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RESUMO
Este trabalho se propõe a demonstrar parâmetros a serem seguidos em projetos
arquitetônicos de edifícios institucionais voltados para escritórios, com qualidade
ambiental, qualidade está baseada na integração entre conforto térmico, conforto
lumínico e funcionalidade na edificação, visando contribuir para o maior bem estar do
usuário deste espaço de trabalho e consequentemente contribuir para a produtividade
do trabalho por esse desenvolvido. Assim, optou-se em desenvolver uma proposta
arquitetônica de um Edifício Sede da Procuradoria de República para a cidade de
Campina Grande/PB, cuja escolha se justifica pelo crescente aumento da construção
civil, influenciado pelo crescimento da cidade. Para o seu desenvolvimento, foram
utilizados estudos de referência sobre edifício de uso de escritório e também de outros
usos, porém com soluções voltadas para o conforto térmico e lumínico no ambiente.
Além dos estudos de referência, foram analisados também os diversos arranjos
espaciais existentes na tipologia edilícia escolhida para esta dissertação (baseados
em estruturas organizacionais), bem como análise dos fatores climáticos locais,
buscando melhores estratégias bioclimáticas para o edifício proposto. Outra
ferramenta metodológica adotada para a construção desta dissertação foi a
construção de uma programação arquitetônica, onde se usa caracteriza elementos
relevantes para o desenvolvimento da proposta arquitetônica, baseando-se no
Problem Seeking e experiências pessoais. O projeto proposto apoiou-se ainda em
soluções que permitam flexibilidade espacial, visto que este tipo de uso sofre
constante alteração, seja por mudanças simples ou ainda por alteração de arranjo
espacial, baseada em teorias administrativas.
Palavras-chave: Edifício de escritório, Qualidade Ambiental, Funcionalidade,
Conforto térmico e lumínico, Produtividade.
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ABSTRACT
This work proposes to demonstrate parameters to be followed in architectural projects
of institutional buildings for offices, with environmental quality, quality is based on the
integration between thermal comfort, light comfort and functionality in the building,
aiming to contribute to the greater well being of the user of this work space and
consequently contribute to the productivity of work by this developed. Thus, it was
decided to develop an architectural proposal for a Headquarters Building of the
Attorney General's Office for the city of Campina Grande / PB, whose choice is justified
by the growing increase in civil construction, influenced by the growth of the city. For
its development, reference studies were used on building for office use and also for
other uses, but with solutions focused on thermal and light comfort in the environment.
In addition to the reference studies, we also analyzed the various spatial arrangements
existing in the building typology chosen for this dissertation (based on organizational
structures), as well as the analysis of local climatic factors, seeking better bioclimatic
strategies for the proposed building. Another methodological tool adopted for the
construction of this dissertation was the construction of an architectural program,
where it is used features relevant elements for the development of the architectural
proposal, based on Problem Seeking and personal experiences. The proposed project
was also supported by solutions that allow the use of spatial flexibility of space, since
this type of use suffers constant change, either by simple changes or by alteration of
spatial arrangement, based on administrative theories.
Keywords: Office building, Environmental quality, Functionality, Thermal and light
comfort, Productivity.
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1 INTRODUÇÃO
A presente dissertação se propõe a desenvolver um anteprojeto de um edifício
institucional, com características de escritório. O universo de estudo escolhido está
voltado para um Edifício Sede para a Procuradoria da República, cuja proposta foi
desenvolvida para a cidade de Campina Grande/PB.
A escolha por projetar um edifício de escritórios se deu em função da ausência
de qualidade ambiental que estes espaços apresentam, sobretudo pelo necessidade
em compreender como estes funcionam, uma vez que seus usuários permanecem no
local de trabalho por muito tempo e estes locais por vezes não são projetados com
organização espacial que favoreça uma longa permanência de seus usuários.
Observa-se que não há qualidade nos espaços institucionais. Além desse fator, a
escolha também foi influenciada pelo gradativo aumento do setor da construção civil
na cidade de Campina Grande, baseado no crescimento da cidade, cuja necessidade
de novos espaços institucionais se mostram latentes. Alia-se a esta justificativa, a
ausência de pesquisas e projetos voltados aos espaços institucionais, principalmente
no que se refere à qualidade ambiental destes.
Neste sentido, embora existam algumas pesquisas que abordam diversos
aspectos sobre qualidade ambiental de uma edificação, esta dissertação se voltará
apenas para os estudos no campo do conforto térmico, do conforto lumínico e da
funcionalidade do espaço relacionada com as teorias administrativas1. Ressalta-se a
pretensão em abordá-los de forma integrada uma vez que tais aspectos foram
considerados primordiais para a qualidade do espaço. O processo de projeto de
arquitetura para um edifício público (e sua execução) possui muitas algumas
limitações tais como, a compra do mobiliário especificado e licitações de serviços, que
requerem um tempo maior para serem concluídos.
Acredita-se que a opção por este tema se tornou relevante a partir da
possibilidade de melhorar, ou mesmo aumentar, a produtividade do serviço realizado
num espaço com melhores condições, por parte do funcionário/usuário, uma vez que
é comprovado que o espaço influencia o comportamento e reações dos seus usuários.

1Teorias

administrativas são conceitos de administração de empresas, os quais visam
eficiência na execução, organização e aperfeiçoamento das tarefas de uma empresa. Entre os
elementos importantes ligados às tarefas está o recurso humano e o espaço físico. O espaço físico,
por sua vez, melhora ou piora soluções pensadas para o desenvolvimento de tarefas feitas por pessoas.

17

Assim, partindo da premissa de que, fazendo associação de estratégias passivas de
conforto com uma proposta de arranjo espacial adequado a cada função exercida no
ambiente, poderemos contribuir para o ganho da produtividade no trabalho exercido
pelos usuários. Outro aspecto a se considerar, mesmo que indiretamente, é que as
estratégias que podem trazer melhores condições de conforto no ambiente interno em
termos de promover bons índices de ventilação e iluminação natural, indubitavelmente
contribuirão para a diminuição do consumo de energia elétrica.
A partir da compreensão desse contexto, esta dissertação tem como objetivo
propor um projeto arquitetônico de um edifício de uso institucional com enfoque na
funcionalidade e no desempenho térmico e lumínico do espaço projetado.
Este objetivo se desdobra em objetivos específicos assim delimitados:


Identificar as teorias administrativas que mais influenciam o espaço de
trabalho, sobretudo no que se refere aos tipos de arranjos espaciais,
buscando identificar quais destes tipos proporcionam maior bem estar
do funcionário;



Determinar qual arranjo espacial é o mais indicado para uso institucional
com características de escritórios;



Identificar quais as melhores estratégias passivas de conforto no
ambiente construído serão ideias para edificações localizadas na cidade
de Campina Grande, afim de aplicá-las na edificação de uso institucional
a ser proposta;



Demonstrar quais as soluções de arranjo espacial melhor se adaptariam
à proposta arquitetônica proposta, verificando se estas trariam
condições satisfatórias de conforto e de qualidade do espaço.

O método da pesquisa que adotado consistiu em pesquisa e análises
bibliográficas, iniciando por estudos no campo da administração voltado para teorias
administrativas e quais as possíveis relações com o espaço de trabalho. Para isso, foi
se fez necessário também levantamento e análise de locais o espaço de trabalho e
sua influência na produtividade dos trabalhadores destes. Apesar do entendimento
comum de que a forma plástica e o arranjo físico de uma edificação podem influenciar
o bem estar do seu usuário, bem como influenciar traços de seu comportamento,
infelizmente não existem muitas pesquisas que se interessem em estudar a qualidade
do espaço coorporativo e sua influência no modo de uso de seus usuários. A maioria
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das pesquisas existentes sobre qualidade no espaço no Brasil, em sua grande
maioria, são voltadas para o uso hospitalar. No caso dos espaços voltados ao
trabalho, as pesquisas são de praticamente todas no âmbito internacional, centradas
apenas na opinião dos usuários e baseadas em entrevistas feitas junto aos usuários
de espaços de escritório.
Muitos foram os elementos encontrados como influenciadores da produtividade
do espaço de trabalho, porém para esta dissertação foram considerados os elementos
que o arquiteto tem mais possibilidade de influenciar na projetação de uma edificação
de trabalho público.
Ainda como parte do método de pesquisa, o segundo passo se voltou para
compreensão da evolução das tipologias de escritório e para isso foi realizada análise
das primeiras tipologias surgidas no século XIX, até as tipologias contemporâneas,
para que pudessem ser entendidas como estas configurações espaciais poderiam
trazer de benefícios, ou ainda malefícios, aos usuários. As análises estavam
relacionadas aos aspectos funcionais do espaço (forma da edificação, layout,
processo de comunicação entre os usuários, flexibilidade do espaço) e de conforto no
ambiente (ventilação e iluminação naturais e acústica - esta última apenas de forma
superficial). Com relação ao conforto no ambiente, se fez necessário o entendimento
de como a ventilação e a iluminação naturais, considerados nessa dissertação como
mais relevantes, são induzidos (positivamente e negativamente) por vários elementos
da edificação. Neste quesito, conforto ambiental, buscou-se conhecer as estratégias
bioclimáticas para cada zona do país e quais os elementos que as condicionam, com
a finalidade de propor uma edificação com as condições ideais de conforto térmico e
ventilação natural.
O método adotado ainda contou com a construção de uma Programação
Arquitetônica específica para edifício institucional tipo escritório voltado para serviço
do Poder Judiciário, onde se usa caracterizou os elementos mais relevantes para o
desenvolvimento da proposta arquitetônica. Sua elaboração se baseou no método
Problem Seeking e em experiências pessoais da autora que atuou por alguns anos
nestes espaços de trabalho. Somente após à finalização da tabela resultante da
Programação Arquitetônica, partiu-se para a finalização da projetação propriamente
dita, definindo o Conceito e Partido adotados, leitura e identificação de condicionantes
físicos e legais, e estudos formais. O projeto que foi proposto apoiou-se em soluções
que permitissem a adoção da flexibilidade espacial, visto que este o uso institucional
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sofre constante alteração, seja por mudanças simples ou ainda por alteração de
arranjo espacial, baseada em teorias administrativas.
Concluindo esta introdução, destaca-se a estrutura desta dissertação, que está
subdividida em seis capítulos. A primeira parte deste texto, o segundo capítulo referese ao aporte teórico, abordando a relação entre espaço de trabalho e produtividade,
a evolução do ambiente coorporativo, além dos estudos sobre ventilação e iluminação
naturais, e as estratégias bioclimáticas passiveis de aplicação na edificação proposta.
O capítulo inicia com a demonstração das pesquisas existentes sobre a relação dos
elementos arquitetônicos e a produtividade do usuário em espaços de trabalho. É
demonstrada a evolução dos ambientes corporativos desde o século XIX. Os estudos
feitos sobre a ventilação e iluminação naturais, estão voltados para as questões de
saúde e bem e estar do usuário, buscando modos eficazes de como captá-las e
possibilidade de avaliá-las no ambiente construído. Ainda neste capítulo, são
discutidas quais as estratégias bioclimáticas indicadas para edificação proposta de
acordo com a região na qual está inserida, no caso Campina Grande/PB.
A parte seguinte aborda os estudos de referência e a metodologia. O capítulo
(terceiro) trata dos estudos precedentes que darão suporte como referências para o
desenvolvimento do projeto arquitetônico do Edifício Sede da Procuradoria. Esta parte
apresenta análise de dois projetos arquitetônicos. Depois, têm-se o processo de
projetação do objeto arquitetônico. Neste, consta o conceito que embasou a proposta,
o processo de construção da programação arquitetônica buscando solucionar a
problemática apresentada no projeto, seguido da definição das etapas seguidas para
desenvolvimento do projeto arquitetônico final.
Finalizando, os últimos capítulos, se propõem a demonstrar as várias
possibilidades de layouts para o espaço proposto, buscando verificar quais as
possíveis influências que estes podem incidir no comportamento de se seus usuários,
e consequentemente, na produtividade destes.

20

2 APORTE TEÓRICO
Este capítulo aborda inicialmente, a relação entre os fatores físicos de um
ambiente de trabalho com a produtividade do usuário que trabalhe neste espaço. Na
sequência, buscando formar uma base teórica sobre o tema, fez-se uma breve revisão
da literatura acerca dos elementos considerados como foco deste trabalho, que são a
funcionalidade espacial e o conforto no ambiente construído. No que se refere à
funcionalidade pesquisou-se a evolução dos espaços corporativos, buscando dados
desde sua criação até as configurações contemporâneas. Quanto aos aspectos de
conforto são abordados dados sobre a iluminação e a ventilação naturais, buscando
compreender quis os seus benefícios e as possibilidades de adoção de estratégias
projetuais para a captação destes.

2.1 RELAÇÃO ENTRE ESPAÇO DE TRABALHO E PRODUTIVIDADE
Entender o espaço físico como influenciador do comportamento e do bem-estar
do usuário é algo bem difundido entre as referências bibliográficas, principalmente em
aspectos de conforto. Porém, quando se refere ao espaço de trabalho, e a relação
destes espaços com a produtividade de quem os usa, observa-se que são poucas as
pesquisas existentes e, menor ainda, é a definição de quais e o quanto os elementos
da edificação interferem na produtividade do usuário.
Pode-se citar como pesquisadores Uzee (1999 apud HAMEED e AMJAD 2009),
Leaman e Bordass (1993 apud HAMEED e AMJAD 2009), os quais apenas
reconhecem a importância do espaço como influenciador da produtividade. Outras
referências são as pesquisas desenvolvidas pelo CABE, grupo de pesquisa do
governo de Londres2, no qual em uma pesquisa divulgada em 2005 indicou que 24%
da satisfação no trabalho dependem do espaço físico. Esta foi além da pesquisa de
Uzee e Leaman e Bordass, indicando elementos do espaço físico que interferem na
produtividade do usuário e quanto estes influenciam nesta. Nela é relatado que a
temperatura é um fator que pode diminuir até 30% na produtividade quando do
desconforto; a iluminação varia de 2,8 a 20% de aumento na produtividade atribuídos

2 CABE Steering Commitee é um grupo de estudos liderado pelo governo de Londres, com
participação de várias pessoas da área de escritórios, incluindo especialistas da construção civil,
clientes, entre outros, tendo como objetivo alcançar alta qualidade em todos os aspectos.
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ao nível de iluminação; qualidade do ar também é vista como fator de produtividade
podendo conseguir até 20% a mais; uma boa ergonomia do espaço de móveis
utilizados consegue até 10% de aumento de produtividade; o controle de ruído
aparece com 38% de benefício para a execução de tarefas simples e 27% para tarefas
complexas; a possibilidade controle individual de elementos que favorecem o conforto
aparece com 3% de aumento de produtividade.
Outra pesquisa desenvolvida por Hassel (2014) afirma que 15,54% da
satisfação no trabalho dependem do espaço físico. Este descreve também alguns
elementos influenciadores da produtividade do usuário no espaço de trabalho (Erro!
Fonte de referência não encontrada.) e ainda relata que em sua pesquisa mulheres
e homens têm opiniões diferentes para cada elemento influenciador do espaço.
Figura 2-1: Fatores físicos relacionados à produtividade segundo Hameed e Amjad.

Fonte: Adaptado de Hameed e Amjad,2009. Tradução nossa.

Apesar dessa demonstração dos elementos considerados como relevantes
para a produtividade no ambiente de trabalho, esta dissertação não abordará o
elemento ergonomia como variável da pesquisa, visto que a abordagem desse projeto
está voltada para a questões fixas da construção (forma da edificação,
sombreamento, aberturas para o exterior, locação de instalações prediais.
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2.2 EVOLUÇÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
Os edifícios de escritórios foram criados a partir do século XIX, efetivando-se
como espaço de trabalho no século XX, surgidos da necessidade de junção de
atividades de trabalho administrativo, visto que segundo Saval (2015) com a
industrialização na Inglaterra e nos Estados Unidos, produziu-se cada vez mais
trabalho administrativo e isso gerou a necessidade de mais organização racional da
contabilidade, de faturas e balanços. Essa foi a primeira ideia de edifício de escritório
(administrativo), que evoluiu para uma série de outras atividades com a mesma
necessidade de junção de trabalho administrativo. No arranjo físico desses espaços,
houve várias modificações influenciadas basicamente pelo conceito administrativo
adotado de cada época.
No início do século XX, o modelo Taylorista predominou com a mesma ideia de
controle adotado por fábricas (LIU, 2010). A partir de1950 existiram dois modelos de
escritórios principais: o modelo Celular adotado pela Europa, que possuía salas nas
adjacências do prédio com um corredor central (Figura 2-2); e o modelo Alemão, o
“Burolandschaft”, cujos espaços se baseavam em grandes planos, sem contar com
nenhuma parede na parte interna da edificação (Figura 2-3). O objetivo deste formato
de layout e distribuição espacial era facilitar o fluxo de papéis entre os funcionários
(LAING, 2006).
O modelo Europeu era mais baixo e mais estreito – característica que facilita
o acesso de todos os funcionários à vista externa e à iluminação natural. São
edifícios naturalmente ventilados e com ambientes que refletem uma maior
preocupação com a saúde dos funcionários. (ANDRADE, 2007 apud
D’AMORE, 2013, p. 19).
Já o modelo Alemão foi adotado por ter um menor custo de implantação –
característica necessária para uma Alemanha que estava se reconstruindo
após a segunda guerra mundial. O Burolandschaft tinha o objetivo conseguir
uma liberdade orgânica tanto na forma de organização do layout quanto do
edifício em si. (ANDRADE, 2007 apud D’AMORE, 2013, p. 19).
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Figura 2-2: Modelo de arranjo espacial Europeu.

Fonte: Laing 2006 apud D’Amore 2013.

Figura 2-3: Modelo de arranjo espacial Alemão.

Fonte: Laing 2006 apud D’Amore 2013.

