse com os projetos em desenvolvimento na INFRA/UFRN, o atendimento às
normativas e Planos Diretores vigentes e a eficiência energética da envoltória.
A planta baixa atual do Centro de Convivência Djalma Marinho possui
uma geometria constituída por blocos, que com o passar dos anos, desenvolveu-se
uma ocupação mais densa para o espaço. Para o entorno também estão previstas a
conclusão da reforma do estacionamento situado na porção noroeste do terreno e a
reestruturação das vias situadas no entorno do CCDM e da BCZM. A proposta para
a região é criar um fluxo de veículos em sentido único, que redistribua todo o fluxo
da zona central para as demais zona do Campus. Como também, a implantação de
uma ciclovia que interligue todo o Campus. A Figura 113 a seguir, exemplifica a
Planta Baixa do Térreo do CCDM, mostrando as edificações existentes atualmente,
(hachuradas em cinza) e a edificação proposta para a ampliação em fase de
conclusão na INFRA/UFRN (hachuradas na cor rosa).
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Figura 113 - Planta Baixa Atual com ampliação das agências bancários

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Para viabilizar a construção do pavimento superior foi necessário
primeiramente estudar e achar o sistema construtivo adequado. Como mencionado
anteriormente, adotou-se o sistema estrutural em aço, com pilares e vigas em perfis
“W” e laje mista (aço galvanizado e concreto) do tipo Steel Deck. No qual as peças
são pré-fabricadas, transportadas até o local da obra, montadas no canteiro de
obras, içadas até a cota máxima de 16 metros, através do sistema de içamento,
formado por torres, roldanas e guinchos de alavanca.
Seguir a modulação existente ao máximo também foi de extrema
importância para viabilizar a construção, caso contrário o pavimento térreo ficaria
repleto de pilares, deixando o espaço mais impermeável. Para as área molhadas
existentes no térreo, escolheu-se reformar apenas o conjunto de sanitários mais
antigo, que atualmente não atende a norma de acessibilidade. A posição escolhida
para os sanitários buscou um local com fácil acesso, sem ser um lugar protagonista
de visibilidade. Pois assim como em galerias comerciais e shoppings centers, as
fachadas de maior visibilidade ficam disponíveis para espaços comerciais. Foi
realizado a reforma dos sanitários feminino e masculino, inclusão dos sanitários
adaptados e de um fraldário/infantil.
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O restaurante da APURN que é um equipamento que atrai os usuários
para o CCDM, foi relocado para o primeiro pavimento. Pois além de ser um atrator
de fluxo para o novo ambiente projetado, a atual edificação que abriga o restaurante
não atende as normas vigentes, como por exemplo, a norma de acessibilidade e as
normas sanitárias (COVISA).
Ainda no pavimento térreo foi proposto um novo uso para a atual farmácia
escola, no local previu-se a instalação de um espaço para prestar informações sobre
a universidade a comunidade acadêmica, como também, comercializar produtos
com a imagem da UFRN. O espaço onde hoje é a cooperativa cultural, foi
remodelado para atender as necessidades da CAURN, que demanda mais espaços
para atender melhor ser cooperados. No local no qual atualmente funciona a
CAURN, foi remodelado para abrigar um novo auditório para fiz acadêmicos,
lançamentos de livros, bancas de defesas, palestras, dentre outros.
Também foi prevista a inclusão de mais seis espaços comerciais no
térreo, três ao lado do prédio do Banco Sandander que não sofreu alterações, e os
demais ao lado da CAENE, no qual um dos espaços será ocupado pelos Correios
que também demandam mais espaço físico. A Comissão de Apoio a Estudantes
com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE) contará com reformas para
atender as normas de acessibilidade e para deixar o ambiente mais amplo e
confortável para o atendimento dos alunos com necessidades especiais.
Para dar acesso ao pavimento superior, pavimento este composto por
espaços comerciais, de prestação de serviços e com uma praça de alimentação, foi
previsto no projeto cinco acesso distintos para manter um fluxo continuo de usuários.
Um através de uma rampa que atende as normas de acessibilidade, um elevador e
três escadas fixas (sendo uma apenas para acesso de serviços) podendo serem
utilizadas como rotas de fuga para emergências.
Para melhorar o fluxo de veículos de carga e descarga, foi criado um
espaço com área de manobra para caminhões de até 12,00 metros de comprimento.
Uma área de docas para carga e descarga de materiais e mercadorias, e um acesso
exclusivo para servidores, funcionários e de serviço. Além desse acesso exclusivo
para funcionários foi projetado um espaço para atender as suas necessidades
durante as atividades laborais, como a criação de vestiários masculinos e femininos,
um refeitório, uma sala de descanso, uma sala de apoio ao setor terceirizado de
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limpeza e segurança, escritório de apoio administrativo para o CCDM, depósitos de
materiais e equipamentos.
Outra ação sustentável implementada ao lado da área de docas, foi a
criação de uma central de triagem de lixo. Neste local há espaço para
armazenamento climatizado para o lixo ainda não triado, área de lavagem e triagem
de lixo, depósito de materiais e carrinhos de coleta, área climatizada de
armazenamento de lixo orgânico triado, deposito de óleo de cozinha e área para
armazenagem de lixo reciclável triado (papelão, vidro, metal, plástico). Como a área
construída aumentou consideravelmente a quantidade de resíduo também será
equivalente, sendo necessário um melhor gerenciamento dos resíduos produzidos
no local.
Para fortalecer os acessos existentes e consolidar os novos acessos,
utilizou a presença de espelhos d’água. Estes elementos, além de reduzirem a
temperatura do ambiente através do resfriamento evaporativo, remetem a elementos
chaves da arquitetura moderna presentes também na Reitoria do Campus.
Figura 114 - Planta Baixa Executiva do Térreo - Proposta Final