Segundo Meel, Martens e Ree (2012 apud D’Amore 2013), a planta aberta em
espaços corporativos foi amplamente adotada, sobretudo em países europeus. Este
modelo aponta vários aspectos positivos, dentre os quais se destaca a liberdade de
layout e a possibilidade de interações entre funcionários.
Contudo, embora facilite as interações dos usuários, essa mesma liberdade
traz consigo também pontos negativos, tais como a de privacidade, o excesso de
barulho e falta de controle de iluminação e da ventilação. Além disso, já se constatou,
desde essa época, que nem todas as empresas necessitam deste tipo de
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configuração de layout para operacionalizar seu trabalho, e assim, houve uma reação
à adoção da planta livre. Nesse momento, o elemento mobiliário tornou-se mais
valorizado, de forma que pudesse diminuir os problemas causados pela planta livre
(ANDRADE, 2007; LAING, 2006, p. 37).
A partir da criação do PC (personal computer) e do mercado de trabalho
exigindo novas formas de trabalho houve uma intensificação por mudanças no design
deste ambiente. Pelo fato de que muitas tarefas passaram a ser realizadas por
máquinas, a criatividade do trabalhador passou a ser mais importante, e assim um
local de trabalho que pudesse atender às exigências de personalidade para melhor
desenvolvimento do trabalho foi colocado em evidência. Seguindo esta ideia surgiu
no norte da Europa o conceito “Combi Office” que propunha a criação de células na
periferia da edificação para as atividades que necessitassem de isolamento e as
atividades coletivas, de uso comum, eram desenvolvidas na área central da edificação
(LAING, 2006). O que se percebeu nesta época (década de 90) foi a possibilidade da
criação dos escritórios chamados na época de “não territoriais”, os quais podiam
proporcionar uma série de formas de organização dos grupos de trabalho, inclusive o
home office (trabalho em casa).
Baseado nessas possíveis reformulações do espaço, em 2004, Laing, sócio
proprietário do escritório de arquitetura DEGW (escritório de arquitetura na Europa
que desenvolve pesquisas sobre edificações de escritório), apresentou quais são as
implicações das práticas de trabalho moderno para a especificação e o desempenho
de forma do edifício. Segundo Laing (2004), existem quatro tipos de organização,
todas com suas características específicas ligadas à necessidade do usuário, e faz
ainda relação destes com tipos de organização, formas e sistemas de iluminação e
refrigeração do espaço. São elas: organização tipo Colméia, organização tipo
Recanto, organização tipo Celular e organização tipo Clube. Os tipos de organização
foram criados levando em consideração duas variáveis: o grau de interação e o grau
de autonomia do usuário (Figura 2-4). A interação é o quanto o trabalhador precisa
comunicar-se frente a frente com outro indivíduo da empresa. E o grau de autonomia
é o quanto de controle o funcionário têm sobre as horas que trabalha, o local de
trabalho, a natureza do trabalho, e as ferramentas fornecidas para fazer esse trabalho.
Ou seja, quanto mais autonomia para a execução de tarefas o trabalhador tem, menos
interação ele precisará ter com outros funcionários, e assim fisicamente ele ficará mais
isolado a um espaço físico.
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Figura 2-4 – Relação entre tipos de organização e variáveis chave.

Fonte: Laing et al, 2004.

Segundo Laing (2004), a organização do tipo Colméia (Figura 2-5) é
caracterizada por processo de trabalho de rotina individual com baixos níveis de
interação e muita autonomia. Sua configuração espacial normalmente é uniforme, com
plantas abertas, de maneira que o espaço de trabalho fica totalmente impessoal. Citase como exemplo deste tipo de organização as empresas de televendas, os call
centers e empresas prestadoras de serviços de informação.
Figura 2-5: Planta baixa de um escritório com arranjo tipo Colméia.

Fonte: Laing et al, 2004.

Na organização do tipo Recanto (Figura 2-6), o processo é muito interativo com
pouca autonomia. Sua configuração espacial pode ser de várias maneiras. Nela, cada
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indivíduo pode possuir sua mesa individual, porém há também espaços que podem
ser usados coletivamente em curta duração de tempo. Um exemplo de empresas
desse tipo são as que trabalham com design, pesquisa, mídia ou publicidade.
Figura 2-6: Planta baixa de um escritório com arranjo tipo Recanto.

Fonte: Laing et al, 2004.

A modalidade de trabalho que exige do trabalhador muita autonomia e com
pouca interação é a que caracteriza a organização do tipo Célula (Figura 2-7). Neste
modelo exige-se do trabalhador grande autonomia e muitas horas de trabalho, que
podem prolongar-se em outros locais externos ao edifício do escritório. Exemplo de
empresas com esta forma de trabalho são os escritórios voltados à advocacia e às
consultorias.
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Figura 2-7: Planta baixa de um escritório com arranjo tipo Colméia.

Fonte: Laing et al, 2004.

O modelo Clube (Figura 2-8) é caracterizado por permitir ao trabalhador atuar
de forma autônoma e altamente interativa. Os usuários deste modelo de organização
ocupam mesas de forma esporádica e em qualquer horário de expediente. A
configuração do layout é livre, podendo existir mistura entre os arranjos do tipo
Colméia, Recanto e Célula. Exemplificam-se este tipo, também empresas no ramo da
publicidade e de mídia.
Figura 2-8: Planta baixa de um escritório com arranjo tipo Clube.

Fonte: Laing et al, 2004.
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Nesta mesma pesquisa, Laing (2004) conseguiu caracterizar através de
estudos de sistemas ambientais (sistema de refrigeração e iluminação), que algumas
organizações são melhor adaptáveis em tipologias específicas de edificações.
Demonstrou ainda, que os tipos de organização Recanto e Clube, naquela época, já
eram a tendência para o futuro e que os tipos de edificação átrio e de profundidade
média seriam as mais propícias às adaptações. A figura abaixo mostra a relação de
facilidade de adaptação (em caso de uma necessidade de transformação do espaço),
não só pelo layout, mas pelos sistemas prediais, de um determinado tipo de arranjo
espacial a um tipo de construção (Figura 2-9).
Figura 2-9: Tipologias de Edificações x Modelos de Organizações Espaciais

Fonte: Adaptado de Laing, 2004. Tradução da autora.

Essa pesquisa mostrou uma tendência real de adoção do tipo Clube e Recanto
pelas empresas, que hoje é percebida cada vez mais no mundo corporativo, inclusive
no Brasil. Nessas, a planta aberta tem sido cada vez mais usada como tentativa de
horizontalizar as relações de trabalho, ideia já usada anteriormente antes da década
de 70. A justificativa deste arranjo projetual é que ocorre uma mudança
comportamental nos trabalhadores da empresa, pois “a ausência de paredes gera um
aumento na produtividade, uma diminuição dos custos operacionais e um maior
compartilhamento de informações entre os empregados.” (HATCH e GAGLIARDI,
1997 apud ROCHA, 2002).
Apesar dessas vantagens alguns outros autores já apontavam problemas
nesse tipo de arranjo espacial desde a década de 70. Segundo Almeida (1979), dois
deles são Oldham e Brass (1979) que, em um estudo de caso em que um escritório
convencional passou para aberto, demonstrou claramente que a insatisfação e a
motivação caíram drasticamente. Almeida (1979) ainda cita Fischer (1993) como
esclarecedor dessa insatisfação. Este explica que essa insatisfação pode estar
relacionada ao fato de os indivíduos desenvolverem uma relação sócio afetiva com o
ambiente de trabalho ao seu redor como mecanismo de privacidade e de defesa frente
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às ameaças externas, apropriando-se deste território e imprimindo características
próprias a eles. Outra pesquisa feita por Chugh e Kline (2002), mostra que há aumento
de stress físico e psicológico para o usuário na mudança para planos abertos.
Baseando nesses estudos pode-se dizer que a identificação do tipo de
atividade que vai ser exercida na edificação é o princípio para a definição do tipo de
arranjo espacial, e consequentemente, o tipo de edificação que será projetado. Para
esta dissertação, o arranjo espacial do tipo célula é o que apresentou características
mais favoráveis às atividades que ali serão exercidas. Como a atividade está voltada
uma Procuradoria, com pouco interação e muita autonomia, espaços com células
favorecem à essas características de atividades.

2.3 ILUMINAÇÃO NATURAL
É inegável o entendimento de que a iluminação natural traz muitos benefícios
à saúde física e mental. “A luz do dia possui considerável influência sobre o
desenvolvimento de tarefas e a eficiência do trabalho, considerando que estimula o
organismo humano e controla as variações de diversas funções do corpo” (HEGEER
et al, 2008 apud MARCHIS, 2011, p. 23).
A energia radiante, a luz visível e as regiões adjacentes como o infravermelho
e o ultravioleta são essenciais ao crescimento e à saúde dos seres vivos [...]
A luz natural, obtida através de aberturas com visão para o exterior, promove
uma maior orientabilidade temporal, proporcionando conforto visual e
integração com a natureza (COSTI, 2002, p.23).

A luz natural é de grande importância para o projeto, sob os pontos de vista
“ambiental, funcional e qualitativo da arquitetura” (AMORIM, 2007). Costi (2002,
p.124) afirma que a iluminação pode acrescentar valor a um espaço, gerando efeitos
que “podem imprimir o caráter na edificação, pois os ambientes são percebidos e
compreendidos porque a luz os modela”. A luz pode reduzir ou ampliar um espaço,
criar um espaço fechado (COSTI, 2002) ou produzir o efeito de um pé-direito maior
(PHILIPS, 1986 apud COSTI, 2002, p.124). O uso da luz associada à cor permite:
modelar os espaços e induzir caminhos; reduzir ou aumentar a percepção de
profundidade; “reformar ou esconder formas; influenciar a sensação térmica; “reduzir
a sensação de peso dos objetos; distanciar ou aproximar superfícies; interferir no
julgamento do tempo; favorecer a orientabilidade temporal e estabelecer hierarquias.
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A luz natural, obtida através de aberturas com visão para o exterior, promove uma
maior orientabilidade temporal, proporcionando conforto visual e integração com a
natureza (COSTI, 2002).
No entanto, quando se fala em projetos arquitetônicos nem todos os
profissionais levam em consideração a importância deste item no processo de
projetação. Alguns projetistas acabam usando-a de forma equivocada (causando
ofuscamento e ganho de calor) e muitas vezes desconsiderando seu aproveitamento
em muitos espaços. Destaca-se como exemplo projetos de edificações de trabalho,
que deveriam propor espaços bem iluminados naturalmente, uma vez que seus
usuários passam longas jornadas diárias, fato que mal acontece nos projetos.
Esta necessidade é reforçada quando se observa as modificações dos hábitos
humanos, seja de trabalho ou de descanso, que leva ao uso prolongado da iluminação
artificial, aumentando o período de iluminação natural, ou a permanência em espaços
com baixos níveis de iluminação, o que implica na insalubridade dos espaços mal
iluminados. Uma pesquisa iniciada no norte da Europa, onde os verões são mais
curtos, aborda questões sobre uma doença desenvolvida pela falta de luz natural: a
Seasonal Affective (MAYO CLINIC, 2017). Ela é um tipo de depressão causada pela
falta de luz solar, fruto do longo tempo de permanência do usuário em ambientes
fechados. Os sintomas podem ser: pouco humor, falta de motivação, energia e
capacidade para se concentrar em coisas simples, irritabilidade, entre outras. É
resultado do impacto negativo que o cérebro recebe dos olhos e cria desequilíbrios
neuroquímicos e hormonais. Baseado em todos esses fatores percebe-se que a falta
de iluminação natural pode afetar muito a produtividade do usuário do espaço.
Como estratégia de eficiência energética a luz natural deve ter seu maior
aproveitamento. Mesmo os ambientes nos quais a ventilação natural não seja
considerada como prioritária, a luz natural deve ser presente, pois, como já descrito
anteriormente tem grandes vantagens para a saúde do usuário da edificação além de
possibilitar a diminuição da iluminação artificial, contribuindo assim para a economia
e o meio ambiente.
A iluminação natural em edificações deve proporcionar conforto,
produtividade e eficiência energética, por meio de instrumentos auxiliares
para os projetistas de forma a ter uma relação de custo benefício equilibrada,
com o uso racional de energia elétrica (SOUZA, 2004).
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“A economia na iluminação natural é influenciada por fatores como “localização
geográfica, clima, entorno, uso e características físicas do objeto” (VIANNA, 2001, p.
24)”. Assim como explicado por GIVONI (1998), a trajetória solar é percebida de
maneira diferente em cada localização geográfica, ou seja, cidades com latitudes
diferentes sofrerão níveis de radiação solar diferentes.
Para a zona equatorial, a radiação solar anual para as fachadas norte e sul é
bem menor do que do que nas fachadas leste e oeste. Nesta zona as
temperaturas são mais elevadas, portanto no verão a questão do
sobreaquecimento merece mais atenção do que as necessidades de
aquecimento no inverno, com exceção de locais com altitude elevada
(GIVONI, 1998 apud CARVALHO, 2014).

Além da captação da luz natural, o controle dessa entrada de luz é
importantíssimo, visto que a qualidade da luz no ambiente é o que irá determinar a
existência do conforto visual para o usuário. Esse controle pode ser feito através dos
sistemas de sombreamento das aberturas, sejam eles fixos ou móveis (operados pelo
usuário). “O sombreamento fixo depende do padrão do ângulo de incidência diário e
anual dos raios solares. Um dos benefícios do sombreamento fixo é a ausência de
necessidade de manutenção pelos ocupantes” (GIVONI, 1998 apud CARVALHO, p.
2). Os sistemas de sombreamento fixos possibilitam que a edificação proporcione
possibilidades de controle da iluminação de forma permanente. Já os móveis
possibilitam controle pelo usuário da luz incidente no ambiente interno, seja interna ou
externamente.
Um dos fatores que influencia na eficácia (quantidade e qualidade) da captação
da iluminação natural dentro do ambiente é o tipo de estratégia de projeto adotada, a
qual envolve tipos de aberturas (janelas, claraboia, cortina de vidro) dimensionamento
e os sistemas de sombreamento. Existem duas maneiras de captação da luz natural:
por dispositivos laterais e zenitais. A abertura lateral além de captação de luz
proporcionará o contato visual com o meio exterior. Quanto à qualidade dessa luz,
esta é consequência de vários fatores. “É uma função do tamanho, formato e
disposição das janelas, mas também das propriedades refletoras das superfícies
interiores, representando todos estes elementos uma significativa contribuição para a
iluminação interna (HOPKINSON et al., 1975 apud DIDONÉ, 2009). Vianna e
Gonçalves (2001) ainda lembram que a distribuição da luz no interior de um local com
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iluminação zenital depende também da altura entre o plano de trabalho e o elemento
zenital.
Nos ambientes iluminados lateralmente, o nível de iluminância diminui
rapidamente com o aumento da distância da janela, ocasionando uma iluminação
irregular, especialmente em ambientes muito profundos, onde as áreas próximas a
janela são bem iluminadas, enquanto à poucos metros adiante o ambiente pode se
mostrar bastante sombrio (PEREIRA, 1993 apud DIDONÉ, 2009). Já as aberturas
zenitais “tem como uma de suas principais características uma maior uniformidade de
distribuição da luz em relação à iluminação lateral [...]” (DIDONÉ, 2009).
A combinação de localização de dispositivos pode ajudar consideravelmente
na captação de iluminação natural, porém, como fazer a relação entre vão iluminado
e dimensão de aberturas ainda merece ser estudado. Carvalho (2014), Cintra (2011)
e DIDONÉ (2009), dizem que não há comprovação científica para relações entre
profundidade de vão iluminado em estudos internacionais como o Tips For Daylighting
e O'Connor, 1997. O primeiro estabelece que quanto maior fora altura da janela maior
será a profundidade de vão iluminado. O segundo afirma que varia de 1,5 a 2,0 m a
relação de altura e verga de janela e profundidade de vão iluminado. Assim os dois
estudos tornam-se muito generalistas.
Seguem referências de estudiosos da área, citados por Carvalho 2014, que
fazem relação entre altura do ambiente, tamanho de abertura e altura da esquadria e
assim determinam a distância de alcance da luz natural para determinado ambiente
(Tabela 2-1).
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Tabela 2-1: Regras, segundo estudiosos da área, para determinação de profundidade
alcançada pela luz natural.

Fonte: Carvalho, 2014.

Analisando a tabela Tabela 2-1, pode-se perceber que mesmo se for
considerada a maior possibilidade de ganho de iluminação, por maior que seja o pédireito, sem considerar pé-direito duplo e/ou iluminação zenital, não conseguiremos
grandes profundidades se a captação de iluminação natural for feita apenas pelas
laterais da edificação.
O estudo de Cintra (2011) sobre iluminação natural contribuiu para a análise da
uma possível profundidade ideal fazendo uma relação entre a altura de verga de janela
e a profundidade de vão iluminado para 11 capitais brasileiras (São Luís, Natal,
Maceió, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Florianópolis, Porto Alegre), nas quatro principais orientações de fachada (Leste,
Oeste, norte e Sul), com os três sistemas de proteção, que segundo Carvalho (2014),
são os mais recorrentes para edificações residenciais (beiral, proteção vertical e
varanda).
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Ainda nas pesquisas de Carvalho (2014), Cintra (2011) e Didoné (2009) é
relatado, de forma mais completa, uma análise da iluminação que entra no ambiente,
levando em consideração variáveis como geometria do ambiente, formas das
aberturas, características dos vidros das aberturas, refletâncias nas superfícies e tipos
de proteção solar, afirmando que todas devem ser levadas em consideração. Visto
que cada uso de ambiente possui luxes recomendados pelas normas NBR 5413 –
Iluminância de Interiores e a NBR ISO/CIE 8995-1. Iluminação de ambientes de
trabalho - parte 1: Interior: ABNT 2013e a CB-03 – ABNT – Comitê Brasileiro de
Eletricidade - Iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interior. Estas
recomendações são baseadas em critérios de classe de tarefas visuais, idade,
precisão do trabalho e refletância do fundo de tarefa.
Além destas normas existe a NBR 15215-4 - Iluminação natural - Parte 4 –
Verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações - Método
de medição o qual prescreve métodos para a verificação do desempenho da luz que
entra no ambiente. Através de marcação de pontos, chamados de sensores, pode-se
verificar o desempenho da luz natural para a área de cada sensor. A sequência de
figuras abaixo (Figura 2-10, Figura 2-11,
Figura 2-12,
Figura 2-13) demonstra a ordem de passos a serem seguidos para a captação
desses pontos (ou sensores) e quais os elementos que devem ser considerados como
relevantes.
Figura 2-10: Cálculo do número de sensores.

Fonte: ABNTNBR 15215-4.
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Figura 2-11: Determinação da altura da superfície de trabalho.

Fonte: ABNTNBR 15215-4.

Figura 2-12: Quantidade mínima de pontos.

Fonte: ABNTNBR 15215-4.

Figura 2-13: Malha de sensores.

Fonte: ABNT NBR 15215-4.

Além do método prescritivo através da norma NBR 15215-4, existem outros
métodos de desempenho da iluminação como simulações computacionais.
Consideram-se os mesmos pontos achados pelo método prescritivo, porém simula-se
em softwares como Daysim e Energyplus. Existem dois tipos de simulação: as
dinâmicas e as estáticas. As dinâmicas consideram as variações diárias e sazonais
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da iluminação natural combinadas com as irregularidades meteorológicas para a
edificação (REINHART, MARDALJEVIC E ROGERS, 2006 apud REINHART et al.,
2012). Já a simulação estática realiza análises pontuais, avaliando a iluminação
natural para uma data e horário específicos, com resultados em forma de fotos ou
valores de Iluminância (Moraes et al., 2011). Segue as medidas dinâmicas existentes:
Autonomia de Iluminação Natural (DA): é a porcentagem de horas durante o ano de
iluminação que pode ser mantida apenas à luz do dia; Autonomia de Iluminação
Natural Contínua (DAcon): é o intervalo de tempo quando a iluminação da luz do dia
fica abaixo do mínimo de iluminância, então a porcentagem obtida é a relação entre
os luxes necessários e o que se obteve com a simulação: Autonomia de Iluminação
Natural Máxima (DAmax): é a indicação das horas ocupadas quando a luz solar direta
ou condições de luz diurna excessivamente altas estão presentes, podendo dar uma
indicação de quantas vezes e onde contrastes de iluminância aparecem em um
espaço; Iluminância Natural Útil (em três faixas UDI<100Lux, UDI100-2000Lux,
UDI>2000Lux): A Daylight Illuminances (UDI): determina quando os níveis da luz do
dia são úteis para o ocupante, isto é, nem demasiado escuro (<100 lux) nem
demasiado brilhante (> 2000 lux).
Através da análise dos resultados das medidas dinâmicas, pode ser necessária
ou não a intervenção no sombreamento, além da alteração do brilho dos materiais do
ambiente.

2.4 VENTILAÇÃO NATURAL
Dois são os maiores benefícios demonstrados para os usuários quando existe
o uso da ventilação natural: higiene e conforto. Consequentemente ocorre a redução
no uso de ventilação mecânica e consequentemente economia de energia elétrica. A
higiene é ocasionada pela renovação do ar, já o conforto ocorre caso haja eficácia no
resfriamento fisiológico, que depende da velocidade e da temperatura do ar
(LUKIANTCHUKI, 2015)
Segundo Frota e Schiffer (2001), Allard (1998) e Ashrae (2003 apud LEITE,
2015, p. 79) a ventilação natural se faz de três formas: por ação dos ventos e/ou por
efeito chaminé, ou pela ação combinada dos dois. Ressalta-se que dependendo do
caso o uso simultâneo dos dois processos pode ser prejudicial para a edificação.
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O movimento do ar baseia-se em função da diferença de pressão entre os
pontos de entrada e saída de ar. Esta pressão é explicada por Frota e Schiffer (2001)
da seguinte forma: “as paredes expostas ao vento estarão sujeitas a pressões
positivas (sobrepressões) enquanto as paredes não expostas ao vento e à superfície
horizontal superior estarão sujeitas a pressões negativas (subpressões)” (Figura
2-14). [...] essa situação proporciona condições de ventilação do ambiente pela
abertura de vãos em paredes sujeitas a pressões positivas (sobrepressões) para
entrada de ar e em paredes sujeitas a pressões negativas (subpressões) para saída
de ar.” (
Figura 2-15).
Figura 2-14: Ventilação por ação dos ventos. Distribuição das pressões.

Fonte: Frota; Shiffer 2001.

Figura 2-15: Ventilação por ação dos ventos.

Fonte: Frota; Shiffer 2001.

O uso da ventilação natural como estratégia positiva para o conforto térmico
está associado à velocidade dos ventos e com a temperatura destes. Segundo
Bitencourt e Cândido (2005) e Clark (1989) “Quanto mais alta a velocidade do ar,
maior é o efeito de resfriamento. Para situações onde a velocidade do ar é mais
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elevada, a percepção de conforto térmico é determinada principalmente pela
temperatura do ar”. Leite (2015) confirma dizendo que:
Em situações de baixas velocidades do ar, ao contrário, o conforto térmico é
influenciado tanto pela temperatura radiante, resultado das trocas térmicas
por radiação entre o indivíduo e as superfícies que o cercam, como pela
temperatura do ar. Assim, avaliações em edificações naturalmente ventiladas
devem considerar a temperatura do ar como parâmetro para definição da
condição de conforto térmico.( LEITE , 2015, p. 79)

No início do processo de projetação, vários fatores são envolvidos para a
tomada de decisões. Quando se trata de ventos, seu comportamento é influenciado
por vários fatores como a geometria e a implantação da edificação e a forma de
captação desses ventos. Segundo Pedrini e Lamberts (2003) “As influências do
tamanho e da forma da edificação estão relacionadas às características do envoltório
e à proporção de zonas que interagem com o envoltório.”
Sobre a implantação da edificação Szokolay (2014 apud PACHECO, 2015) diz
que a abertura de entrada deve estar com inclinação de 45° em relação à direção dos
ventos dominantes nos períodos mais quentes. Outro autor, Givoni (1976 apud
BROWN et al, 2004), apresenta de outra maneira, afirmando que a ventilação eficaz
pode ser alcançada quando o vento não entra na edificação de forma perpendicular à
abertura. Além do posicionamento da edificação em relação à ventilação
predominante, elementos físicos externos interferem na velocidade e direcionamento
dos ventos. Segundo Rivero (1985) às vezes o espaço urbano consegue alterá-los
totalmente, causados pela fricção do ar em todos os obstáculos que encontra no
deslocamento, diminuindo a velocidade das camadas de ar próximas ao solo ou as
aumentando dependendo do posicionamento das edificações próximas.
Quanto à captação dos ventos para o interior da edificação, esta também deve
ser pensada de forma estratégica para que haja uma melhor eficácia. As estratégias
dizem respeito ao tamanho e tipo de aberturas, a localização destas nas fachadas e
a melhor estratégia a ser usada (ventilação unilateral, cruzada e efeito chaminé). Para
ventilação unilateral Rivero (1985) diz que nos casos onde não há possibilidade de
ventilação cruzada, consequentemente não há ventilação, pois não há diferenças de
pressões. Porém diz que se forem criados defletores próximos às aberturas
favorecerá a entrada dos ventos, sendo que a profundidade alcançada no ambiente
dependerá de sua direção e velocidade (Figura 2-16). De forma mais clara o uso
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desses defletores é explicado por Heed (1953) e Robinett (1977 apud BROWN et al,
2014): “pode-se usar o paisagismo ou as wing walls para alterar as zonas de pressão
positiva ou negativa em torno da edificação e induzir fluxos de ventos através de
janelas paralelas às direções dos ventos predominantes”. Outros autores como
Santamourise e Kleiven também citam a ventilação unilateral como estratégia positiva,
porém lembram sua limitação. Santamouris (2006 apud ARAÚJO 2011, p.37) afirma
que “A ventilação unilateral é melhorada ao adotar mais de uma abertura,
posicionadas com um afastamento entre elas para promover o movimento do ar.” Para
Kleiven (2003 apud ARAÚJO 2011) a ventilação unilateral é eficiente apenas em uma
profundidade 2 a 2,5 vezes o pé-direito do ambiente.
Figura 2-16: Ventilação unilateral com ajuda de defletor.

Fonte: Produção autora baseado em RIVERO, 1985.

Se a intenção for criar ventilação cruzada, as aberturas podem se situar em
fachadas opostas ou em fachadas adjacentes, pois o índice de pressão em cada
fachada é que vai determinar o melhor posicionamento para as aberturas. Segundo
Rivero (1985) o ar quando penetra no local mantém sua direção originária até
encontrar um elemento que o detenha para assim mudar de direção ou ainda no
momento em que a pressão negativa prevalecer.
Outra técnica de ventilar o ambiente é a ventilação por efeito chaminé, ou ainda
chamada de convecção. A temperatura de um ambiente quando aumentada, torna-se
naturalmente menos densa e com tendência natural de ascensão. Quando um
ambiente estiver com temperatura maior que a externa a ele e ainda se houver
aberturas próximas ao piso e próximas ao teto, o ar naturalmente sairá pelas aberturas
superiores. Segundo Frota (2001) “o fluxo de ar será tanto mais intenso quanto mais
baixas forem as aberturas de entrada de ar e quanto mais altas forem as saídas de
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ar.” Ressalta-se que abertura não necessita de fato estar no teto, podendo estar na
parede, próxima a ele.
Relacionado ainda à direção e fluxo de ar, Rivero (1985) descreve as
influências que posicionamentos verticais das aberturas e elementos na fachada
próximos a elas podem ter na captação e circulação da ventilação no ambiente interno.
Não basta que seja localizado em planta a melhor posição para as aberturas, pois o
ar também se desloca verticalmente. Pequenas mudanças no posicionamento das
aberturas e/ou de outros elementos na fachada, próximos a elas modificam a direção
do ar que entra no ambiente (Figura 2-17, Figura 2-18, Figura 2-19, Figura 2-20).
Figura 2-17: Entrada de ar por janela com brise.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em RIVERO, 1985.

Figura 2-18: Entrada de ar por janela com brise afastado e cobertura com pequeno
beiral.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em RIVERO, 1985.

Figura 2-19: Estratégia de melhoramento de entrada do ar alterando dimensões A-B e
C-D.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em RIVERO, 1985.

Figura 2-20: Influência de direcionamento do ar por determinação do pavimento
inferior. Estratégia de melhoramento de entrada do ar alterando dimensões A-B.
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado em RIVERO, 1985.

Givoni (1994, apud ARAÚJO, 2011) ainda coloca que o fluxo dos ventos
também é influenciado segundo o tamanho das aberturas da edificação.
Para a abertura de entrada menor que a de saída, a velocidade máxima
interna é bem maior que a média da velocidade um pouco maior do que a
configuração com entrada maior que a saída. Entretanto essa última produz
distribuição de velocidade no ambiente mais uniforme. (GIVONI, 1994 apud
ARAÚJO, 2011, p. 39).

Deve ser lembrado também que, a altura mais favorável para as aberturas
dependerá da intenção da necessidade de ventilação natural para o determinado
ambiente. Segundo Allard (1998, apud ARAÚJO, 2011) as aberturas a um metro do
piso farão o resfriamento do usuário em pé, já para resfriamento da estrutura as
aberturas devem ser próximas ao teto.
Outro fator importante relacionado à ventilação natural que deve ser levado em
consideração na projetação das edificações é a velocidade deste. Isto é influenciado
pelo tamanho das aberturas de entrada e saída.
Para a abertura de entrada menor que a de saída, a velocidade máxima
interna é bem maior que a média da velocidade um pouco maior do que a
configuração com entrada maior que a saída. Entretanto essa última produz
distribuição de velocidade no ambiente mais uniforme. (GIVONI, 1994 apud
ARAÚJO, 2011).

Rivero (1985) também cita esta relação entre tamanho de entrada e saída. A
velocidade média da ventilação pensada de forma eficaz produz a renovação do ar
interno, removendo o ar aquecido. Rivero (1985) apresenta uma tabela (Figura 2-21)
com o ar necessário por pessoa por hora de acordo com o metro cúbico do ambiente.
Já na norma NBR 6401 NB 10 – Instalações centrais para ar condicionado para
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conforto – parâmetros básicos para projeto, é demonstrada outra tabela, com alguns
usos, determinando o número de trocas de ar (
Figura 2-22). Para se chegar no número de trocas de ar, alguns autores
demonstram vários cálculos, assim como faz Lamberts, demonstrado nas Figura
2-23, Figura 2-24, Figura 2-25, Figura 2-26, Figura 2-27.

Figura 2-21: Número de trocas de ar segundo Rivero.

Fonte: RIVERO, 1985.

Figura 2-22: Número de trocas de ar segundo a NBR 6401-NR10.
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Fonte: ABNT 6401 - NR10.

Figura 2-23: Número de trocas de ar.

Fonte: Lamberts,2014.

Figura 2-24:Fluxo de ar que atravessa um ambiente.

Fonte: Lamberts,2014.
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Figura 2-25: Área equivalente de abertura.

Fonte: Lamberts,2014.

Figura 2-26: Correção da velocidade do vento e seus coeficientes.

Fonte: Lamberts,2014.

Figura 2-27: Diferença entre os coeficientes de pressão do vento em casas em campo
aberto.

Fonte: Lamberts,2014.
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Com o cálculo do número de trocas de ar no ambiente, é possível identificar se
há necessidade de alteração no dimensionamento das aberturas, seja com a intenção
apenas de renovação ou com o objetivo de atingir o conforto térmico.
Para esta dissertação fica comprovada a importância na renovação do ar.
Optou-se então por usar a tabela demonstrada pela NBR 6401 para o cálculo da
renovação de ar necessária no ambiente.

2.5 ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS
Entre os zoneamentos bioclimáticos existentes o mais atual para o Brasil é o
descrito na NBR15220 - Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento
bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de
interesse social - baseado no zoneamento desenvolvido por Roriz, Lamberts e Ghisi
em 1988 (
Figura 2-28). Esse zoneamento está dividido em oito zonas, sendo apresentadas as estratégias de
condicionamento térmico passivo para cada uma delas assim como recomendações construtivas (
Figura 2-29 e

Figura 2-30).
Figura 2-28: Zoneamento Bioclimático brasileiro.

Fonte: Duarte, 2013 apud Pacheco, 2015.

Figura 2-29: Zoneamento e suas diretrizes construtivas e de condicionamento
térmico.
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Fonte: Adaptado da NBR15220.

Figura 2-30: Detalhamento das estratégias de condicionamento térmico.

Fonte: NBR15220.

Embora a maioria dos estados estejam atrelados a uma zona específica, as
cidades localizadas em uma mesma zona não possuem clima totalmente idênticos,
causando discrepância entre as estratégias climáticas recomendadas para a zona e
as reais necessárias para a cidade. Alguns estudos como o de Pacheco (2015) e o de
Pereira e Assis (2005) apontaram essa discordância entre as recomendações da
norma e o desempenho térmico de edificações em várias cidades. Bastos et al. (2007)
citam a necessidade de considerar a altitude das cidades na interpolação de dados.
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Em uma mesma zona, ou até em um mesmo estado pode ocorrer mais de um
clima, sendo imprudente usar as mesmas estratégias para todas as cidades desta
zona. Por essa possível diferença de recomendações e reais necessidades o ideal é
a análise de dados climáticos da cidade para qual se está projetando, medidos em
estações meteorológicas, ou ainda, e melhor adquirir o arquivo climático da cidade
para que possam ser usados em softwares como o Climate Consultant. Neste deve
que ser escolhido qual o modelo de conforto a ser usado, o que dependerá da intenção
para o tipo de edificação a ser projetada (se haverá somente ventilação natural ou se
haverá uso de refrigeração mecânica). Se a edificação somente naturalmente
ventilada, o modelo a ser escolhido deve ser o modelo adaptativo ASHRAE 55, já se
usar mecanismos de refrigeração, escolher o modelo ASHRAE Handbook 2005.
Caso não haja o arquivo climático da cidade, são necessárias análises de
dados individuais como temperaturas, umidade e altitude do local da edificação. Assim
é essencial que se compreenda quais as estratégias projetuais para o uso de
elementos naturais e também quais os efeitos destes na edificação. Lamberts et al
(2014) explica de forma clara estas estratégias e suas consequências.


Ventilação natural: Esta estratégia possibilita resfriamento interno em
lugares que a temperatura é maior que 29° e a umidade relativa é maior
que 80%. Porém isto só terá aspecto positivo quando a temperatura
externa for menor que a interna, desde que a temperatura externa não
ultrapasse 32°. Para os lugares que possuem temperatura acima de 29°,
mas a umidade relativa for menor que 60% esta estratégia não deve ser
usada, pois aumentará o calor interno.



Inércia térmica: refere-se à propriedade dos materiais utilizados na
edificação, pois a intenção é aumentar o tempo de devolução da
temperatura absorvida durante o dia, evitando assim mais ganho de
temperatura dentro da edificação.



Resfriamento evaporativo e umidificação: resfriar o ambiente através da
água, a qual pode ser usada de qualquer forma que faça evaporar a
água dentro do ambiente. Pode ser usada também de forma indireta
como tanques nas coberturas das edificações. Quando usada esta
estratégia dentro do ambiente faz-se necessária uma boa ventilação
para se evitar acúmulo de vapor dentro da edificação. É aconselhável
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apenas quando a temperatura de bulbo (TBM) máxima não exceda 24°
e a temperatura de bulbo seco (TBS) máxima não ultrapasse os 44° para
países em desenvolvimento. Devido à secura do ar consequência de
lugares com temperatura abaixo de 27° e umidade relativa baixa pode
ser melhorada com o vapor d´água no ambiente.


Aquecimento solar: indicado nas temperaturas de 10,5° a 14° para
ganho de calor para dentro da edificação. As estratégias usadas estão
mais ligadas à envoltória, como captação de calor pelas aberturas
(grandes áreas envidraçadas), escolha de material adequado para a
cobertura para evitar a perda de calor, entre outras. Para as
temperaturas entre 14° e 20° também pode ser usada esta estratégia,
porém integrada à inércia térmica.



Condicionamento artificial com isolamento térmico: usada nas regiões
que ultrapassam as condições que possam ser usadas as estratégias
passivas de forma única. Aplica-se a regiões muito quentes (quando a
temperatura de bulbo seco for maior que 44° e a de bulbo úmido for
superior a 24°) ou muito frias (abaixo de 10,5°).



Sombreamento: Sombrear possibilita menor incidência de radiação
direta e consequentemente menos calor adquirido pelos materiais da
envoltória, contribuindo para o não aumento de temperatura interna da
edificação. É a estratégia mais importante para o clima do Brasil, visto
que o país inteiro, praticamente, é quente na maior parte do ano. Deve
ser usada quando a temperatura for acima de 20°. As estratégias mais
comuns são brises, marquises, entre outras, além da vegetação.

Para esta dissertação o modelo a ser seguido foi o adaptativo, visto que mesmo
havendo refrigeração mecânica, a intenção é proporcionar conforto térmico mesmo
sem o uso de mecanismos artificiais.
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3 PRECEDENTES ARQUITETÔNICOS
Foram analisadas várias obras arquitetônicas para ajudar na construção da
concepção do projeto desta dissertação, porém três se destacaram. A primeira por se
tratar de um projeto concebido por João Filgueiras lima, conhecido como Lelé,
arquiteto que contribuiu muito para a arquitetura do país, principalmente quanto à
aspectos de conforto ambiental. A segunda foi escolhida pela estratégia simples de
potencialização da iluminação natural. E a terceira, mesmo estando em local com
clima diferente da cidade para onde está sendo realizado o projeto arquitetônico objeto
desta dissertação, assim como a segunda obra, contribuiu para que fossem
analisadas questões dificilmente abordadas em projetos nacionais, como o uso de
vegetação como aspecto de humanização em edificações verticais. Seguem os
projetos:
3.1

PROJETO 1 – HOSPITAL DA REDE SARAH KUBITSCHEK EM FORTALEZA

O Hospital SARAH Fortaleza, inaugurado em 1994, faz parte dos hospitais da
Rede Sarah concebidos pelo Arquiteto João Filgueiras, o Lelé, assim como era mais
conhecido, proveu grande contribuição para a arquitetura nacional, principalmente às
questões ligadas a arquitetura modular e aos aspectos de conforto ambiental, sempre
associadas a necessidade de humanização do espaço.
Na unidade de Fortaleza já foram implantados aprimoramentos de elementos
usados em outros hospitais da rede. A edificação é formada por uma grande área
horizontalizada, assim como em outras unidades, porém houve verticalização
também, devido a necessidade de preservação de árvores existentes, as quais
acabaram incorporadas nos espaços de tratamento dos pacientes. A área
horizontalizada foi locada de maneira que fosse privilegiada com a predominância dos
ventos. Os ambientes que podiam ser naturalmente ventilados foram locados
estrategicamente. Quanto a área verticalizada, foi locada de forma posterior à
horizontal, não atrapalhando à chegada dos ventos na área mais baixa (Figura 3-1 e
Figura 3-2).
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Figura 3-1: Planta baixa (ambientes) e corte (volumes horizontal e vertical)

Fonte:Montero, 2006.