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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A Figura 115, mostra as intervenções do pavimento térreo, seus usos e
sua morfologia final. Percebe-se que a permeabilidade do espaço foi ampliada,
dialogando com as áreas de convívio existentes e projetadas para o entorno do
Centro de Convivência.
Figura 115 - Planta Baixa Final do Térreo - Proposta Final

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A proposta de intervenção para o pavimento superior, conta com cinco
acessos distintos. Um através da rampa que atende as normas de acessibilidade,
um elevador e três escadas fixas. Os espaços comerciais previstos no projeto
possuem pé direito duplo, para possibilitar a construção de mezaninos metálicos,
quando necessário, para futuras ampliações. Estes espaços estão localizados na
periferia da circulação central para que os usuários tenham uma maior visibilidade
de todo o ambiente. Como proporcional a flexibilidade necessárias para edificações
dessa natureza, adotou-se sistemas de vedações leves, em divisórias do tipo
Drywall® e Blocos de Tecleve.
Para manter o fluxo constante de usuários também no pavimento
superior, pensou-se em escolher operações que são atratoras de fluxo e movimento
para comporem o mix de espaços comerciais neste pavimento. Estas operações são
localizadas em espaços estratégicos na planta baixa, normalmente em pontos
opostos, situados nos limites e nas extremidades do volume edificado. Assim, foi
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criada uma praça de alimentação, com um deck coberto, com vista para a porção
nordeste do terreno. Também foram relocadas para este pavimento a Cooperativa
Cultural e o Restaurante da APURN, ambos localizados nos limites da planta baixa e
opostos entre si.
Os espaços comerciais possuem áreas variadas que podem ser, a
princípio, compostos por área útil aproximada de 40, 50, 60 e 100 metros quadrados.
Ainda foi previsto um corredor técnico exclusivo para serviço, acessado através de
uma escada fixa e/ou elevador de cargas. Para facilitar a manutenção e inspeção de
equipamentos, tubulações e quadros elétricos, foram previstas áreas técnicas para
armazenamento das condensadoras do sistema de ar condicionado VRF, shafts
elétricos e hidráulicos em vários pontos da edificação.
Neste piso ainda foi projetado uma área para abrigar os sanitários
femininos, masculinos e adaptados escolhida na periferia da volumetria e sob uma
área bastante acessível pelo pavimento térreo, para facilitar a execução da obra e
sua manutenção futura. Também, foi previsto um espaço para hospedar uma
possível alameda de prestação de pequenos serviços, como chaveiros, xeroz,
conserto de relógios, costureira, dentre outros.
Figura 116 - Planta Baixa Executiva do Pavimento Superior - Proposta Final

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Figura 117 - Imagens em perspectiva da Proposta Final
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

3.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA DO ANTEPROJETO: MÉTODO PRESCRITIVO
Inicialmente pensou-se avaliar do nível de eficiência do Centro de
Convivência com os dados reais de demanda e consumo energético obtidos do
prédio atual, comparando o nível de eficiência energética do mesmo com a nova
proposta arquitetônica para o espaço. O método escolhido inicialmente para esta
análise tratava-se da Simulação Computacional realizada através do Software
Design Builder. Pensou-se utilizar este método, por ser um sistema de análise mais
preciso que o método prescritivo adotado pela ENCE.
Porém houve dificuldade de implantação de um sistema que pudesse
medir, armazenar e recolher estes dados de demanda e consumo energético de
forma confiável e organizados por demanda final33, uma vez que o Centro de
Convivência Djalma Marinho é alimentado pela subestação existente ao lado da
TVU, na qual não está organizada por demanda final atualmente. Outra dificuldade
foi obter a demanda e o consumo geral para o CCDM, registrado nesta subestação,
pois além de atender o Centro de Convivência a mesma subestação alimenta ainda
outros departamentos, como o Departamento de Comunicação (DECOM), a
Televisão Universitária (TVU) e o Ponto de presença da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP) no Rio Grande do Norte (POP/RN).
33