Figura 3-2: Corte esquemático do bloco vertical do hospital Sarah Fortaleza

Fonte:Montero, 2006.
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Dentre as estratégias de conforto adotadas neste projeto, as que mais se
destacam são as relacionadas à iluminação e a ventilação naturais. Para a iluminação
natural elementos como shads e a área de cobertura curva permitem grande captação
de iluminação natural, além das janelas para o exterior presentes no bloco vertical
(Figura 3-3,

Figura 3-4,
Figura 3-5 e
Figura 3-6) . Assim como os brises das janelas, os shads tiveram seus designs
concebidos de forma que só entrasse luz difusa, evitando assim o ganho de carga
térmica por meio de iluminação direta.
A cobertura curva, na área destinada a fisioterapia dos pacientes, permite
grande captação de iluminação natural tanto para a área horizontal quanto para a
vertical, já que há aberturas da edificação vertical para a área horizontal. Nesse
elemento também houve o cuidado com a entrada de luz direta, usando de brises para
fazer esse controle. Todos os elementos de controle solar na cobertura são
controlados automaticamente, conforme o posicionamento solar e direção das chuvas.
Figura 3-3: Área de fisioterapia (imagem visualizada de um dos corredores do bloco
de enfermaria)
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Fonte:Google.

Figura 3-4: Vista externa da fachada noroeste do bloco de enfermaria (bloco vertical)

Fonte:Google.

Figura 3-5: Vista interna 1 demonstrando brises.
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Fonte:Google.

Figura 3-6: Vista interna 2 demonstrando brises.

Fonte:Google.

Quanto a ventilação natural, esta se dá basicamente pelo sistema de
convecção. A convecção, ou efeito chaminé, nesta unidade hospitalar acontece nos
ambientes em que a ventilação natural é captada por dutos. Os dutos que vêm do
subsolo, sendo sua captação feita na área externa, na fachada onde incide a
ventilação predominante. Ainda na captação, em um trecho da fachada, há jatos de
água que ajudam a minimizar a temperatura da ventilação que entra na edificação,
além e diminuir as impurezas que irão para o ambiente interno. Quando a ventilação
natural está muito baixa, os exaustores posicionados na boca de captação de entrada
dos dutos sugam o ar para dentro dos dutos, tudo acionado automaticamente, assim
como os shafts e brises (Figura 3-7, Figura 3-8, Figura 3-9, Figura 3-10, Figura 3-11,
Figura 3-12 e Figura 3-13).
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Essas estratégias de conforto lumínico e de temperatura permitem grande
diminuição de uso de energia elétrica (80% dos ambientes do hospital Sarah Fortaleza
usam ventilação e iluminação naturais) e ainda favorecem a interação com o meio
externo, fatores considerados de grande importância nesta dissertação. Assim a
estratégia de captação de ventilação usada por esse Arquiteto foi tomada como base
para a formulação de sistema similar para captação e retirada de ventos dos
ambientes no projeto arquitetônico, elemento integrante desta dissertação.
Figura 3-7: Fachada sudeste mostrando galeria de dutos e entrada de ventilação.

Fonte:Google.

Figura 3-8: Fachada sudeste mostrando bocas de captação de ventilação, com jatos
de água.

Fonte:Google.
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Figura 3-9: Boca de captação de ar localizados no teto da galeria.

Fonte:Google.

Figura 3-10: Vista interna da galeria de dutos e captação de ar.

Fonte:Google.

Figura 3-11: Corte esquemático da galeria de dutos e captação de ar.

Fonte:Google.

Figura 3-12: Bocas de entrada de ar (captadas pelos dutos) nos ambientes.
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Fonte:Google.

Figura 3-13: Corte esquemático do bloco vertical, demonstrando captação de ar pelas
galerias. Logo abaixo, é demonstrada a planta de dutos.

Fonte:Google.

Figura 3-14: Vista aérea do hospital Sarah Fortaleza.

Fonte:Google.
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Figura 3-15: Trecho da fachada sudeste do hospital Sarah Fortaleza (bloco horizontal).

Fonte:Google.

Figura 3-16: Trecho da fachada sudeste do hospital Sarah Fortaleza (bloco vertical).

Fonte:Google.

3.2

PROJETO 2 - EDIFÍCIO BLOX

O Edifício Blox é de autoria do escritório DaM Architects e está localizado em
Praga, capital da República Theca. O edifício é de uso comercial, com 16.200 m²,
distribuidos em oito andares, especificamente de escritórios. Foi projetado para a
obtenção do selo ambiental Breeam-Building Research Establishment Environmental
Assessment Method, sistema de certificação Britânico, o qual possui grande nível de
exigência.

58

Possui tecnologia que monitora a qualidade do ar e os equipamentos
necessários para que o conforto seja permanente. São automaticamente ligados,
porém a regulação manual também é disponível.
O objetivo principal da edificação é favorecer o conforto dos usuários das salas
de escritório, principalmente o térmico. A análise do projeto não pode ser feita de
forma completa, visto que foram encontradas apenas algumas plantas simplificadas.
Porém, na planta chamada de tipo, a única que possui layout, observa-se de forma
marcante a questão do aproveitamento da iluminação, também foco desta
dissertação. A planta do pavimento tipo (Figura 3-17) mostra praticamente todas as
salas, ou mesmo as mesas, locadas nas adjacências da edificação, o que caracteriza
estratégia de ganho de iluminação natural, tendo a forma das esquadrias contribuindo
também para este fato. Estas são verticais, com altura do chão ao teto, além de
estarem em grande número nas fachadas (Figura 3-18,
Figura 3-19, Figura 3-20).
A edificação estudada possui uma tipologia de esquadrias considerada
bastante interessante, visto que essas têm possibilidade de grande alcance de
iluminação natural na profundidade do ambiente. Assim este tipo de esquadria será
usado na proposta arquitetônica desta dissertação, ajudando a compor as estratégias
passivas de conforto para o projeto arquitetônico.

Figura 3-17: Planta baixa pavimento tipo.
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Fonte:Bloxoffices.

Figura 3-18: Fachada.

Fonte:Bloxoffices.

Figura 3-19: Vista interna de sala tipo célula.

Fonte: Bloxoffices.
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Figura 3-20: Vista interna de área aberta com mesas.

Fonte: Bloxoffices.

3.3

EDIFÍCIO SOLARIS

O Edifício Solaris foi projeto por Ken Yeang e está localizado na cidade de
Singapura. Possui quinze andares e está integrado a um complexo que sedia várias
edificações voltadas para pesquisa de Tecnologia, Mídia, Ciências Físicas e
Engenharias Industriais. A edificação é composta por duas torres conectadas com um
átrio central passivamente ventilado (Figura 3-23 e Figura 3-24). Os pisos de escritório
são ligados por uma série de terraços que abrangem o átrio nos andares superiores.
Possui ainda uma “rampa verde”, com inclinação máxima de 1:20 (Figura 3-25, Figura
3-26 e Figura 3-27), a qual liga o nível do solo aos níveis superiores do edifício, com
uma sequência em cascata de jardins. Essa tem profundas saliências com grandes
concentrações de plantas de sombra como uma estratégia para o resfriamento
ambiente da fachada do edifício.
Com características de design sustentável e conceito verde vertical inovador,
característica marcante de seu criador, Ken Yeang, possui certificação Bca
GreenMark, certificação verde de grande importância, a qual avalia um edifício pelo
seu impacto ambiental e desempenho. Possui como estratégias de design verde, além
da vegetação reciclagem da água de chuva, telhado verde, tratameno de fachada com
brises para sombreamento e materiais adequados, é ventilada e iluminado
naturalmente, entre outros.
Este projeto foi considerado como relevante na avaliação de estratégias verdes
a serem usadas na proposta arquitetônica integrante dessa dissertação. Assim foram
adotadas duas das estratégias usadas no edifício Solaris: o tratamento da fachada
com brises e materiais adequados para o clima de Campina Grande, além da
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vegetação. Porém a vegetação foi usada apenas como elemento integrador entre
meio externo e interno, sendo apenas para contemplação, visto que a proposta
arquitetônica tem como intenção a visão máxima do usuário para o meio externo. Logo
a vegetação alta impediria esta visão.
Não foram encontradas plantas baixas, mas as imagens conseguem
caracterizar de forma geral a edificação.
Figura 3-21: Fachada 1

Fonte: Australian Arquitecture Association.

Figura 3-22: Fachada 2

Fonte: Australian Arquitecture Association.
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Figura 3-23: Corte longitudinal, com demonstração das estratégias verdes.

Fonte:
Australian Arquitecture Association.

Figura 3-24: Vista interna átrio.

Fonte: Australian Arquitecture Association.
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Figura 3-25: Vista 1 da “rampa verde” externa.

Fonte: Australian Arquitecture Association.

Figura 3-26: Vista 2 da “rampa verde” externa.

Fonte: Australian Arquitecture Association.
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Figura 3-27: Imagem e corte da “rampa verde”.

Fonte: Australian Arquitecture Association.

3.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ESTUDOS DE REFERÊNCIA
Assim como já explicado nos textos específicos de cada obra, todos estes
projetos foram usados como contribuição para o desenvolvimento do projeto
arquitetônico objeto desta dissertação. Porém, para melhor esclarecimento, segue
tabela com demonstração dos itens usados de cada projeto, de forma resumida,
mesmo alguns tendo sido usados apenas de forma conceitual.
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Tabela 23: Rebatimentos na proposta arquitetônica.

ESTUDOS DE REFERÊNCIA
HOSPITAL DA REDE SARAH KUBTSCHEK

REBATIMENTOS NA PROPOSTA


EM FORTALEZA

O sistema de convecção foi
emprego usando dutos de
captação externa.

EDIFÍCIO BLOX



Os

ambientes

de

permanente

uso
foram

distribuídos nas adjacências
dos pavimentos;


A.

forma

da

esquadria

contribui para o maior ganho
de iluminação natural.

EDIFÍCIO SOLARES



Os

brises

horizontais

ajudam a diminuição de
entrada de luz direta nos
ambientes, além de darem
movimento à fachada.


O

uso

da

vegetação

humaniza a edificação.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4 PROJETO ARQUITETÔNICO
Assim como na pesquisa, o desenvolvimento do projeto arquitetônico seguiu
etapas no seu desenvolvimento. Todas as etapas serão apresentadas a seguir, sendo
que, primeiramente, faz-se necessário explicação da metodologia usada no projeto.

4.1 METODOLOGIA DE PROJETAÇÃO
O projeto arquitetônico iniciou-se pela identificação da problemática, e posterior
seleção e organização dos aspectos considerados necessários para sua solução. Este
processo denominado programação arquitetônica, explicada no item de mesmo nome,
visa ordenar as necessidades dos usuários e suas possíveis estratégias de resolução.
Após a etapa de montagem e definição de todos os elementos físicos presentes
na Programação Arquitetônica, deu-se sequência aos estudos preliminares formais e
plásticos. Partiu-se então da locação e identificação da melhor forma geométrica para
a edificação, levando em consideração fatores climáticos, como área de menor
captação de radiação solar, assim como maior iluminação natural e angulação para
favorecer à ventilação natural.
O passo seguinte foi estudar a implantação dos ambientes, partindo-se da ideia
de adotar ambientes com pouca interação e muita autonomia, assim os espaços de
salas teriam que ficar menos expostos a grandes circulações.
Locados os ambientes se fez necessário trabalhar os fatores considerados de
grande relevância nesta dissertação: iluminação e ventilação naturais dos ambientes.
Assim, foram locadas e dimensionamento as esquadrias, usando marquises e brises,
favorecendo a captação de iluminação natural, sem ofuscamento. Para que pudesse
ser testado o nível de iluminação alcançado no ambiente, foram escolhidos dois
ambientes em fachadas opostas, considerados como mais relevantes, visto que são
as salas com maior área. Como parâmetro de luxes foram considerados 500 luxes, de
acordo com a ABNT NBR ISO 8995-1 – Iluminação de ambientes de Trabalho, Parte
1: interior - e como índice para a simulação computacional, no software Daysim, da
distribuição no ambiente, foi considerado o índice DAcon (porcentagem obtida entre a
relação entre os luxes necessários e o que se obteve com a simulação).
Para a resolução da ventilação natural, foi necessária associação entre janelas
e dutos, já que apenas uma das fachadas está voltada diretamente para a ventilação
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predominante. As esquadrias foram dimensionadas de maneira que pudessem facilitar
na reformulação da dimensão das salas e ainda pudessem proporcionar grande
profundidade de iluminação. Os dutos foram dimensionados seguindo método da
velocidade apresentada por Vale, 2016, seguindo parâmetros dados pela NBR16401
– Instalações de ar-condicionado, Sistemas centrais e unitários. Depois da definição
da dimensão mínima para os dutos, foi feita a simulação prescritiva, pela fórmula
matemática proposta por Lamberts, porém tomando como parâmetro o número de
trocas de ar apresentado pela NBR16401.
Como contribuição para o conforto térmico da edificação, foram citados os
materiais empregados na envoltória da edificação.

4.2 CONCEITO
É de conhecimento comum, principalmente entre os profissionais da área de
arquitetura e saúde, que o ambiente é influenciador positivamente e negativamente
dos usuários de uma edificação. Assim, supõem-se que a qualidade ambiental de um
dado ambiente de trabalho está relacionada à existência de vários fatores como
conforto ambiental, qualidade de arranjos espaciais, ergonomia, entre outros. Porém
cada vez menos estes elementos estão sendo considerados como mais relevantes no
processo projetual. Hoje o que mais se prioriza são elementos estéticos e
automaticamente arquiteturas inapropriadas para o lugar onde é implantada a
edificação. O que se tem como resultado é o grande aumento do uso de energia
elétrica e muita insatisfação dos usuários destes espaços (existem fatores
econômicos responsáveis por isto, porém nesta dissertação estamos abordando
apenas fatores relacionados à arquitetura). Detectando esta problemática, acredita-se
que pelo fato de o espaço influenciar o homem, aquele onde há favorecimento da
qualidade de vida do usuário/trabalhador, automaticamente este aumentará seus
níveis de produtividade, refletidas pelo espaço onde trabalha.
Levando-se em consideração que esta dissertação propõe projeto arquitetônico
de uma obra pública, partiu-se da premissa que a associação de variáveis como
conforto térmico e lumínico e arranjo espacial (variáveis ligadas à estrutura física da
edificação têm maior possibilidade de serem de fato executadas conforme o projeto
arquitetônico, conforme explicado no capítulo 2) podem favorecer o bem estar dos
usuários do espaço, assim como proporcionar diminuição de valores gastos com
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energia elétrica dessas edificações. A variável conforto térmico e lumínico têm grande
relevância devido às questões ligadas a saúde e também a economia de energia
elétrica. Já o arranjo espacial tem a possibilidade de permitir melhor uso destes, tanto
pela forma plástica, quanto pelo layout de uma edificação, trazendo grandes
benefícios, tais como o bem estar físico e psíquico do usuário desse ambiente.
Assim, pensando num conceito que pudesse embasar esta proposta projetual,
buscou-se elementos que pudessem associar as diversas variáveis de projeto
relacionados ao tema proposto por esta dissertação. Convém destacar que estas
variáveis possuem igual importância dentro do tema em estudo. As variáveis são:
economia, funcionalidade e conforto. Assim entende-se que estas devem funcionar
de forma integrada e sincronizada, onde uma depende da outra, formando uma
espécie de engrenagem(Figura 4-1). A intenção é a busca pela melhoria da qualidade
ambiental do espaço físico de um ambiente de trabalho do tipo escritório, trazendo
como consequência possibilidade no aumento da produtividade de trabalho dos seus
usuários.
Figura 4-1 : Engrenagem. Representação conceitual do projeto arquitetônico.

Fonte: Imagens do Google, adaptado pela autora.

4.3 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA
Como explicado no início desta dissertação, o objetivo desta pesquisa é
projetar um edifício de uso institucional com enfoque na funcionalidade e no
desempenho térmico e lumínico da edificação. Após a pesquisa de referências de
projeto e revisão da literatura sobre os assuntos relacionados à arranjos espaciais e
sua funcionalidade e sobre iluminação e ventilação naturais, o desenvolvimento do
projeto arquitetônico foi a etapa posterior.
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Partindo do objetivo geral do projeto, se fez necessário um direcionamento para
tomada de decisões. Para isso, foi adotada uma metodologia de projeto, na qual foi
desenvolvida uma programação arquitetônica, cujo contexto do projeto foi
caracterizado, e assim foram determinadas as estratégias inicias para serem usadas
no projeto. A programação arquitetônica é uma estratégia contemporânea de
direcionamento de decisões projetuais. Muito embora, o processo projetual possuía
também seu lado intuitivo, com o uso da programação arquitetônica no processo
projetual, o direcionamento a ser seguido na tomada de decisão tornar-se mais
passível de acertos.
A metodologia adotada nesta fase do projeto foi uma fusão de programação
demonstrada por Parshall (2001) em Problem Seeking e experiências pessoais. A
estratégia do Problem Seeking dá uma noção geral de tudo que possa estar envolvido
(limitação dada pelo projetista) com o projeto e que possa interferir na projetação. As
considerações são feitas relacionando aspectos de função (pessoas, atividades e
relacionamentos), forma (local, ambiente e qualidade), economia (orçamento, custos
de operação e ciclo de vida útil) e tempo (passado, presente e futuro), associadas aos
objetivos (aonde chegar e por que), aos fatos (conhecimentos e dados), aos conceitos
(maneira de alcançar o objetivo), às necessidades (qualitativa os de custos, espaço e
qualidade), e aos problemas que possam existir, que possam limitar a projetação ou
construção do empreendimento. Nem sempre podem existir considerações para cada
um destes itens (como o projeto desta dissertação), porém é necessário que seja
verificado no início do processo, para diminuir ao máximo o surgimento de elementos
que prejudiquem a projetação. A figura abaixo (Tabela 4-1) demonstra os elementos
considerados como relevantes para o projeto desta dissertação.
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Tabela 4-1: Tabela com programação baseada no Problem Seeking.

Fonte: Produção autora.



Função x metas

Parte-se da premissa que uma forma apropriada para cada necessidade de
organização pode contribuir para a proporção da qualidade ambiental no espaço
edificado.


Função x fatos

O número de ocupantes da edificação será 300, distribuídos pela atividade
desempenhada, as quais, na grande maioria, são atividades formais com usuários
com vestimentas incompatíveis com o clima local.


Função x conceitos

Uma funcionalidade adequada para o espaço pode contribuir para a
produtividade do usuário em qualquer ambiente de trabalho.


Função x necessidades

O uso da edificação é de escritório com características de muita autonomia e
pouca interação, sendo necessária a criação de restrição de espaços.
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Função x problemas

Como trata-se de uma procuradoria, ou seja, de atividade ligada ao Direito, as
pessoas ligadas à essa atividade tendem a se vestir de forma mais formal e
consequentemente de forma inadequada ao clima de Campina Grande. Este fator
acaba por se tornar um grande problema visto que a expectativa do usuário por
conforto no ambiente é de temperaturas menores do que se houvesse o uso de
vestimenta apropriada.