Demanda final: consumo energético por demanda final de uso, distribuídas por circuitos finais de
iluminação, equipamentos e condicionamento de ar.
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Estes dados são obtidos através de um aparelho de medição denominado
de CCk (Figura 118), que chegou a ser instalado na subestação para medir esta
demanda e consumo em outubro de 2016, porém o mesmo não conseguiu
armazenar os dados necessários de forma confiável. Somente nos últimos meses do
desenvolvimento desta pesquisa o aparelho começou a funcionar de forma
satisfatória, obtendo medições somente a partir do mês de abril de 2017. Diante do
exposto, optou-se por não utilizar esta metodologia, por não ter uma base de dados
somada a uma amostra adequada para elaborar as rotinas e demais elementos
necessários para realizar a comparação entre os modelos. Assim, optou-se por
utilizar o método prescritivo para a avaliação do nível de eficiência energética da
envoltória da edificação proposta.
Figura 118 - CCk Equipamento de medição de demanda e consumo energático

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2016.

O método prescritivo consiste na tabulação de índices, ângulos e
especificidades do projeto proposto, para avaliar matematicamente a eficiência
energética da envoltória, do sistema de iluminação e de condicionamento de ar,
todos de forma isolada. Como também, a avaliação de todos estes sistemas em
conjunto, atribuindo uma eficiência para o sistema como um todo.
No site desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações (Labeee) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
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denominado de Web Prescritivo 34, o projetista pode avaliar se a edificação proposta
atende os pré-requisitos especificados no RTQ-C, sendo mais uma ferramenta de
avaliação de Eficiência Energética para apoiar o projetista. Para o anteprojeto
apresentado foi avaliado a eficiência energética da envoltória, no nível de projeto
arquitetônico. Os sistemas de iluminação e condicionamento de ar não foram
avaliados, pois para isso, era necessário o desenvolvimento dos projetos
complementares de instalações elétricas e de climatização da proposta.
Figura 119 - Tela do site Web Prescritivo

Fonte: Disponível em: http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html.

Assim, para avaliar a envoltória da edificação foi necessário responder
alguns critérios gerais do edifício projetado, como se a edificação possui circuito
elétrico com possibilidade de medição centralizada por uso final, se a mesma possui
aquecimento de água e se a edificação possui isolamento de tubulações de água e
esgoto.
Respondido estes primeiros critérios, inicia-se a fase da avaliação da
envoltória propriamente dita. Deve-se informar os seguintes dados referente ao prérequisitos específicos da envoltória, são eles:

34



Zona Bioclimática na qual o prédio está inserido;



Município;

Site Web Prescritivo, disponível em:
http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html. Acesso: 12 de junho de 2017.
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UCOB – AC e UCOB – ANC: que é a transmitância térmica da cobertura,

dado em (W/(m²K)) e calculada através do sistema de vedação horizontal
especificado (Ambientes condicionados e Não condicionados).


αCOB: Absortância35 Solar da Cobertura (%), obtido através do

Anexo V dos Requisitos de Avaliação de Conformidade (RAC), onde
atribui um percentual para a cor especificada para a cobertura;


UPAR: Transmitância Térmica das Paredes (W/(m2K)) calculada

através do sistema de vedação vertical especificado para o projeto;


CTPAR: Capacidade Térmica das Paredes (kJ/(m2K)) também

calculada através do sistema de vedação vertical especificado para o
projeto;


αPAR: Absortância Solar das Paredes (%),obtido através do

Anexo V do RAC (2013), onde atribui um percentual para a cor
especificada para as paredes externas das fachadas;


O PAZ (Percentual de Abertura Zenital (%), se houver, no caso

em estudo não se aplica;


FSZ: Fator Solar36 do material especificado para as aberturas

Zenitais da fachada.
Concluída esta etapa, inicia-se a inclusão dos dados referentes as
características formais e de dimensionamento geral da edificação projetada. Estes
dados são:


ATOT: Área Total Construída da edificação (m2), soma das áreas de
piso dos ambientes fechados da construção;



APCOB: Área de Projeção da Cobertura (m2), incluindo terraços
cobertos ou descobertos e excluindo beirais, marquises e
coberturas sobre varandas;



APE: Área de Projeção do Edifício (m2), área de projeção média dos
pavimentos, excluindo subsolos.



VTOT: Volume Total da Edificação (m3), cálculo do volume da
edificação excluindo pátios internos descobertos.

35

Absortância: quociente da taxa de radiação solar absorvida pela cobertura pela taxa de radiação
solar incidente.
36
Fator Solar: razão entre o ganho de calor que entra num ambiente através de uma abertura e a
radiação solar incidente nesta mesma abertura.
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AENV: Área da Envoltória (m2): soma das áreas das fachadas,
empenas e cobertura, incluindo as aberturas;



FSABERT: Fator Solar do material especificado para as aberturas da
fachada;



PAFT: Percentual de Área de Abertura na Fachada Total (%),
calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura
envidraçada de cada fachada e a área total de fachada da
edificação;



PAFO: Percentual de Área de Abertura na Fachada Oeste (%),
calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura
envidraçada da fachada oeste e a área da fachada oeste.