Forma x fatos

Abrange todas as normas aplicáveis ao projeto as quais são passíveis de
modificação da forma da edificação como: Plano Diretor e Código de Obras de
Campina Grande, NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos, NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios, NBR 5413 –
Iluminância de interiores, ABNT/CB-03 – Comitê Brasileiro de Eletricidade, NBR
ISO/CIE 8995-1 – Iluminância de Ambientes de trabalho Parte 1: interiores, e NBR
15215-4 – Iluminância Natural Parte 4: Verificação experimental das condições de
iluminação interna de edificações – método de medição , NBR 16401 – Instalações de
ar-condicionado – sistemas centrais e unitários, NBR 6401 – Instalações centrais de
ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto. Além das normas a
topografia do terreno e os aspectos climáticos do local também são essenciais para a
caracterização das estratégias de conforto.

4.4 FATORES CLIMÁTICOS DE CAMPINA GRANDE
Buscando um melhor entendimento do desempenho ambiental possível de ser
alcançado para Campina Grande, faz-se necessário conhecer o contexto climático em
que a cidade está localizada.
Campina Grande, é uma cidade de latitude 7° e longitude 35°, está localizada
na Zona Bioclimática Z8, segundo a ABNT/CB-02, muito embora apresente dois
climas de acordo com a classificação de Koppen: clima tropical chuvoso (As) e o clima
semiárido quente (BSh) (RANGEL e SOUZA, 2014). Sua altitude é de
aproximadamente 540m acima do nível do mar e por estar distante do litoral, lhe
confere características próximas de cidades serranas, principalmente em algumas
épocas do ano, com temperaturas mais amenas do que no restante do estado.
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Figura 4-2: Classificação de Koppen.

Fonte: Google.

A análise do clima de referência (RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA,
2014), ano 2009, por meio do programa Climate Consultant demonstra através da
carta psicométrica (Figura 4-3), que há predominância de conforto térmico de 58% no
horário comercial (8h às 18h) e o restante do tempo está em condições de
desconforto. Os pontos em verde representam o conforto e os em vermelho o
desconforto.
Deve-se observar que este desconforto não está ligado só às altas
temperaturas, mas também às baixas. A variação de temperatura é demonstrada na
Figura 4-4, porém este gráfico representa a variação para o dia inteiro, já a

Tabela 4-2, demonstra a variação de temperatura no horário de 8 h a 18 (horário
comercial) e de 18 h a 8 h. Observa-se que o desconforto no horário comercial está
relacionado às altas temperaturas e o desconforto para o frio ocorre com maior
frequência no horário em que não haverá uso da edificação. Baseando-se nesses
dados, percebe-se que a possibilidade de se atingir o conforto térmico no ambiente
no horário de trabalho é possível de ser alcançado.
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Figura 4-3: Carta Psicométrica.

Fonte: Adaptado do Climat.

Figura 4-4: Variação de temperatura durante todo o dia.

Fonte: Climate Consultant.
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Tabela 4-2: Porcentagem de desconforto para o frio e para o calor.
08h00min às 18h00min
Variação de
Mês

%

%

conforto

desconforto

temperatura
para o
desconforto
(em graus)

18h00min às 05h00min
%
umidade
(variando

%

%

entre

conforto

desconforto

direções

21 a 22 e 26

30-70 e

a 33

>70

21 a 22 e 27

30-70 e

a 32

>70

37

63

Fevereiro

55

45

Março

59

41

27 a 31

Abril

63

37

27 a 32

>70

Maio

70

30

21 a 22 e 26

>70

Junho

61

39

Julho

68

32

Agosto

71

29

umidade

para o
desconforto

25

75

20 a 22

>70

22

78

19 a 22

>70

29

71

21 a 22

>70

30

70

21 a 22

>70

22

78

19 a 22

>70

18

82

17 a 22

>70

>70

4

96

17 a 22

>70

5

95

17 a 22

>70

9

91

18 a 22

>70

30-70 e
>70

a 29
>70

a 33
20 a 22

temperatura

%

(em graus)

do vento)

Janeiro

21 a 22 e 27

Variação de

18 a 22

>70

20 a 22 e 27

30-70 e

a 30

>70

Setembro

63

37

Outubro

50

50

27 a 33

30-70

18

82

19 a 22

>70

Novembro

52

48

27 a 32

30-70

20

80

19 a 22

>70

Dezembro

43

57

27 a 33

30-70

26

74

20 a 22

>70

Fonte: Produção autora baseado em Climate Consultant.

Para o projeto em questão, foi escolhido o modelo de conforto adaptativo
ASHRAE 55 (Figura 4-5), pois a edificação não terá nenhum mecanismo automático
para favorecer ao conforto. O usuário terá liberdade de controle das aberturas. A
análise do modelo de conforto mostra que o resfriamento artificial é necessário apenas
8,5% do dia, e as estratégias mais importantes são o sombreamento da abertura, o
uso de movimento de ar (seja natural ou forçado), e a desumidificação do ambiente.
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Figura 4-5: Estratégias bioclimáticas para edificação híbrida, baseado na ASHRAE 55.

Fonte: Adaptado de Climat Consultant.

Nessa combinação de estratégias, o uso da ventilação para resfriamento
interno é eficaz, visto que a maioria dos meses, no horário considerado como válido
(8 h às 18 h), têm umidade superior a 70% (para Lamberts, et al 2014, 80%) com
temperaturas de desconforto acima de 29°. Porém é de grande importância que sejam
criados mecanismos de controle de todas as aberturas, visto que esta região tem
baixas temperaturas em alguns meses do ano, mesmo nesse período (8 h às 18 h).
Analisando a rosa dos ventos para Campina Grande (Figura 4-6) percebe-se
que a predominância dos ventos vem do leste e do sudeste, para o horário de
funcionamento da edificação, com velocidades máximas variando entre 4 e 8m/s e
médias entre 3 e 4 m/s.
O terreno para onde foi desenvolvida a proposta arquitetônica, encontra-se em
área urbana, porém na direção da ventilação predominante não há edificações altas,
aumentado a probabilidade de que a direção e velocidade dos ventos predominantes
para o terreno sejam altas. As edificações mais altas encontram-se na direção norte
e oeste (
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Figura 4-7). Estas foram consideradas na análise possíveis sombreamentos na
locação dos blocos, explicado no capítulo de desenvolvimento do projeto
arquitetônico.
Figura 4-6: Rosa dos ventos para Campina Grande.

Fonte: Adaptado do software Climate Consultant.

Figura 4-7: Edificações no entorno do lote

Fonte: Produzido pela autora.

4.5 LEGISLAÇÃO URBANA
O terreno escolhido para implantação da edificação possui 6.466,13 m² e está
situado na Rua Antônio de Carvalho Souza s/n, no bairro Estação Velha, na cidade
de Campina Grande no estado da Paraíba, município situado distante 130 km da
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capital, João Pessoa. Esta área é considerada como Zona de Recuperação Urbana
pelo Código de Obras de Campina Grande, com taxa de ocupação de 75%, taxa de
permeabilidade de 20% e índice de aproveitamento de 4. Esta zona não apresenta
limitador de gabarito e exige uma vaga de estacionamento para cada 45m².
Figura 4-8: Município de Campina Grande. Localização do bairro.

Fonte: Google.

Figura 4-9: Terreno.

Fonte: Google, adaptado pela autora.



Forma x conceitos

Como o conceito foi tomado como ideia a se a ser seguida no projeto
arquitetônico desta dissertação, vários elementos tiveram que ser pensados para que
pudesse atingi-lo. Um deles, um dos mais importantes por se tratar de princípio de

78

projeto, foi a forma da edificação. Esta ainda teve que ser pensada para atingir
questões de flexibilidade para possibilitar a alteração de organização administrativa
ou mesmo mudança de uso.


Forma x necessidades

O número de vagas de estacionamento previsto como mínimo em função do
número de funcionários e legislação urbana foi de 188 vagas.


Forma x problemas

A forma pode ser limitada tanto pelas limitações urbanísticas como pela
dimensão e geometria do terreno. Para este projeto dimensões horizontais
demasiadamente grandes não eram possíveis visto que o terreno tem dimensões
muito limitadoras.


Economia x metas.

Um dos objetivos do projeto é a criação de estratégias passivas de conforto
térmico e lumínico para assim minimizar o uso de energia elétrica.


Economia x necessidades

O valor total do empreendimento deve ser estimado e considerado como
relevante para qualquer tipo de edificação. Para esta dissertação não foram
considerados, visto que o projeto é hipotético.


Tempo x metas

A edificação deve ser pensada para duração de muitos anos, com apenas
manutenção preventiva. Os materiais pensados para este projeto são de longa vida
útil, podendo ter poucas manutenções.


Tempo x Metas

Projeto pensando para ser construído de forma completa, sem necessidade de
ser pensado para construção em etapas. Esclarecidos os itens que pudessem
caracterizar de forma geral o empreendimento, partiu-se para as etapas seguintes. A
primeira foi listar as atividades desempenhadas para aquele uso. Após isso, as etapas
consecutivas não necessitavam ser criadas em uma ordem específica.
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Para isso, foi analisada a interação e autonomia considerando LAING (2004)
como elemento chave para determinação de qual arranjo espacial melhor se
adequaria ao empreendimento. A determinação de interação e autonomia de cada
atividade foi baseada em entrevista feita de forma informal com a Chefe de Gabinete
da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte localizada em Natal-RN,
apenas para conhecer melhor a atividade de uma procuradoria. Também foram
determinadas quais as premissas de conforto e funcionalidade para cada ambiente,
baseando-se na análise da função a ser exercida no ambiente.
Após a conclusão dessas etapas era necessário criar um fluxograma para a
análise da inter-relação entre ambientes e setores (Figura 4-10, Figura 4-11, Figura
4-12, Figura 4-13, Figura 4-14 e Figura 4-15). Como o projeto abrange muitos
ambientes, a Figura 4-13 apresenta apenas um trecho de uma tabela na qual
elementos, considerados importantes para a caracterização do ambiente, são
apresentados (interação x autonomia; estimativas de área; premissas de conforto e
funcionalidade). A tabela completa encontra-se em apêndice.
Figura 4-10: FLUXOGRAMA PAVIMENTO TÉRREO

Fonte: Desenvolvido pela autora.
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Figura 4-11: FLUXOGRAMA 1° PAVIMENTO

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figura 4-12: FLUXOGRAMA 2° PAVIMENTO

Fonte: Desenvolvido pela autora.
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Figura 4-13: FLUXOGRAMA 3° PAVIMENTO

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figura 4-14: FLUXOGRAMA 4° PAVIMENTO
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Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figura 4-15: FLUXOGRAMA 5° PAVIMENTO

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Tabela 4-3: Trecho da tabela de elementos que caracterizam os ambientes.

83

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Assim foram organizadas as informações a serem aplicadas no partido
arquitetônico, proporcionando a possibilidade de melhor locação de ambientes e
melhores arranjos de espaços.

4.6 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
Para que fosse possível definir o partido arquitetônico adotado, era necessária
a compressão do conceito que seria o fio condutor do processo projetivo. Além disso,
e ao mesmo tempo, as definições das estratégias bioclimáticas e da programação
arquitetônica, também alimentariam esse processo.
Para a formulação do partido, alguns elementos foram considerados principais.
O primeiro era compreender o clima da cidade para onde está sendo elaborada a
proposta, depois determinar se todos os elementos desta análise seriam levados em
consideração nesse princípio de projeto. Após isso era necessária a análise dos
fatores urbanísticos limitadores do projeto. Assim, o primeiro passo foi estudar a
relação entre o terreno e uma futura forma para a edificação, e após isso seguir as
outras etapas: distribuição dos ambientes, estudos sobre a ventilação, iluminação e
materiais da envoltória.


Forma x implantação

Considerando a funcionalidade como critério principal na escolha da forma da
edificação, a profundidade da lâmina foi o ponto de partida para essa escolha. Como
a característica principal do uso do projeto em questão era muita autonomia e pouca
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interação, partindo-se das análises de LAING (2004), o empreendimento tem como
arranjo espacial mais favorável o tipo célula.
Outro fator, além das características de funcionalidade, de grande relevância
na escolha da forma era usar estratégias passivas de iluminação e ventilação.
Tendo como limitador de área a geometria do terreno e os afastamentos
necessários obedecendo a legislação urbanística, optou-se pela forma retangular, a
qual foi refinada em função da implantação.
A implantação foi pensada em função de aspectos da carta solar, considerando
os sombreamentos possíveis do entorno. Seguem a demonstração dos testes de
implantação e as formas estudadas:

Figura 4-16: 1°estudo de implantação.
IMPLANTAÇÃO

PERSPECTIVA

LEGENDA
Terreno
Torres

MÁSCARAS TORRE 1

NORTE

SUL

MÁSCARAS TORRE 2

OESTE
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Fonte NORTE

OESTE

LESTE

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-17: 2° estudo de implantação.
IMPLANTAÇÃO

PERSPECTIVA

LEGENDA
Terreno
Torres

MÁSCARAS TORRE 1

NORTE

SUL

LESTE

OESTE
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MÁSCARAS TORRE 2

LESTE

SUL

NORTE

OESTE

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-18: 3° estudo de implantação

.

IMPLANTAÇÃO

PERSPECTIVA

LEGENDA
Terreno
Torres

MÁSCARAS TORRE 1

NORTE

SUL

LESTE

OESTE
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MÁSCARAS TORRE 2

NORTE

SUL

LESTE

OESTE

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-19: 4° estudo de implantação.
IMPLANTAÇÃO

PERSPECTIVA

LEGENDA
Terreno
Torres

MÁSCARAS TORRE 1

NORTE

SUL

LESTE

OESTE
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MÁSCARAS TORRE 2

NORTE

SUL

LESTE

OESTE

Fonte: Elaborado pela autora.

Analisando os estudos, de forma geral, poderia ser escolhida qualquer uma das
opções, pois nas horas que as fachadas não estão sombreadas, o aumento de carga
térmica não prejudicaria o funcionamento da instituição, já que são horários cuja
edificação estará desocupada. Se forem analisados os estudos que possibilitem
menor área de fachada para o oeste, podería-se optar pelas opções 3 ou 4. Porém na
opção 3, quanto mais alto fosse a torre 1, mais teríamos obstrução e sombreamento
para a fachada norte da torre 1, além do volume da torre ficar desproporcional, com a
torre muito alongada em um único sentido. Á área necessária para absorver todos os
ambientes era extensa. Assim, mesmo a distribuindo em vários andares, a edificação
se tornaria muito alongada. Se levarmos em consideração que corredores longos
precisam de grandes larguras para não ocasionar a sensação de enclausuramento,
teríamos que aumentar a profundidade do bloco, favorecendo à criação de cubículos
no meio da edificação, em reformulações futuras. Assim, a opção escolhida foi a 4
dividindo-se a área em dois blocos (Figura 4-19).
Conseguiu-se uma boa extensão de fachada, para que a iluminação natural
fosse aproveitada ao máximo, e pouca profundidade, a qual é ideal para modificações
futuras, pois condiciona a administração da edificação a modificar os espaços de
modo que estes sempre terão iluminação natural para um dos lados. Isso não é critério
determinante, mas cria a possibilidade de arranjos de layouts limitados mesmo que
haja mudança de uso no futuro.
Além das torres, era necessária a implantação de um auditório, tendo sido feito
vários estudos de locação. Até o momento da apresentação para a qualificação deste
trabalho, o auditório tinha sido locado no térreo, porém houve uma reformulação do
espaço, explicada posteriormente, chegando-se à conclusão que a melhor opção seria
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levar o auditório para dentro das torres, visto que todos os estudos (Figura 4-20, Figura
4-21 e Figura 4-22), apontaram problemas como obstrução de fachadas das torres e
diminuição da liberdade no lote, devido ao pouco espaçamento entre torres e o bloco
de auditório. Outro problema observado é que a ventilação para os andares mais
baixos das torres seria prejudicada.
Figura 4-20: 1° estudo locação auditório.

LEGENDA
Terreno
Torres
Auditório
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-21 – 2° estudo locação auditório.

LEGENDA
Terreno
Torres
Auditório

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-22: 3° estudo locação auditório.

LEGENDA
Terreno
Torres
Auditório
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Fonte: Elaborado pela autora.

A dificuldade na locação do auditório se deu no momento de decidir sobre qual
tipo de estrutura que deveria ser usado. A estrutura de concreto armado tradicional foi
pensada inicialmente, visto que além de ter grande vida útil, poderia baratear a obra
se fosse comparada a outros tipos de estrutura. Essas características são
importantes, visto, principalmente, tratar-se de uma instituição pública.
Porém, alguns outros fatores eram relevantes e puderam ser detectados já no
estudo de forma e implantação da edificação. Um deles era a grande dificuldade na
locação de vagas no estacionamento, já que ele foi previsto para a área de subsolo,
pois o posicionamento das torres limitaria a locação de muitas vagas, exigidas pelo
código de obras, mais as rampas de entrada e saída do subsolo, além de que o
restante do terreno no térreo era insuficiente para locar vagas.
Outro problema encontrado era a locação de pilares no meio da lâmina, tirando
a liberdade da locação das salas em uma futura reformulação de layout. Assim foi
tomada a decisão por estrutura protendida, com laje lisa, onde há maior liberdade de
espaço com a criação de grandes vãos. Gerando essa liberdade, o auditório foi locado
dentro da torre 1 com sua área de apoio na torre 2 (Figura 4-23), dando maior
amplitude ao terreno. A modulação de quatro módulos de 8x15 m e um de 6x15 m
(ver projeto arquitetônico em apêndice) foi baseada na maior liberdade possível de
planta, além da melhor possibilidade de locação das vagas de estacionamento no
subsolo.
Figura 4-23: Planta baixa 2° pavimento – planta do auditório.
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Fonte: Elaborado pela autora.

4.6.1 Distribuição de layout
Paralelamente à definição de forma e locação da edificação foi necessário
pensar, de forma prioritária, na distribuição de ambientes dos pavimentos de salas de
trabalho seguindo a necessidade de pouco interação e muita autonomia. De forma
secundária foram pensados nos pavimentos onde não existiriam atividades
permanentes (as salas de trabalho), no térreo e nos subsolos. Assim, segue
explanação de como foram tomadas as decisões para os pavimentos.
4.6.2 Pavimentos de atividades de escritório
Como citado anteriormente, este tipo de instituição tem mais características do
tipo célula. Pela forma escolhida, as salas foram distribuídas nas adjacências das
torres 1 e 2, criando circulação central em cada uma delas (exemplificado pelo 5°
pavimento nas Figura 4-25, Figura 4-26, Figura 4-27 e Figura 4-26). Como a atividade
fim da instituição tem como característica pouca interação e muita autonomia, a
característica arquitetônica que deve ser adotada nesses espaços é de limitação de
circulação de pessoas nos espaços de trabalho, diminuindo a possibilidade de ruído.
Como a interligação entre as torres era necessária, esta fui usada para ajudar na
socialização de funcionários, estratégia citada por como Kraut apud CABE (2005)
como elemento de contribuição para ajudar na produtividade do usuário.
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...afirma que mais de 80% das Interações valiosas podem ser classificadas
como informais, incluindo interações curtas que podem ocorrer ao passar em
um corredor ou quando parado em uma máquina copiadora ou de café. (Kraut
apud CABE (2005) (tradução autora).