AVS: Ângulo Vertical de Sombreamento, ângulo formado entre 2
planos horizontais;



AHS: Ângulo Horizontal de Sombreamento: ângulo formado entre 2
planos verticais;

Para calcular a absortância da cobertura, foi necessário calcular uma
média entre os sistemas especificados, que foram de laje Steel Deck com e sem
forro de gesso e a mesma laje, mas agora com telha termoacústica na cobertura
avaliando também os índices com e sem forro de gesso.
Tabela 9 - Calculo da Absortância da cobertura, média e área total da cobertura.

Fonte: Elaborado pela a autora, 2017.

Para atender os pré-requisitos da envoltória com relação a absortância, α
< 0,5 (50%), foram adotadas cores claras para a cobertura e fachadas. Estes valores
podem ser encontrados no mesmo anexo V do RAC. A figura a seguir, mostra
algumas opções que atendem este pré-requisito. Para a edificação proposta foi
escolhida a cor, Branco Gelo, que possui α = 34%. Para as aberturas das fachadas
foi especificado um vidro laminado composto por vidro de controle solar (4mm) +
Pvb incolor + Vidro incolor (4mm), com fator solar de 0,43 e α = 44%.
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Figura 120 - Absortância térmica das cores

Fonte: Anexo V do RAC, 2013. Adaptado pela autora, 2017.

Para orientar o preenchimento dos dados solicitados no Web Prescritivo,
desenvolveu-se a tabela a seguir, com todos os cálculos, dados e área necessárias
para a avaliação da envoltória.
Tabela 10 - Índice de transmitância térmica, absortância e áreas gerais

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

Para obter as médias ponderadas dos ângulos horizontais e verticais de
sombreamento das aberturas das fachadas, foi elaborado a Tabela 11 a seguir.
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Tabela 11 - Ângulos horizontais e verticais de sombreamento da Fachada

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Após inserir todos os dados na ferramenta disponibilizada no Web
Prescritivo, constatou-se que as decisões projetuais adotadas no desenvolvimento
da proposta corroboram para a eficiência energética da envoltória da edificação.
Atribuindo a ENCE nível “A”, mais eficiente, para o elemento estudo (Figura 121). O
que constatou as hipóteses levantadas no início da pesquisa, que é nos estudos
preliminares e no anteprojeto que as decisões impactam diretamente no
desempenho térmico e energético.
Figura 121 – Tela web Prescritivo: ENCE da envoltória da proposta elaborada

Fonte: Web Prescritivo. Labeee/UFSC. Dados elaborados pela autora, 2017.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi estruturado para apresentar inicialmente uma
revisão teórica sobre a problemática de requalificação de edifícios, conforto térmico
e eficiência energética, apresentando através das referências bibliográficas e dos
estudos de referencial diretos e indiretos reflexões sobre o cenário atual desta
temática. Os procedimentos metodológicos utilizados, tanto do cunho qualitativo
como quantitativo, auxiliaram o desenvolvimento de todo o arcabouço teórico,
conceitual e projetual necessário para a elaboração da proposta arquitetônica de
requalificação do Centro de Convivências Djalma Marinho apresentada neste
trabalho.
O projeto de intervenção proposto teve a intenção de requalificar e atribuir
novos usos para o Centro de Convivência da UFRN, dialogando sempre com o
contexto do seu entorno. Para isso, foram considerados os anseios da administração
central e as necessidades atuais da comunidade acadêmica, apreendidas através da
aplicação da avaliação pós-ocupação. Etapa esta imprescindível na definição da
programação arquitetônica e na formulação das diretrizes e do conceito para o
anteprojeto. Como também, todos os projetos arquitetônicos em desenvolvimento
dentro da Coordenadoria de Projetos da INFRA/UFRN.
A ideia de reformar uma edificação já construída, além de estar alinhado
com o discurso da sustentabilidade, é uma demanda real e recorrente da
Superintendência de Infraestrutura da UFRN. Que busca nestas intervenções atribuir
maior conforto térmico aos usuários, conferir qualidade ambiental aos espaços e
proporcionar um retrofit das instalações aumentando sua vida útil. Buscou-se
elaborar um anteprojeto viável de execução, compatível com a estrutura existente e
que as adequações projetadas atendessem os condicionantes normativos vigentes.
Priorizou-se ainda, dar ênfase na eficiência energética em todo o processo projetual,
inclusive nas primeiras decisões, para viabilizar a obtenção da Etiqueta Nacional de
Eficiência Energética, que é obrigatória para edificações públicas federais.
Nas etapas preliminares do trabalho, foram dando ênfase às questões
que envolviam identificar as necessidades da instituição, dos usuários, a rotina
diária, os tipos de usos e os vários condicionantes de projeto que poderiam impactar
diretamente no conforto térmico e eficiência energética da proposta. Posteriormente,
foi dado destaque a escolha do sistema construtivo adotado, buscando sempre a
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racionalização dos materiais e a flexibilidade. Com também, a preocupação de um
pré-dimensionamento estrutural que houvesse compatibilidade com a estrutura em
concreto armado existente. Esta etapa foi imprescindível para atingir as diretrizes
propostas inicialmente, e demandou estudos interdisciplinares para a idealização de
uma proposta coerente com o cenário.
De forma geral todo este arcabouço de conhecimento, teve rebatimento
direto na proposta apresentada. Buscou-se uma maior relação dos espaços internos
com os externos, através do aumento da permeabilidade visual e da construção de
novos acessos, permitindo a manutenção do fluxo atual e maior interação dos
usuários com o espaço. A garantia da flexibilidade dos ambientes e espaços
comerciais projetados no pavimento superior, flexibilidade esta de suma importância
para esta tipologia de edifício, através da especificação de sistemas de vedação
leves e de sistema construtivo racional.
Segundo o método do WebPrescritivo, a edificação requalificada proposta
possui potencial de obtenção da etiqueta (ENCE) correspondente à classe de
eficiência "A" para o sistema da envoltória. Isto foi possível através dos estudos de
conforto térmico realizado e do conhecimento das propriedades dos materiais
especificados e dos sistemas construtivos adotados que propiciaram ao projeto
arquitetônico desenvolvido um sombreamento das aberturas e isolamento térmico
adequado ao clima local.
Além disso, verificou-se que a envoltória tem papel fundamental na
definição do nível de eficiência da edificação, uma vez que possui maior área de
contato com o meio exterior, e também interfere no bom desempenho dos demais
sistemas avaliados para a aquisição da etiqueta, como os sistemas de arcondicionado e elétrico. Com o desenvolvimento do anteprojeto dentro desse
enfoque, observou-se ao final do processo que é nas fases preliminares do projeto
que as decisões projetuais têm maior interferência nos resultados alcançados no seu
conforto térmico e eficiência energética.
Por fim, o anteprojeto de requalificação proposto para o Centro de
Convivência Djalma Marinho demonstrou, no decorrer da pesquisa, ser um projeto
viável de execução que suprirá grande parte da demanda por espaços de
convivência, de prestação de serviço, áreas comerciais e institucionais. Com real
potencial de obtenção da etiqueta nacional de conservação de energia com nível de
eficiência classificado como mais eficiente.
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1.60

3.8

0
2.5

0

6.0

0
5.5

BE
SO
A
MP
RA

112.12

+0.55

+0.15

0
5.0

BE
SO PA
M
RA

00

6.80

82

+0.15

6
4.3

0
5.5

15.

86.60

26.

1.60 1.70 1.60

6
7.8

9.00

41.18

.30 4.08

2.99.20

.15 4.49 .15 4.49 .15 4.47 .15 4.48 .15 4.49 .15 4.49 .15

ESCALA 1/12000

10.02

0
11

0
10

0
12

0
13

0
14

90

0
15

80

9.2
21.1
22.12
6

0
16

.6
22 1.5
2
1.5
.4
16
3.4

8

S

0
18

BE
SO PA
M
RA

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

000000000

0
2.5

0
2.5

CO-ORIENTADORA

MATRICULA:

PROF(a). DRA. SOLANGE VIRGINIA GALARCA GOULART

000000000

AUTOR(A) DO PROJETO

KARILENE ROCHINK

A 79069-9

PROJETO

50
22.

LOCAL

5.0

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

0

OBRA

1.0

0
6.0

MATRICULA:

ORIENTADOR

0

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

6.0

0

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2 .5

0
2.5

MESTRADO PROSSIFIONAL - CENTRO DE TECNOLOGIA

0

0

5
27.

2.5

0

0
2.5

0
2.5

CAMPUS CENTRAL DA UFRN, ZONA CENTRAL.

0
2.5

ASSUNTO

ARQUIVO

ESCALA 1/250

DATA

ESCALA(S)

JUNHO/2017

INDICADAS

KARILENE/ FERNANDA

01

/08

0
32

0
31

0
26

0
33

18

0
35

0
24

6.69

0
34

0
30
22.6
24.7
0
29
13.8
.8
28
.9
0
11
28
.9
24
1
6.
0
0
.1
27
20 1
1
4.

O
0
25

22
22 .1
.1 1
2

0
36

17

0
23

3.70

10

16
15

0
22

60

70

80

6.18

50

30

0
20

11

20

40

20

14

0
21

40

10

0
19

10

30

NOVA DESCOBERTA

2.10

6.70

REITORIA

9
50

60
70

21.3

8.3
23.2

L
08

07

C'

D

07

07

E

2.5
0

PARA SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

PLANTA GERAL CAMPUS CENTRAL

SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

+0.13
+0.13

+0.13

+0.13

+0.15

15.

+0.13

+0.13

41.18

+0.13

9.00

PD1

P/ SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

00

ESCALA 1/12000

+0.15

86.60

26.
82

+0.15

ESQUADRIA

PV1

+0.15

+0.15

PEITORIL = 1,80 m)

PM1

ABERTURA P/ VIDRO
TEMPERADO (h=3,60 m)

PV1

+0.15

+0.32

167.57

+ 0.43

+0.55

PV1

+0.15

PV2

6
60.5

+0.32

112.12
60

+0.65

PV3

P/ SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

P/ SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

P/ SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

53.