Figura 4-24: Planta baixa geral, identificando locação de salas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-25: Planta baixa 5° pavimento torre 1.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-26: Planta baixa 5° pavimento torre 2.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-27: Planta baixa 5° pavimento torre 3.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Tais estratégias são consideradas valiosas tanto pela criação de vínculos de
empatia entre os funcionários, como a possibilidade de conversas sobre trabalho e
nas quais muitas questões são pensadas de forma menos formal. Estes encontros
são baseados nas distâncias percorridas, o trajeto percorrido, e na possibilidade de
visualização das pessoas.
Baseando-se nisso, a criação de uma interligação entre as torres 1 e 2,
chamada de torre 3, foi usada como estratégia de projeto com o objetivo de promover
tal interação entre os usuários, ajudando na restrição de circulação de pessoas e
diminuição de ruído necessários ao desenvolvimento de atividades nas torres onde
serão desenvolvidas as atividades de trabalho. Nesta torre foram locados elementos
que pudessem favorecer ao encontro de pessoas, como os elevadores principais da
edificação, além de outros elementos que ajudassem à promoção de conversas
informais um pouco mais demoradas, como cafés e pequenos lounges, distribuídos
entre todos os andares.
Uma teoria que ajuda a justificar a necessidade de visualização ou não de
espaços e as consequências disso é a teoria da Sintaxe espacial.
Partindo da premissa que o espaço influencia o homem, a ciência da Sintaxe
Espacial tem grande relevância como ferramenta tanto na análise urbanística como
da edificação. A SE (sintaxe Espacial) é uma ciência surgida em 1970 (HOLANDA),
que busca entender a inter-relação entre os vários elementos que compõem o espaço
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urbano ou da edificação. Esta ciência parte da premissa que o espaço por si só
influencia o movimento do usuário do espaço. Como uma ferramenta, a sintaxe
contempla técnicas de entendimento e representação do espaço, gera subsídios que
permitem ao pesquisador investigá-lo do ponto de vista das articulações, descreve
possibilidades de interação e contatos a partir de possíveis fluxos diferenciados de
veículos ou pessoas.
Com os tipos de análises configuracionais dos espaços através da SE é
possível fazer análise, sobre alguns aspectos, que não seriam possíveis com outras
ferramentas. A SE tem como princípio inicial considerar o espaço analisado, a
edificação ou o exterior, como um sistema. Essas análises são feitas no plano
bidimensional, sendo em função das propriedades espaciais, as quais são:
acessibilidade topológica e geométrica, e visibilidade. A representação dos resultados
dessas análises é em forma de representações gráficas, quantitativas e mensuráveis,
nos quais se consegue fazer medições sintáticas, ou topológicas, como conectividade
e integração.
A conectividade é a quantidade de possibilidades de percursos que o pedestre
pode utilizar; A integração é, de acordo com Hillier (2009), o potencial de “ir para” (tomovement potential), que se refere à facilidade de ir de um ponto a outro da cidade.
Dentro de uma edificação, o raciocínio é o mesmo. Esse potencial de escolha de uma
direção está ligado diretamente à quantidade de passos topológicos (mudanças de
direção) que usuário do espaço dará para chegar onde deseja.
Entre todos os recursos que a análise sintática dispõe para análise do espaço,
e assim auxiliar na projetação, os mapas de visibilidade foram escolhidos como
recurso de análise da proposta arquitetônica desta dissertação. Mapa de visibilidade
segundo Turner et al (2001) é a área dentro de um espaço diretamente visível a partir
de um ponto dentro deste mesmo espaço, formando um campo visual limitado por
barreiras à visão ou ao deslocamento (Figura 4-28).

Figura 4-28: Esquema de uma isovista.
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Fonte: TURNER et al., 2001.

Para o trabalho em questão a análise do mapa de visibilidade limitou-se à
integração visual, apesar de ter outras funções. Benedikt (1979) afirmou que o estudo
de campos visuais poderia explicar e prever certos comportamentos das pessoas nos
espaços. Segundo Hiller (2003, p. 06.2) “a visão é a mentora do movimento”. A
tendência é de que haja movimentação maior em espaços com maior visibilidade,
visto que estes potencializam a convergência de pessoas para alguns locais, como
praças, monumentos, prédios importantes, parques, etc, ou ainda que, segundo
Saboya (2011) sejam propícias para usos que ensejam privacidade. Para a cidade
essa característica citada por Saboya (2011) caracteriza áreas que muitas vezes
transmitem insegurança, já nas edificações isso propicia à espaços restritos.
A partir do entendimento dessas relações, que o espaço possui de forma
cognitiva, os resultados têm rebatimento na proposta arquitetônica. Para o
posicionamento da torre 3 levou-se em consideração esta estratégia de visualização
do espaço. De forma gráfica tem-se o grafo de visibilidade, que nesta dissertação
optou-se pela escolha do quinto pavimento para exemplificar (Figura 4-29). No grafo
as cores mais quentes representam locais com maior integração visual e assim
favorecem ao encontro.
A área da torre 3 é totalmente visualizada pelas pessoas que saem das torres
1 e 2, tendo uma visão total do espaço. Já as pessoas que estão na torre 3 não
visualizam internamente as torres 1 e 2. O acesso limitado pela forma e também pela
locação das salas de reunião nas entradas das torres 1 e 2 limita a visualização dos
espaços internos destas torres, os tornando mais restritos.
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Figura 4-29: Grafo de visibilidade do quinto pavimento.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do software Dephmap.

4.6.3 Estudo do térreo
A questão da funcionalidade do espaço deveria estar presente em todo o
projeto. Como explicado anteriormente, a possibilidade de visualização permite ou não
a interação do espaço analisado. Por isso, assim como nos pavimentos superiores (1˚
ao 5˚), essa questão também foi desenvolvida para o pavimento térreo.
Em uma primeira formulação (Figura 4-30), momento da apresentação para a
qualificação deste trabalho, a planta do térreo abrangia alguns setores de atividades
de escritório e serviços, além do auditório, porém depois da relocação do auditório
para dentro da torre 1, aumentando um pavimento também na torre 2, foi possível
retirar serviços ali locados. Assim este pavimento ficou parcialmente como pilotis,
integrando a edificação ao meio externo. Esta reformulação trouxe permeabilidade
física e visual e consequentemente mais espaços livres de convivência para os
usuários da edificação, contribuindo para a socialização destes

Figura 4-30: Primeira opção de planta do térreo.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Além da retirada de atividades deste pavimento, o deslocamento do auditório
para dentro das torres permitiu que a área do terreno ficasse mais ampla, dando
possibilidade ainda de locação de algumas vagas de estacionamento para visitantes
neste nível, um bloco de serviço, além de uma segunda guarita para que a entrada de
visitantes fosse melhor controlada.
Assim como outros pavimentos, foi desenvolvido um grafo de visibilidade para
este (Figura 4-), confirmando a possibilidade de interação visual. No grafo as cores
mais quentes representam locais com maior integração visual e assim suscetíveis ao
encontro de pessoas.

Figura 4-31: Grafo de visibilidade do pavimento térreo.
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Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do software Defmap.

4.6.4 Estratégias bioclimáticas
Seguindo as orientações de estratégias apropriadas para o clima de Campina
Grande, o projeto atendeu às três indicadas na análise do clima da cidade como
necessárias para a promoção do conforto: ventilação natural, sombreamento e
desumidificação. Assim, após ter sido feito estudo de forma e implantação, estudos
para a envoltória da edificação eram determinantes para se alcançar as estratégias
de conforto caracterizadas como mais importantes para Campina Grande.
4.6.5 Captação de ventos
A possibilidade de refrigeração mecânica é uma realidade constante neste tipo
de uso, influenciado principalmente pelas vestimentas. Porém o projeto da edificação
foi concebido para possibilitar a escolha do usuário pelo uso ou não de benefícios
naturais como ventilação e iluminação naturais. Como grande parte dos andares é
formada por células fechadas, a captação de ventos de forma direta era inexistente
para as salas voltadas para o norte. As salas que ficaram posicionadas para a fachada
sul, tinham sua captação de ventilação pelas próprias janelas voltadas para a
ventilação predominante, porém a saída do vento não ocorreria. Já para as salas que
ficam opostas, posicionadas para a fachada norte, o problema se inverteria. A saída
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da ventilação iria ocorrer pelas janelas posicionadas para a fachada norte, porém não
havia como fazer a captação da ventilação predominante.
No primeiro momento foi pensado na possibilidade de existirem aberturas nas
divisórias (Figura 4-32 e Figura 4-32) que fazem fechamento do ambiente e limitação
da circulação, pois assim teria possibilidade de saída da ventilação para as salas
voltadas para a fachada sul e entrada de ventilação para as salas voltadas para a
fachada norte, visto que existem aberturas na circulação da lâmina (voltadas para
leste e para o oeste) (Figura 4-33). Porém foi observado que a acústica dos ambientes
ficaria fragilizada, além da probabilidade de a ventilação cruzada não funcionar de a
forma suficiente para a promoção de conforto térmico. Assim foi descartada esta
estratégia como sendo válida para este arranjo de layout.
Figura 4-31: Planta baixa demonstrando a ventilação cruzada pelas aberturas nas
divisórias e esquadrias.

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figura 4-32: Corte demonstrando a ventilação cruzada pelas aberturas nas divisórias
e esquadrias nas fachadas.
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Fonte: Desenvolvido pela autora.

Figura 4-33: Planta baixa com indicação de esquadrias voltadas para leste e oeste.

Fonte: Desenvolvido pela autora.

Baseando-se na estratégia pensada por Lelé para o Hospital Sarah de
Fortaleza, houve uma adaptação para o projeto desta dissertação, buscando a
captação e saída de ventos de forma que não interferisse na liberdade da lâmina.
Dutos de captação e saída de ar foram criados para executar o papel de levar a
ventilação para dentro do ambiente e outros que terão a função de retirada do ar
quente. Os dutos foram pensados de maneira que pudessem ser desativados quando
o layout for necessário ser planta livre, já que neste caso a captação e saída da
ventilação poderiam ser exclusivamente pelas janelas.
Em todas as lâminas existem aberturas nas fachadas para captação e saída de
ventilação através de dutos horizontais (Figura 4-35, Figura 4-36, Figura 4-37, Figura
4-38, Figura 4-39, Figura 4-40 e Figura 4-40), evitando dutos verticais no interior da
edificação, os quais seriam uma obstrução quando houvesse necessidade de planta
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livre. Os dutos na cor roxa representam a saída da ventilação, para a fachada norte,
dos ambientes voltados ao sul, com a entrada de ventilação sendo feito através das
janelas, voltadas para a fachada sul. Os dutos na cor vermelha representam a entrada
de ventilação, pela fachada sul, para os ambientes voltados para a fachada norte, com
a saída de ventilação sendo feito através das janelas voltadas para o norte. Nas bocas
de entrada, locadas nas fachadas, forma locados ventiladores que irão insuflar o ar
para dentro, assim como na proposta de Lelé para o Hospital Sarah de fortaleza, para
ajudar a insuflar o ar para dentro dos dutos. Nas bocas de saída, locadas nas
fachadas, também existiram ventiladores, porém funcionando como exaustores, para
fazer o oposto: ajudar a retirar o ar de dentro da sala. Como esta edificação foi
pensada para dar a possibilidade de uso dos sistemas naturais e artificiais, os
ventiladores de insuflação e exaustão terão que ser acionados por chave de
acionamento, podendo ser como um interruptor, onde a exaustão nos dutos de saída
e a insuflação nos dutos de entrada seriam acionadas de forma interligada.
Figura 4-34: Planta baixa 1° pavimento – com dutos e direcionamento do vento.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-35: Planta baixa 2° pavimento – com dutos e direcionamento do vento.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-36: Planta baixa 3° pavimento – com dutos e direcionamento do vento.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 4-37: Planta baixa 4° pavimento – com dutos e direcionamento do vento.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-38: Planta baixa 5° pavimento – com dutos e direcionamento do vento.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 4-39: Trecho de corte B – representação de corte com dutos de saída e entrada.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-40: Trecho de corte A – representação de corte de dutos de saída.

Fonte: Elaborado pela autora.

A parte do duto de entrada que sobe no ambiente foi pensada de maneira que
possa ser desacoplado do piso quando houver necessidade, tendo tampo na área
superior para que possa ser usado como um mobiliário (Figura 4-41). Como o piso
escolhido foi o elevado, a facilidade de fechamento dos dutos é existente, podendo os
vazios serem fechados com as placas de piso. Nas bocas de entrada de ar foram
usadas venezianas móveis, de forma que quando o ar condicionado estiver sendo
usado, o usuário tem a possibilidade de fecha-las. Já para as bocas dos dutos de
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saída, a possiblidade de fechamento pelo usuário não existe já que as aberturas são
no teto. Assim como para os dutos de entrada, esses dutos têm a possibilidade de
serem desativados, já que o forro escolhido é modular. O fluxo da ventilação é
representado nas imagens Figura 4-35, Figura 4-36, Figura 4-37, Figura 4-38, Figura
4-39, Figura 4-40 em planta e corte respectivamente.
Figura 4-41: Representação do duto de entrada de ar no ambiente.

Fonte: Elaborado pela autora.

Na torre 3 as aberturas opostas proporcionarão a ventilação cruzada podendo
ser de forma permanente, sendo que em alguns meses durante o ano, as janelas
deverão ser operadas pelos usuários, visto que do mês de junho a agosto a cidade de
Campina Grande possui temperaturas muito baixas, mesmo durante o dia, causando
desconforto pelo frio.
Resolvida a questão do fluxo da ventilação, era necessária a determinação de
tamanho, tipo de funcionamento e material a ser utilizado nas esquadrias. Além da
questão da área necessária para o eficaz uso da ventilação, as esquadrias foram
pensadas para que houvesse a máxima captação de luz natural pelo usuário e
possibilitando ao máximo a visualização do meio externo. A profundidade de
iluminação que a esquadria deveria proporcionar ao ambiente foi um dos elementos
principais para a análise. Partiu-se das regras simplificadas para captação de luz
demonstrados na Tabela 2-1 no capítulo 2.4 onde basicamente a profundidade de luz
alcançada tem como princípio a altura da esquadria. Usando como referência as
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esquadrias utilizadas no edifício Blox, descrito no capítulo de precedentes
arquitetônicos, optou-se por esquadria do tipo piso a teto (Figura 4-42), pois o alcance
da luz será mais profundo no ambiente.
Figura 4-42: Detalhe de esquadria das fachadas.

Fonte: Elaborado pela autora.

No arranjo espacial as esquadrias têm papel de grande relevância já que a
intenção é que o espaço seja flexível, porém que este continue com conforto térmico
e não atrapalhe na acústica do ambiente. Na alteração de dimensionamento de salas,
muitas vezes as divisórias, ou mesmo a alvenaria, são colocadas de forma
perpendicular às esquadrias (Figura 4-43) ocasionando problemas de acústica. Ou
ainda, salas ficam sem janelas. Por estes fatos era necessário pensar em uma
esquadria que proporcionasse a flexibilidade do espaço, não comprometendo a
iluminação e nem a acústica do ambiente. Por estas razões chegou-se à conclusão
de que o melhor seriam esquadrias estreitas e alongadas verticalmente. Para facilitar
na modulação dos arranjos das salas, as larguras das esquadrias ficaram com 1,00 m
e 0,50 m, todas com 2,80 m de altura.
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Figura 4-43: Trecho de planta baixa. Representação de divisória locada de forma
perpendicular à esquadria.

Fonte: Elaborado pela autora.

A determinação do tipo de abertura dessas esquadrias também era importante.
Uma característica do uso da edificação é que os usuários passam muito tempo
sentados. Era necessária então proporcionar a visão na altura dos olhos e ventilação
em nível mais baixo. Então se propôs esquadrias do tipo basculante, com várias
divisões distribuídas em sua altura, possibilitando a ventilação e dando liberdade ao
usuário de manipulação da esquadria, já que dependendo da velocidade do vento, era
necessário controle dessas aberturas, evitando atrapalhar o uso de papeis nas mesas.
As aberturas dos basculantes seriam em 90°, abrindo para fora, possibilitando
abertura total (Figura 4-42).
Com localização e tamanho de aberturas pré-dimensionadas, era necessário
dimensionar de fato os dutos de entrada e saída da ventilação nas salas para que
assim pudesse verificar o fluxo de ar nos ambientes, já que um dos objetivos da
dissertação é proporcionar o conforto térmico, assim necessária a retirada de carga
térmica e não só a renovação de ar. Para o pré-dimensionamento da secção dos
dutos, foi usado o método da velocidade, citado por Vale, 2016, usando parâmetros
da NBR16401-3(Figura 4-44) e NBR 6401 (Tabela 4-, Tabela 4- e Tabela 4-), tendo
como resultado uma secção de 34 cm. Porém era necessário verificar se esta secção
era suficiente para se alcançar o número de trocas de ar necessária para haver
conforto no ambiente, quando combinada com as esquadrias nas fachadas.
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Figura 4-44: Vazão eficaz.

Fonte: NBR16401-3, 2008.

Tabela 4-4: Vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação.

Fonte: NBR16401-3, 2008.
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Tabela 4-5: Velocidades recomendadas e máximas para dutos de ar e equipamentos
de sistemas de baixa pressão.

Fonte: NBR 6401 NB10, 1978.

Tabela 4-6: Ar exterior para renovação.