MP

PM2

+0.15

+0.15

VAGAS P/ IDOSOS
(VER PRANCHA 10)

+0.15

39.40

PM2

+0.15

PF1

14

+0.15

PM1

PM1

13
12

PM1

12

VAGAS P/ IDOSOS
(VER PRANCHA 10)

GRADE DE FERRO

11
07

A = 29.04

+0.15

J11

J11

P13

+0.15
P3

GRADE DE FERRO

P3

+0.15

07

+0.55

+0.55

+0.13

ELEVADOR

+0.13

P3

+0.13

+0.15

P2

SOBRE ESTRUTURA EXISTENTE

A = 49.37

P2

J11

ESCALA 1/2500

+0.15

P1

P15

+0.13
S

P15

P1

SOBE

+0.15

A = 4.89

+0.15
P2

P2

P2

+0.15

P2

+0.15

P13

P15

A = 4.89

A = 57.34

P15

P2
P15

+0.15

P2

P15

P15

P15

P2

A = 2.34
P15

P15

P15

P15

P15

P15

P15

GUARDA-CORPOS EM

+0.15

NA PRANCHA 10)

A = 30.85

A = 4.89

+0.15

+0.15

+0.15

P15

P1

P2

P15

BWC MASC.
ADAPTADO
A = 4.48

+0.15

+0.15

P1

A = 40.95

+0.15

A = 57.24

- 0.02

+0.00

A = 69.83

A = 46.06

A = 73.60

SHAFF
P13

P15

P15

P15

P15

A = 20.99
+0.13

SOBE
P2

J9

P10

J9

+0.13

+0.13

P10

+0.13

+0.13
P2

+0.70

P3

+0.13

P15

P15

P15

COOPER. CULTURAL /NAC/ BANH. /CAENE/ RESTAURANTE

P15

A = 21.00

SOBE

+0.13
P6

J8

+0.15

J8

+0.15

+0.15

P2

P2

J3

P2

A = 6.72
P7

+0.13

+0.15

P2

A = 20.63

A = 12.54

P3

+0.15

+0.15

P12

A = 12.56

J3

P2

+0.15

+0.15

P10

P2

A = 13.22

A = 17.91

+0.15

+0.15

+0.15

A = 132.53
P2

+0.15

+0.15
P2

J8

+0.15

+0.85
+0.15
P7

SO

A =4.52
+0.15

P3

P2
P10

J7
P3

+0.15

BE

BE
SO
A
MP
RA

%

+0.75
+0.15

+0.15

P7

+0.15

P2

P2

J3

+0.15

+0.15

+0.15

A = 31.05

A = 18.13

A = 13.84

A = 6.72
J7

+0.15

P7

J7

0,18

J7

+0.15

+0.55

+0.75

+0.15

P3

A = 221.42

P10

3
8,3

A = 17.64

+0.15
P2

J3

+0.15

+0.15

A = 5.39
P3

A = 44.42

BE
SO PA
M
RA

i=

50,00%

P3

A = 10.83
P7

SOBE
RAMPA

i = 4,2%

BE

SO

3%
8,3
i=

P11

P10

+ 0.12

P10

A = 31.05

+0.35

P5

P5

+0.13
J7

+0.15

P3

A = 14.25

A = 12.30

+0.15

+0.15

+ 0.13
+ 0.12

+ 0.12

P3

A = 75.84

A = 7.71
+0.15

J6

+0.15

F
P2

A = 12.39

P2

SHAFF

i = 8,33%

i = 8,33%

A = 17.21

P10

+0.15

J6

P10

A = 18.86

+0.12

+0.15

+0.15

+0.13

+0.13

+0.15
P6

+0.15

P6

P6

P6

P2

+0.55

+0.15
+0.15

+0.15

+0.15

572

CARRO G

+0.15

+0.15

LEGENDA

METAL VIDRO

P9
J5

+0.30

+0.13

i = 8,33%

SOBE
RAMPA

CARRO G

SHAFFT

+0.15

SOBE
RAMPA

23

P4

P3

P2

SOBE
RAMPA

+0.15

295

P1

+0.15

P6

18

9

VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXISTENTES TOTAL ZONA*

P2

+0.15

P4

NA COR AMARELO

MOTOS

IDOSOS

-1.05

+0.35

NA PRANCHA 09)

SOBE

245

08

A = 53.43

P10

+0.15

F

A = 5.00

+0.15

A = 26.02
+0.15

+0.15

ESPECIAIS

+0.12

+0.10

GUARDA-CORPOS EM

+0.13

VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXISTENTES NO CC

P6

+0.15
J10

08
P2

J6

SOBE
RAMPA

SOBE

SOBE
RAMPA

+0.15

0,32

+0.15

+0.12

P3

SOBE

+0.15

i = 3,0%

A = 35.92

QUATRO ELETRICO

P4

P10

+0.55

APROVEITAMENTO ATUAL DA ZONA CENTRAL*

+0.13

P3

i = 10%

P8

PAREDES A CONSERVAR

DESCE
RAMPA

+ 0.13

PLASTICO

+ 0.13

+0.15

+0.15

ELEVADOR

0
11

0
10

0
12

0
13

0
14

90

0
15

80

9.2
21.1
22.12
6

0
16

.4
3.4

7

16

0
17

.6
22 1.5
2
5
1.