Fonte: NBR 6401 NB10, 1978.
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Para que pudesse ser feito o cálculo, o primeiro passo foi escolher os ambientes
que deveriam ser testados quanto ao fluxo de ventilação. Assim, foram escolhidas
duas salas no terceiro andar, setor de registro e acompanhamento funcional e sala de
logística e manutenção, as quais no layout estão previstas o maior número de
pessoas, se comparada a outros ambientes. Uma delas está voltada para o norte e
outra para o sul.
De forma generalista foi considerada a mesma área para os dois lados,
considerando a área do maior ambiente (40 m²). Como explicado anteriormente, para
o ambiente voltado para o sul, a entrada da ventilação é feita pelas esquadrias na
fachada sul e a saída é pelo teto através de dutos com saída pela fachada norte. Já
para o ambiente voltado para o norte, a entrada da ventilação é feita pelos dutos com
captação pela fachada sul, e a saída da ventilação será pelas esquadrias na fachada
norte.
Seguindo o método prescritivo apresentado por Lamberts et al (2014) (Figura
2-23, Figura 2-24, Figura 2-25, Figura 2-26, Figura 2-27, Figura 2-26 e Figura 2-27),
usando os pré-dimensionamentos

das aberturas das fachadas e o

pré-

dimensionamento de duto calculado pelo método da velocidade, citado anteriormente,
foi verificado que a ventilação não era suficiente para que houvesse conforto. A
ventilação nas duas o resultado foi o mesmo: 5,50 trocas de ar por hora, não sendo
suficiente nem apenas para renovação de ar.
Como o elemento de maior relevância na troca de ar são os dimensionamentos
das esquadrias, foram feitos vários cálculos até se chegar no dimensionamento de
2,00 x 2,00 para os dutos, sendo distribuídos em 4 dutos de secção de 50x50 cm
cada, resultando em 251,70 trocas de ar no ambiente por hora, ou 41,95 trocas de ar
por pessoas (considerando o layout da sala com 6 pessoas), sendo o suficiente para
conforto térmico no ambiente, segundo a NBR16401(Tabela 4-). Porém deve-se levar
em consideração algumas questões apresentadas por Cunha, 2010, o qual apresenta
relação entre área de entrada e saída de ventilação, simulados em software. Este
afirma que “variações na abertura de saída repercutem com maior ênfase na área
efetiva de ventilação, tendo em vista que estas não sofrem influência do ângulo de
incidência”. Como nesta dissertação só foi usado o método prescritivo, não se pode
afirmar se haveria de fato alguma variação no número de trocas de ar nos ambientes
se fossem alteradas as dimensões de esquadrias de entrada e de saída. De acordo
com o modelo prescritivo não há variação, tendo como número de trocas o mesmo
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valor para os ambientes voltados para fachadas opostas, consequentemente
invertidas as dimensões de entrada e ar saída de ar.
4.6.6 Sombreamento e qualidade da luz.
Após caracterizar as aberturas, era necessário o controle da iluminação no
ambiente para evitar iluminação direta e, consequentemente, ofuscamento e aumento
da temperatura interna do ambiente. Para este projeto o sombreamento foi
determinado como fixo, visto que é de entendimento da autora que se o(os) elementos
que fazem o sombreamento for ajustável(eis) pelo usuário de forma equivocada,
impossibilita o alcance da iluminação natural adequada, além de aquecer o ambiente.
Foi necessária a determinação do tipo de sombreamento que seria usado (vertical
e/ou horizontal) e quais suas dimensões. Como uma das estratégias para melhorar a
qualidade ambiental da edificação, percebida pelo usuário, a máxima visualização do
meio externo era importante avaliar esse fator na solução proposta. Assim, no primeiro
momento os brises verticais foram descartados, já que mesmo usando materiais
parcialmente permeáveis visualmente, como materiais vazados, tinha-se o
entendimento de impediriam a visão do usuário. Após várias simulações de máscaras
de sombra feitas no software Solar Tool, versão 2010, e já determinada a não
utilização de brises verticais, chegou-se à conclusão que 2,5 m como sendo o mínimo
de projeção horizontal necessária para sombreamento da abertura, mesmo não
sombreando 100% após as 15h30min em alguns meses do ano.
Outro fator limitador era que quanto maior fosse a dimensão horizontal de
sombreamento, maior seria a marquise, ou ainda maior o número de brises seria
necessário na fachada, diminuindo a possibilidade pelo usuário de visualização do
meio externo. A proteção foi pensada de forma irregular, para dar movimento à
fachada, ficando assim alguns trechos com proteção maior do que o mínimo
necessário, porém permanecendo fração de céu visível suficiente para visualização
do usuário da edificação. Para que um único elemento de sombreamento não ficasse
muito profundo, foi determinado que a composição seria distribuída em vários brises,
todos horizontais e com 50 cm de largura cada um. Para melhor esclarecimento do
sombreamento seguem planta baixa, corte e máscaras de sombra com profundidade
maior e com profundidade menor, respectivamente, nas Figura 4-46,Figura 4-46,
Figura 4-47, Figura 4-48)
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Figura 4-45: Trecho de planta baixa demonstrando brise horizontal e vertical.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-46: Trecho de corte mostrando marquise e brises horizontais.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 4-47: Máscara de sombra para menor profundidade de sombreamento.

Fonte: Adaptado do software Solar Tool.

Figura 4-48: Máscara de sombra para maior profundidade de sombreamento.

Fonte: Adaptado do software Solar Tool.

Para determinação da quantidade e qualidade da iluminação no ambiente,
foram usados os mesmos ambientes usados para a simulação prescritiva da
ventilação natural. As análises de distribuição da iluminação no ambiente foram feitas
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usando o software Daysim, versão 3.1. Nestas simulações o cálculo de iluminâncias
é para o período de um ano. Os dados de entrada foram o arquivo climático de
Campina Grande (RORIZ ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA, 2014), ano de 2009,
maquete 3D produzida no software Sketchup, versão 2016, do ambiente simulado e a
malha de pontos, explicado no capítulo 4.3.2 o método de cálculo para quantificá-los
e localizá-los no ambiente. O total de pontos a serem analisados foram 16. O critério
de avaliação escolhido foi o DAcon e o UDI, demonstrado apenas p DAcon em
isolinhas, demonstração gráfica produzidas pelo software Surfer, versão 9. A análise
das simulações pelo índice DAcon foi pela necessidade de verificar o atendimento
mínimo do nível de iluminância estabelecido pela norma, que é de 500 luxes (ABNT
NBR ISO 8995-1) e a uniformidade da distribuição de luz natural durante o ano no
ambiente. Já a análise do UDI foi usada para a análise da existência ou não de
ofuscamento resultante da iluminação natural ou de materiais utilizados no ambiente.
Os luxes considerados como ideias para este tipo de ambiente de trabalho foram 500
luxes.
A primeira simulação foi feita apenas para uma das salas voltada para a
fachada norte. Foi feita uma planta de pontos (Figura 4-51) para que pudesse ser feita
a simulação. Diante do resultado, após a análise dos dados de UDI, com vários
sensores tendo porcentagens acima de 2000 luxes obtidos com a simulação,
percebeu-se que havia ofuscamento principalmente nos pontos próximos às janelas.
Os possíveis fatores para este ofuscamento são dois: o sombreamento das aberturas
não era total; ou/e os materiais utilizados no ambiente possuíam muito brilho. A partir
daí foi reformulado o sombreamento utilizando-se de brises verticais (Figura 4-49), e
assim conseguindo o sombreamento total das aberturas. Esses brises foram locados
de maneira irregular, mas que fosse possível sombrear todas as janelas. A largura
destes foram de 40 cm, sendo apenas o necessário para sombreamento total da
janela, obstruindo pouco a visão do usuário para o exterior.
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Figura 4-49: Trecho de planta baixa demonstrando brises horizontais e verticais.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-50: Máscara de sombra com sombreamento total (brises verticais e
horizontais).

Fonte: Adaptado do software Solar Tool.

Foram feitas novas simulações, diminuindo o número de sensores com luxes
acima de 2000, característica provável da necessidade de sombreamento total das
janelas, para contribuição na qualidade da iluminação que entra no ambiente. Deve
ser lembrado que o fator de céu visível de relevância deve ser colocado como
parâmetro de grande importância nessa análise de iluminação x sombreamento.
Segue gráficos de isolinhas (Figura 4-52 e Figura 4-54) com os dados do índice
DAcon(porcentagem obtida entre a relação entre os luxes necessários e o que se
obteve com a simulação) e as respectivas plantas de pontos (Figura 4-51,Figura 4-53).
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Figura 4-51: Planta de pontos – fachada norte.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-52: Gráfico de isolinhas para gabinete norte.

Fonte: Adaptado do software Daysim.
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Figura 4-53: Planta de pontos – fachada sul.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-54: Gráfico de isolinhas para gabinete norte.

Fonte: Adaptado do software Daysim.
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4.6.7 Materiais da envoltória
Outra estratégia utilizada na contribuição para o conforto térmico da edificação
foi o cuidado na escolha dos materiais a serem utilizados na envoltória, na tentativa
de diminuição da transmissão de calor para o interior da edificação e aumentar o
tempo de transmissão desse calor para dentro da edificação. Optou-se por materiais
comuns, com exceção dos vidros das esquadrias nas fachadas, visto que o uso é
público tem grandes dificuldades de manutenção durante o ciclo de vida da edificação.
Os fechamentos externos serão em alvenaria de tijolo de cerâmica de nove
furos, revestido externamente com argamassa cimentícia e internamente com gesso
comum. Este conjunto possui transmitância térmica de 1,74 w/m²k. Todas as
alvenarias serão pintadas interna e externamente com tinta acrílica na cor branco
neve. (Figura 4-55).
Figura 4-55: Representação de fechamento e suas propriedades para envoltória
vertical.

Fonte: Anexo V do RTQ-R (2013, p.5).

Para a cobertura foi adotada a laje pré-moldada sendo que na maioria dos
trechos a laje será coberta por telha metálica dupla com poliuretano entre as folhas.
Nestes trechos a transmitância será de 0,53 w/m²k (Figura 4-56). No trecho onde não
haverá telhamento a transmitância será de 2,95 w/m²k (Figura 4-57), aumentando
significativamente a transmissão de calor para dentro da edificação. Por isso foi
indicado telhamento para a maior parte da cobertura, ficando sem telhamento apenas
os trechos realmente necessários como área para reservatórios e circulação para
manutenção.
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Figura 4-56: Representação de fechamento e suas propriedades para envoltória
horizontal. Tipo 1.

Fonte: Anexo V do RTQ-R (2013, p.6).

Figura 4-57:Representação de fechamento e suas propriedades para envoltória
horizontal. Tipo 2.

Fonte: Anexo V do RTQ-R (2013, p.15).

Para uso nas esquadrias, o tipo de vidro indicado foi da Cebrace, da linha Coll
lite SKN T 165 duplo 6 mm, com tratamento temperado. Este vidro possui fator solar
de 0,33, transmissão luminosa de 59%, transmitância térmica de 1,5 W/m²k. A escolha
por um vidro especial foi usada na tentativa de diminuir o calor transmitido para dentro
da edificação, ocasionado mesmo com o sombreamento total das aberturas.
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4.7 POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NO LAYOUT
No ciclo de vida dos componentes da edificação, o layout é entre eles o
elemento mais curto, pois são mais passíveis de controle e mudança pelo usuário. O
layout neste caso caracteriza-se não só pela alteração de localização ou troca de
mobiliário, mas também por mudanças de divisões internas. Laing et al (2004),
demonstra em uma de suas publicações representada pela figura abaixo, qual o
tempo médio que se leva para fazer modificações em cada componente da edificação
(Figura 4-58).
Figura 4-58: Ciclo de vida dos componentes de uma edificação.

Fonte: Laing et al, 2004, p. 16.

Havendo uma necessidade de alteração, seja por mudanças operacionais, ou
por alteração do tipo de organização administrativa, ou mesmo pela mudança de uso,
o layout é o elemento do projeto mais fácil e de menor custo a ser modificado.
Mudanças que se dão, sejam pela crescente mudança nas culturas organizacionais
ou mesmo pela necessidade de maiores adensamentos, a requerem flexibilidade
deste espaço. Contudo, esta flexibilização espacial não deve ser pensada apenas
como sendo possíveis alterações na disposição do mobiliário ou de possíveis
divisórias, mas deve ser pensada de forma integrada. Ou seja, todos os elementos
que contribuem para a organização do espaço (estrutura, material utilizado nas
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divisões internas da edificação, sistemas prediais entre outros) e conforto no ambiente
construído, que nesta dissertação considerou apenas o conforto térmico e o conforto
lumínico.
Observa-se que apesar de Laing (2004) ter demonstrado quatro tipos de
arranjos espaciais em suas pesquisas, os arranjos poderiam ser reduzidos a apenas
dois tipos relacionados às questões de mobiliário, que seriam: planos celulares e
planos abertos. Assim, considerações sobre infraestrutura da edificação deveriam ser
pensadas de forma flexível, permitindo a mudança de uso, seja pelo tipo do uso ou
pelo tipo de organização administrativa.
A partir desta possibilidade, a proposta arquitetônica desenvolvida nesta
dissertação foi pensada de forma a verificar quais as implicações positivas e negativas
seriam percebidas em uma possível alteração espacial de organização administrativa,
e consequentemente, mudança no arranjo espacial.
4.7.1 Largura x ventilação
No arranjo espacial de A pouca profundidade da lâmina, esta proporciona rá
ventilação natural em qualquer arranjo espacial proposto, visto que em qualquer outro
arranjo diferente do arranjo celular, a ventilação natural resultante é cruzada (Figura
4-59). As entradas de ar existentes nos ambientes celulares podem ser retiradas, uma
vez que as esquadrias serão parafusadas, não obstruindo a lâmina. Além disso, a
dimensão do duto localizado na entrada no ambiente, é na mesma dimensão que as
placas de piso. Desta forma, pode-se retirá-lo, de modo que o vão pode ser fechado
com uma placa de piso.
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Figura 4-59: Planta baixa com configuração de layout livre.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.7.2 Largura x iluminação
Neste caso, mais uma vez a largura da sala teve grande importância na
definição do espaço flexível, já que até para os arranjos espaciais que precisem da
largura total da lâmina de andar e sem divisões,

os índices lumínicos (luxes)

necessários para espaços de escritório são atingidos na maior parte do tempo (Figura
4-60 e Figura 4-61). A possível deficiência de iluminação, com baixos índices
lumínicos (poucos luxes e em pouquíssimos momentos) pode ser resolvida, quando
necessário, através da adoção de luminárias direcionadas, como por exemplo uma
luminária de mesa.
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Figura 4-60: Planta de pontos – lâmina total torre 2.

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4-61: Gráfico de isolinhas para a lâmina completa de cada torre.

Fonte: Adaptado do software Daysim.

4.7.3 Sistemas prediais
A locação de shafts nas adjacências da edificação e em áreas de infraestrutura
do prédio permite menor interferência em uma futura reformulação do espaço.
Observa-se que equipamentos dos sistemas de água fria e de esgoto que dificilmente
são relocados em projetos de reformas, devido à dificuldade que as alterações destes
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sistemas em edificações verticais trazem aos projetistas e executores. Numa situação
real, a possibilidade de alteração é raríssima, porém pode ocorrer com as instalações
dos sistemas de refrigeração, dos sistemas elétricos e dos sistemas de dados, que
muitas vezes proporcionam grandes modificações, as quais levam a reformulações
no espaço. Por isso, sugere-se o uso de algumas estratégias projetuais que facilitem
essas modificações, tais como a adoção de piso elevado. A adoção de piso elevado
tem o papel de grande relevância para a transformação do espaço em espaço flexível,
pois os pisos elevados permitem a passagem de cabeamento, sem a necessidade de
shafts internos aos ambientes ou de passagem pelo forro.
Percebe-se que, para que haja possiblidade de mudança de arranjo espacial,
é necessário que sejam pensados não só na forma da edificação, mas também de
vários outros elementos (com exceção de mobiliário). Este pensamento se faz
necessário não só para permitir a mudança no espaço, mas também para possibilitar
uma maior economia deste processo. Todavia, o processo de projetação deve sempre
considerar que todos esses elementos devem ser pensados, seja qual for a etapa de
concepção (desde o estudo preliminar do projeto arquitetônico até o projeto
executivo).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desenvolvimento dessa dissertação é possível tecer algumas
considerações sobre o tema e sobre a proposta apresentada. Seguem alguns
comentários sobre a maneira como alguns elementos arquitetônicos podem ser
estudados e aplicados em um projeto, de modo a contribuir para a qualidade ambiental
de uma edificação de uso institucional, no caso do tipo escritório.
Primeiramente, academicamente falando, espera-se que esta proposta tenha
contribuído, para melhoria na qualidade do espaço de edifícios de uso institucional,
especificamente de escritórios, uma vez que objetivo desta pesquisa projetar um
edifício desta natureza, enfocando a funcionalidade e um bom desempenho em
termos ambientais. Para tanto, se fez necessário, inicialmente, identificar quais os
elementos que contribuiriam para essa qualidade ambiental e projetual, sobretudo em
termos de conforto no ambiente construído.
Convém relembrar o que fora mencionado no início desta dissertação sobre a
carência observada nos referenciais teóricos e projetuais disponíveis sobre tipologias
de organizações espaciais. Apesar de existirem algumas pesquisas brasileiras nesta
área, a maioria das referências nacionais trata de assuntos ligados à administração e
pouco sobre arquitetura, ou quando existem são muito superficiais. Com relação às
referências internacionais, os estudos sobre a arquitetura em termos de projeto, são
tratadas quase sempre associada às teorias administrativas. Por isso espera-se ter
despertado o interesse se alguns pesquisadores sobre o tema.
Com relação à edificação proposta, no que se refere ao partido e às soluções
funcionais, a adoção de elementos da arquitetura modernista, tais como planta livre e
uso de pilotis, na concepção do edifício, observa-se que esta trouxe propostas
espaciais voltadas para solucionar problemas detectados nos estudos preliminares. A
opção pela planta livre se mostrou essencial na produção de um espaço voltado à
escritórios, uma vez que permitiu a flexibilidade necessária a este tipo de
empreendimento. Pensar num pavimento térreo que adote solução em pilotis parece
ser uma boa solução, uma vez que permite um espaço de socialização aos usuários
de espaços institucionais de longa permanência, através da oferta de um grande
espaço livre de convivência, totalmente integrado ao meio exterior.
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Outro ponto a se ressaltar é a adoção da organização espacial do tipo em
“célula”. Escolha essa determinada a partir da necessidade e características
essenciais ao desenvolvimento de uma proposta espacial de ambiente como pouca
integração e muita autonomia. Porém, tomados alguns cuidados devem ser quanto a
escolha da estratégia de ventilação. Para que haja renovação de ar, é imprescindível
que haja a promoção da troca de ar natural, com entradas e saídas da ventilação.
Contudo, em ambientes do tipo celular, as aberturas fazem com que o ambiente fique
fragilizado acusticamente. Isto seria um problema, devido ao tipo de uso da edificação,
onde os ruídos externos seriam incompatíveis com o que se espera de um ambiente
de trabalho coorporativo. Para evitar tal situação conflitante, para a proposta
arquitetônica projetada, foram colocados dutos para captação da ventilação natural
que fazem também e retirada do ar quente (em fachadas opostas).
Ainda sobre a ventilação natural, deve-se levar em consideração também o
controle da velocidade atingida com a ventilação cruzada, para que esta atenda às
exigências de resfriamento do ambiente, sem prejudicar alguns problemas de ordem
funcional. Cita-se como exemplo indesejado o movimentar papeis das mesas de
trabalho. Ou seja, há que se ventilar, mas sem excesso de vento, que deve ser
controlado por elementos arquitetônicos, como as esquadrias que permitam este
controle.
Quanto aos sistemas prediais, embora necessária sua compressão e seu
rebatimento no projeto, não houve um maior aprofundamento nesta dissertação.
Como a intenção desta, foi apenas demonstrar o quão necessário é pensar nestes
elementos na formulação de um projeto institucional do tipo escritório, não se fez
necessário este aprofundamento. Contudo, deve-se optar pela adoção de um sistema
que permita espaços flexíveis e mutáveis ao longo do tempo e do uso. A intenção foi
demonstrar que cada empresa tem suas características próprias e sua filosofia
administrativa, e que estas precisam ser consideradas e rebatidas nas soluções
projetuais espaciais.
Faz-se necessário também pensar na forma e na função da mesma maneira.
A forma deve refletir as necessidades da função exercida no espaço, proporcionando
o favorecimento da produtividade de trabalho alcançada pelos usuários. Muitas vezes
as soluções espaciais são encontradas apenas com adaptações e modelos
adequados de layouts dos espaços de trabalho. Com a demonstração de que, a partir
desta compreensão a qualidade ambiental de uma edificação não é atrelada apenas

128

a aspectos ligados ao conforto dos ambientes. Esta dissertação se propôs a discutir
questões relacionadas à flexibilidade e funcionalidade no espaço, e o quanto estas
podem ser pensadas numa proposta arquitetônica, para favorecer o uso do espaço
institucional, que no caso deste trabalho, se volta para os escritórios.
Finalizando, espera-se que, ao discutir as questões relativas à projetos de
arquitetura de espaços institucionais, esta dissertação venha a despertar o interesse
de alguns arquitetos e pesquisadores por esse tema, suas aplicações e implicações,
promovendo a reflexão sobre esse assunto e fornecendo informações que auxiliem
novas pesquisas, e assim contribuir com subsídios para novos projetos desta
natureza.