8

S

0
18

B'

A

07

+0.15

PRANCHA 10)
J4

J4

J4

J4

J4

J4

J4

J4

PAREDES A CONSTRUIR

+0.15

8,33%

S

S

8,33%

PAREDES A DEMOLIR

+0.25

CARIMBOS:

+0.15

+0.45

RAMPA (VER DETALHE NA
PRANCHA 10)
%

BE

SO

i

,33
=8

+0.35
07

A'

B

07

08

C'

D

07

07

E

A

MP

RA

VAGAS P/ PNE (VER PRANCHA 10)

VAGAS P/ IDOSOS (VER PRANCHA 10)

BE
SO MPA
RA
BE
SO PA
M
RA

BE
SO MPA
RA

BCZM
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BE
SO PA
M
RA

MATRICULA:

ORIENTADOR

000000000

BE
SO
A
MP
RA

CO-ORIENTADORA

MATRICULA:

PROF(a). DRA. SOLANGE VIRGINIA GALARCA GOULART

000000000

AUTOR(A) DO PROJETO

KARILENE ROCHINK

A 79069-9

PROJETO

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
OBRA

CAMPUS CENTRAL DA UFRN, ZONA CENTRAL.
ASSUNTO

ARQUIVO

ESCALA 1/250

DATA

ESCALA(S)

JUNHO/2017

INDICADAS

KARILENE/ FERNANDA

02

/08

NOVA DESCOBERTA

2.10

6.70

REITORIA
O
6.69

3.70

6.18

S
L
07

B'

A

08

07

C'

D

07

07

E

0

2.5

20.70

22.50

PLANTA GERAL CAMPUS CENTRAL

20.70
SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

15.

41.18

9.00

P/ SUPORTE DA
COBERTURA PRINCIPAL

00

ESCALA 1/2000

86.60
26.
82

28.07

167.57

6
60.5

53.
60

112.12

44.48

39.40

VAGAS P/ IDOSOS
(VER PRANCHA 10)

VAGAS P/ IDOSOS
(VER PRANCHA 10)

GRADE DE FERRO
A = 29.04

ELEVADOR

GRADE DE FERRO

ESCALA 1/2500

A = 49.37

A = 57.34
SOBE

A = 4.89

A = 4.89

GUARDA-CORPOS EM

A = 2.34

NA PRANCHA 10)
A = 30.85

20.09

A = 4.89

BWC MASC.
ADAPTADO
A = 4.48

A = 57.24

5.16
A = 40.95

A = 73.60

A = 46.06

A = 69.83

4.41

9.48

29.05

SHAFF

3.80

SOBE

A = 20.99

COOPER. CULTURAL /NAC/ BANH. /CAENE/ RESTAURANTE

A = 21.00

A = 6.72

14.35

10.95

24.96

21.79

A = 20.63

A = 12.54

21.43

4.90

14.60

2.40

A = 12.56
A = 13.22

A = 17.91

A = 132.53
A = 10.83
A = 5.39

A = 17.64

50,00%

A = 44.42

A =4.52

A = 18.13

A = 13.84
A = 6.72

A = 31.05

A = 31.05

14.28

A = 12.30

A = 14.25

24.35

A = 75.84

A = 7.71

APROVEITAMENTO ATUAL DA ZONA CENTRAL*

8.50

11.85

0,32

A = 35.92

0,18

MERCADORIAS

ELEVADOR

QUATRO ELETRICO

A = 18.86

F

VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXISTENTES NO CC
F

A = 5.00

08

ESPECIAIS

08

A = 26.02

A = 53.43

A = 12.39

GUARDA-CORPOS EM

CARRO G

43.30

43.05

33.49

8,33%

S

2.69

23

VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXISTENTES TOTAL ZONA*

METAL VIDRO

SHAFFT

18

295
572

CARRO G

PLASTICO

33.90

NA PRANCHA 09)

MOTOS

IDOSOS

9

14.40

SHAFF

245

17.39

A = 17.21

14.51

8,33%

CARIMBOS:

07

A'

B

07

08

C'

D

07

07

E

VAGAS P/ PNE (VER PRANCHA 10)
VAGAS P/ IDOSOS (VER PRANCHA 10)

0

5.1
6.5
3
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AUTOR: KARILENE ROCHINK
CO-ORIENTADORA: PROF(a) SOLANGE GOULART
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15.
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MATRICULA:

ORIENTADOR

000000000
CO-ORIENTADORA

MATRICULA:

PROF(a). SOLANGE

000000000

AUTOR(A) DO PROJETO

KARILENE ROCHINK

A 79069-9

PROJETO

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
OBRA

CAMPUS CENTRAL DA UFRN, ZONA CENTRAL.
ASSUNTO

ARQUIVO

ESCALA 1/250

DATA

ESCALA(S)

JUNHO/2017

INDICADAS

KARILENE/ FERNANDA

03

/08

0
33
0
34
0
35

0
36

15

80

9

50
60

70

80
90

L

D

07

5.00

07

E

2.60

C'

5.50

BE
SO PA
M
RA

75.60
3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

7.27

2.00

4.50

7.68

.50

SILHUETA DE

PASSARELA DE ACESSO
AO PAVIMENTO SUPERIOR

+0.55

SILHUETA DE

05
06
07
08
09
10
11

.50

2.00

SILHUETA DAS VIGAS

.50
14.55

2.50 2.50 2.50 2.50

14.55

SILHUETA DE

ESCALA 1/125000

86.60
26.

82

VAGAS P/ PNE
(VER PRANCHA 09)

36

PLANTA GERAL CAMPUS CENTRAL

2.50 2.50

4.50

1.20

2.50

53.07

+0.65

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

14.55

2.00

2.50

37
VAGAS P/ IDOSOS
(VER PRANCHA 09)

+0.55

167.57

2.50 2.50 2.50 2.80

6

60.5

SILHUETA DAS VIGAS

75.70

TELHA DO TIPO

.50

.50
+0.70

COOPER. CULTURAL /NAC/ BANH. /CAENE/ RESTAURANTE
HALL DE ACESSO
(TETO-JARDIM)

SANDUICHE COM EPS

19.80

i=

.30

6.90

.20

14.20

.20

.20

55.70

.20

1.20

64.60

VERTICAL

50,00%

+0.85

2.5
3%
8,3

BE

SO

0
2.5

0
1.2

13.19

0

SILHUETA DA ESCADA
i=

SANDUICHE COM EPS

0

2.5

0
2.5

APROVEITAMENTO ATUAL DA ZONA CENTRAL*

2.5
0

0,18

QUATRO ELETRICO

VAGAS DE ESTACIONAMENTO EXISTENTES NO CC

F
08

DESCE

2.5

ESPECIAIS

0

0

18

23

295

0
2.5

LEGENDA

+0.55

0
2.5

0

0
2.5

0
2.5

0
2.5

8,33%

S

S

PAREDES A CONSTRUIR

8,33%

0

0

+0.25

13

0
2.5

0

0

PAREDES A DEMOLIR
CARIMBOS:

(TETO-JARDIM)

0
2.5

0

0

+0.15

0
2.5

0

i

A'

0

+0.35
07

B

07

08

C'

D

07

07

E

VAGAS P/ PNE (VER PRANCHA 10)

0
5.0

VAGAS P/ IDOSOS (VER PRANCHA 10)

00
35.

0
2.5

0

0
2.5

0

0

0

BE
SO MPA
RA

0

2.5

0

2.5

0
2.5

0

2.5

2.5

2.5

0
2.5

00
30.

0

BE
SO PA
M
RA

2.5

0
2.5

BE
SO MPA
RA

0

0
2.5

RAMPA (VER DETALHE NA
PRANCHA 10)

,3
=8

BE

0
2.5

2.5

0

0
2.5
0
5.5

SO

0
2.5

0
2.5

0

2.5

2.5

0
4.5

3%

0
5 .0

0
5.5

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

+0.45

6.0

0
2.5

0
2.5

0

0
2.5

2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0

0
2.5

0

0

0
2.5

2.5

0

2.5

2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0

0
2.5

0
2.5

0

2.5

0
2 .5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

5.0

0
2.5

0

0

2.5

2.5

0

2.5

2.5

2.5

0
2.5

0
2.5

2.5

0

2.5

2.5

50

0
2.5

0

67.

0
2.5

2.5

2.5

2.5

0
2.5

0
2.5

0

2.5

2.5

0

2.5

2.50 2.501.20 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
5.00

0

2.5

0
2.5

0

2.5

+0.15

5.50

0

2.5

2.5

PAREDES A CONSERVAR

SANDUICHE COM EPS

5.00

0

0
2.5

2.5

0

2.5

2.5

0

0
2.5

2.5

0

0
2.5

+0.55

.20

0

2.5

2.5

0
2.5

572

PLACAS SOLARES

0
4.5
2.5

0

2.5

0

0
2.5

2.5

0

0
2.5

0
2.5

0
2.5

2.5

0
2.5

2.5

0
2.5

0

1.2
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2.5
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2.5
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0
2.5

0
2.5
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2.5
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2.5

0
2.5

0
2.5

0
2.5

0
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MATRICULA:

ORIENTADOR

000000000
CO-ORIENTADORA

MATRICULA:

PROF(a). DRA. SOLANGE VIRGINIA GALARCA GOULART

000000000

0

0
2.5

0
2.5
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