129

6 REFERÊNCIAS
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2002. 7 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6401:
Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos
de projeto. Rio de Janeiro, 1980.17 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401-3:
Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 3:
Qualidade do ar interior. Rio de Janeiro, 2008.24 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto 02:135.07001/3: Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse
social. Rio de Janeiro, 2003.23 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:
informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2005.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3.
Desempenho Térmico de Edificações- Parte 3: Zoneamento. Bioclimático
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse
social. Rio de Janeiro, 2005.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413:
Iluminação de Interiores. Rio de Janeiro, 1992.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:
informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24
p.
ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024:
informação e documentação: numeração progressiva das seções de um
documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050:
Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.
Rio de Janeiro, 2015. 162 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9077: Saídas
de Emergência em edifícios. Rio de Janeiro, 2002. 36 p.
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/CIE 89951: Iluminação de ambientes de trabalho. Rio de Janeiro, 2013.
ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15215-4:2005
Iluminação natural – Parte 4: Verificação experimental das condições de
iluminação interna de edificações – Método de Medição. Rio de Janeiro, 2003.

130

ALLEN, Tim et al. Working without walls: An insight into the transforming
government workplace. London: Office Of Government Commerce, 2004. 84 p.
AMORIM, Cláudia et al. Caracterização e relações entre luz natural, qualidade
ambiental e eficiência energética: estudo de caso do tjdft. Encac: Encontro
Nacional de Conforto no Ambiente Construído, Brasília, p.1-10, 25 set. 2013.
AMORIM, Cláudia Naves David. Análise de projetos com uso do diagrama
Morfológico: experiências didáticas. XII Encontro Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído: ENTAC 2008, Fortaleza, p.1-9, 07 out. 2008.
AMORIM, Cláudia Naves David. Diagrama Morfológico Parte I: Instrumento de
Análise e Projeto Ambiental com uso de Luz Natural. Paranoá: Cadernos de
Arquitetura e Urbanismo, Brasília, n. 3, p.58-77, 2007.
AMORIM, Cláudia Naves David. Diagrama morfológico Parte II – Projetos
exemplares para a luz natural: treinando o olhar e criando repertório. Paranoá:
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Brasília, v. 3, p.78-98, 2007.
ARAÚJO, Carla Varela de Albuquerque. Análise de componentes arquitetônicos
para potencialização da ventilação natural com ênfase em captadores de
vento. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2011.
BATAGLIA, Érika diGiaimo. Arquitetura de centros de pesquisas: Um estudo de
caso múltiplo quantitativo. 2010. 315 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo, Projeto de Arquitetura, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2010.
BASTOS, L. E. G.; KRAUSE, C. B.; BECK, L. Estratégias de Ventilação Natural
em Edificações de Interesse Social e a Norma ABNT 15.220: Zoneamento
Bioclimático x Potencial Eólico Brasileiro. IX Encontro Nacional e Latino
Americano de Conforto no Ambiente Construído, Ouro Preto. São Paulo:
ANTAC/UFMG, 2007.
BENEDIKT, M. L. Totakeholdofspace: isovistsandisovistfields Environmentand Planning B.1. ed., USA: SAGE Publications, v. 6, p. 47-65, 1979.
BITTENCOURT, Leonardo Salazar; CÂNDIDO, Christina Maria. Introdução à
ventilação natural. 3. ed. Maceió: Edufal, 2008. 173 p.
BRITIAN, Great. Creating Excellent Buildings: A Guide for Clients. London:
CABE: Commission for Architecture and the Built Environment, 2003. 242 p.
CHRISTOPH, F.R.; MARDALJEVIC, J.; ROGERS, Z. LEUKOS: Dynamic Daylight
Performance Metrics for Sustainable Building Design. v. 3, n. 1, p.7-31, jul. 2006.
CAMPINA GRANDE (Prefeitura). Código de Obras e Edificações de Campina
Grande-PB. Campina Grande – PB, 2001. Disponível em: http://pmcg.org.br/wpcontent/uploads/2014/10/codigo-de-obras-Lei-5410.13.pdf. Acesso em: 04 abr. 2017.

131

CAMPINA GRANDE. Prefeitura Municipal. Lei Complementar nº. 003, de 09 de
outubro de 2006. Promove a revisão do plano diretor e dá outras providências,
Campina Grande, 2006.
CARVALHO, Juliana Portela Vilar de. Simulação de desempenho luminoso para
salas de aula em Natal-RN. 2014. 218 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2014.
CAVALCANTE, Rodrigo de Castro Dantas. Simulação energética para análise de
arquitetura de edifícios de escritório além da comprovação de conformidade
com códigos de desempenho. 2010. 135 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Arquitetura, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010.
CINTRA, Milena Sampaio. Arquitetura e luz natural: A influência da profundidade
de ambientes em edificações residenciais. 2011. 158 p. Dissertação (Mestrado) Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
Commission for Architecture& the Built; Environment and British Council for
Offices.The impact of office design on business performance.Carnegie Mellon
University and Arup.England,p. 79, 2005.Disponível em: <www.cabe.org.uk> e
<www.bco.org.uk>.
COSTER, Steve; GOVAN, Cassie. Research findings: does workplace design affect
employee attraction?. HassellAndEmpirica Research, Sydney, p.1-230, 2014.
COSTI, Marilice. A Influência da Luz e da Cor em Corredores e Salas de Espera
Hospitalares. Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 256 p.
D'AMORE, Aline Dantas de Araújo. Layout, conforto e satisfação dos usuários
em escritórios: uma avaliação pós-ocupação no edifício da sede administrativa
do INPE-CRN. 2013. 108 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
DIDONÉ, Evelise Leite. A Influência da luz natural na avaliação da eficiência
energética de edifícios contemporâneos de escritórios em
Florianópolis/SC. 2009. 174 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
DISEASES AND CONDITIONS: Seasonal affective disorder (SAD). Phoenix:
MayoClinic, 12 set. 2014. Disponível em: <http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/seasonal-affective-disorder/basics/definition/con20021047?reDate=27062017>. Acesso em: 08 abr. 2017.
DUARTE, Vanessa C. P. et al. Desempenho Térmico de Edificações. 7. ed.
Florianópolis: Laboratório de Eficiência Energética em Edificações-labeee, 2016. 239
p.

132

ELEY, Joanna. Creating Excellent Buildings – A Guide for Clients.DLC/CABE,
London, p. 247, 2003.1 ed.
FIALHO, Roberto Novelli. Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo.2007.
385 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Àrea de Concentração:
Projeto de Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo- FAUUSP, São Paulo, 2007.
FINANCE, Department Of. WorkplaceTypologies: Cellular, Open Plan and Activity
Based Workplace Arrangements. Government os Western Australia: Office of
Government Architecture, Sydney, p.1-11, 2003.
FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto térmico. 5.
ed. São Paulo: Studio Nobel, 2001. 244 p.
GONÇALVES, Joana Carla Soares; BODE, Klaus. Edifício ambiental. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015. 592 p.
GRIZANTE, Vany Fátima. O ambiente de trabalho em indústrias de
transformação: Prospecção de parâmetros para o desenvolvimento de uma
Avaliação Pós-Ocupação em indústrias. 2010. 162 p. Dissertação (Mestrado) Curso de Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Arquitetura, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo- FA, São Paulo, 2010.
HAMEED, Amina. Impact of Office Design on Employees' Productivity: A Case Study
of Banking Organizations of Abbottabad, Pakistan. Journal Of: Public Affairs,
Administration and Management, Abbottabad, v. 3, p.01-13, jan. 2009.
HEITOR, Teresa; DUARTE, José Pinto; PINTO, Rafaela Marques. Combining
grammars and Space Syntax: Formulating, evaluating, and generating
designs. 4th International Space Syntax Symposium, London, p.28-46, 2003.
HILLIER, B; PENN, A; HANSON, J; GRAJEWSKi, T; XU, J. Natural moviment: or
configuration and attraction in urban pedestriam moviment. In: Unit for
Architectural Studies, 1989, London.
HOLANDA, Frederico de. A Teoria da Sintaxe Espacial: aplicações e
desenvolvimentos no Brasil. Seminário Temático no II Encontro da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo: II
ENANPARQ, Natal, p.1-5, set. 2012.
KLEIVEN, Tommy; Natural Ventilation in Buildings: Architectural concepts,
consequences and possibilities. 2003. 305 p. PhD thesis at Department of
Architectural Design, History and Technology, NTNU, Norwegian University Of
Science And Technology, Norwegian, 2003.
KLEIVEN,Tommy.. Natural ventilation in buildings: architectural concepts,
consequences and possibilities. 305 p. Thesis (Doctor of Philosophy in Architecture)Norwegian University os Science and Technology, Trondheim, 2003.
KOWALTOWSKI, DorisC.c.k.; MOREIRA, Daniel de Carvalho; DELIBERADOR,
MarcellaS.. O programa arquitetônico no processo de projeto: discutindo a

133

arquitetura escolar, respeitando o olhar do usuário. Projetos Complexos e Os
Impactos na Cidade e na Paisagem, Rio de Janeiro, p.160-185, 2012.
KRAUT, Robert E.; FISH, Robert S.; ROOT, Robert W.. Informal Communication in
Organizations: Form, Function, and Technology. Informal
Communicattion, Morristown, p.1-55, 20 fev. 2002.
LAING, Andrew. New patternsof work: the design of the office. In:
WORTHINGTON, John(Ed.). Reinventing the workplace.2 ed. Oxford: Architectural
Press/Elsevier, 2006.
LAING, Andrew et al. New Environments for Working. London: Taylor & Francis,
2004. 168 p.
LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O.r..Eficiência
energética na arquitetura. 3. ed. Rio de Janeiro: Eletrobras/procel, 2014. 382 p.
LEITE, Renan Cid Varela. Cidade, vento, energia: Limites de aplicação da
ventilação natural para o conforto térmico face à densificação urbana em clima
tropical úmido. 2015. 273 p. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo,
Tecnologia da Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo- FAUUSP, São Paulo, 2015.
LIU, Ana Wansul. Diretrizes para projetos de edifícios de escritórios. 2010. 249
p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
LUKIANTCHUKI, MarieliAzoia. Sheds extratores e captadores de ar para a
indução da ventilação natural em edificações. 2015. 385 p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração
em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, São Paulo, São Carlos, 2015.
Macquarie Group; Clive Wilkinson Architects.Workplace Typologies: Cellular,
Open Plan and Activity Based Workplace Arrangements.Research by the Office
of the Government Architect for the Department of Finance – BMW. Business
Development and Government Office Accommodation. Sydney, Australia.
MARCHIS, A.; TEIXEIRA, A.; COSTA, Á.; SALES, G.; AMORIM, C.Relação entre
Iluminação Natural e Eficiência Energética em Edifício do Campus
Universitário da UnB - elementos determinantes.XI encontro nacional de conforto
no ambiente construído - ENCAC, VII encontro latino americano de conforto no
ambiente construído - ELACAC. ANAIS. Búzios: ENCAC - ELACAC 2011.
MARCONDES, Mônica Pereira. Soluções Projetuais de Fachadas para Edifícios
do Escritórios com Ventilação Natural em São Paulo. 2010. 244 p. Tese
(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
Tecnologia da Arquitetura, São Paulo, 2010.
MASCARÓ, Lucia R. de. Luz, Clima e Arquitetura. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1983.

134

MORAES, Letícia Niero; PEREIRA, Fernando O. Ruttkay. Um método simplificado
para avaliação do desempenho dinâmico da iluminação natural. Encontro Nacional
de Conforto no Ambiente Construído: XI ENCAC, Búzios, p.1-11, jan. 2011.
O’ CONNOR, Jennifer et all.Tips for Daylighting With Windows. The Integrated
Approach.Berkeley, LBNL – Ernest Orlando Lawrence Berkeley National
Laboratory,1997.
OLGYAY, Victor. Arquitectura y clima: Manual de DiseñoBioclimático para
Arquitectos y Urbanistas. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 591 p.
PACHECO, Giovani Hudson Silva. Determinação de recomendações
bioclimáticas para habitação de interesse social de quatro climas do Rio
Grande do Norte. 2015. 133 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
PEDRINI, Aldomar et al. Análise comparativa da eficiência energética de
envoltórias segundo o regulamento de etiquetagem de edifícios.ENTAC:
Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Canela, v. 8, p.1-10,
2010.
PEDRINI, Aldomar; LAMBERTS, Roberto. Influência do tamanho e forma sobre o
consumo de energia de edificações de escritório em clima quente. Encaccotedi: Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, Curitiba, p.209216, nov. 2003.
PEDRINI, Aldomar; SZOKOLAY, Steven. Recomendações para o
desenvolvimento de uma ferramenta de suporte às primeiras decisões
projetuais visando ao desempenho energético de edificações de escritório em
clima quente. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído. Porto Alegre, v. 5, n. 1, p.39-54, 2005.
PEÑA, William M.; PARSHALL, Steven A. Problem Seeking – An Architectural
Programming Primer. 4. ed.New York: John Wiley& Sons, Inc., 2001. 249 p.
PEREIRA, I.; ASSIS, E. S. Discussão da classificação bioclimática de Belo
Horizonte proposta pelo projeto de norma de desempenho térmico de
edificações. VIII Encontro Nacional e Latino Americano de Conforto no Ambiente
Construído. Maceió: ANTAC/UFAL, 2005.
PIRES, Maíra Oliveira. Confortotérmico em ambiente de escritórios
naturalmente ventilados: pesquisa de campo na cidade de Florianópolis por meio
da abordagem adaptativa. 2015. 196 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa
de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
KLEIVEN, Tommy. Natural Ventilation in Buildings – Architectural concepts,
consequences and possibilities.Mar. 2003. 305 p. Dissertação (Doutorado) –
Faculty of Architecture and Fine Art, Department of Architectural Design, History and
Technology, Norwegian University of Science and Technology, Norwegian, 2003.

135

RAMOS, Henrique S. dos. Centro Comercial na Avenida: um espaço aberto à
cidade. 2016. 187 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pósgraduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
RANGEL JÚNIOR, Antonio Guedes; SOUSA, Cidoval Morais de. Campina Grande
hoje e amanhã. 2. ed. Campina Grande: Eduepb, 2014. 184 p.
REINHART, C. F. Tutorial on the Use of Daysim Simulations for Sustainable
Design. Institute for research in Construction National Research Council Canada,
Canada. 2006.
REINHART, Christoph F.; MARDALJEVIC, John; ROGERS, Zack. Dynamic
Daylight Performance Metrics for Sustainable Building
Design. Leukos, Montreal, v. 3, p.7-31, 1 jul. 2006.
RIVERO, Roberto. Arquitetura e Clima: acondicionamento térmico natural. 1.ed.
Porto Alegre: D.C. LuzzattoEditores, 1985.
ROCHA, Denise Cesca. A influência do espaço físico dos escritórios abertos no
comportamento dos empregados. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2002.
124 p. Disponível em: <http://gvpesquisa.fgv.br/publicacoes/pibic/influencia-doespaco-fisico-dos-escritorios-abertos-no-comportamento-dos>. Acesso em: 08 abr.
2017.
SABOYA, Renato. Sintaxe Espacial – gráficos de visibilidade. 2011. Disponível
em: http://< http://urbanidades.arq.br/2011/04/sintaxe-espacial-graficos-devisibilidade-2/> Acesso em 08 abr 2017.
SALEMO, Mario Sergio. Flexibilidade, organização e trabalho
operatório: elementos para análise da produção na indústria. 1991. 232 p. Tese
(Doutorado) – Departamento Engenharia de Produção, Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
SILVA, Daniel Paulo de Andrade. A segurança contra incêndio em uma
abordagem para edificações históricas: proposta de reuso para o antigo grupo
escolar augusto severo. 2014. 127 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa
de Pós-graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, Arquitetura e
Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
SAVAL, Nikil. Cubiculados:A história secreta do local de trabalho. Rio de Janeiro:
Anfiteatro, 2015. 368 f. Tradução -AngelaLebo de Andrade.
SNYDER, James C.; CATANESE, Anthony. Introdução à Arquitetura. Rio de
Janeiro: Campus, 1984. 424 p.
SOUZA, R. V. G. Desenvolvimento de Modelos Matemáticos Empíricos para a
Descrição de Fenômenos de iluminação Natural Externa e Interna. 2004. 308 p.
Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2004.

136

STEADMAN, Philip. How day-lighting constrains access. Proceeding, London,
p.05.1-05.18, 2003.
STRAPSSON, Danilo Cesar. Flexibilidade em projetos de edificações de ensino
Superior: estudo de caso na UFPR. 2011. 112 p. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-graduação em Construção Civil, Setor de Tecnologia da
Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.
TURNER, Alasdair et al. From isovists to visibility graphs: a methodology for the
analysis of architectural space. Environment And Planning B: Planning and
Design, London, v. 28, p.103-121, 2001.
TURNER, A; DOXA, M; SULLIVAN, D; PENN, A. Fromisoviststo visibility
graphs.a methodology for theanalysisofarchitecturalspace - Environmentand
Planning B. London, v. 28, p. 103-121, 2001.
VARGAS, Cláudia Rioja de Aragão. Os impactos Da iluminação: Visão, cognição e
Comportamento. Caderno de Iluminação, Unicamp, p.88-91, 2009.
VIANNA, N. S.; GONÇALVES, J. C. S. Iluminação e Arquitetura. São Paulo: Virtus
s/c Ltda, 2001.
VIEIRA, Cíntia Cristina. Conforto térmico e iluminação natural no edifício
administrativo da escola de engenharia de São Carlos/USP-o bloco E1. 2008.
187 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2008.

137

7 APÊNDICES
APÊNDICE 1: TABELA INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA
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APÊNDICE 2:IMAGENS DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA

Vista 01 – Fachada sudeste

Vista 02 – Leste torre 2 e fachada sul bloco serviço
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Vista 03 – Pavimento térreo da torre 2

Vista 04 – Pavimento térreo da torre 1
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Vista 05 – Guarita sul

Vista 06 – Fachada leste
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Vista 07 – Pavimento térreo da torre 1

Vista 08 – Pavimento térreo da torre 3
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Vista 09 – Guarita oeste

Vista 10 – Fachada sudeste/sul

143

Vista 11 – Fachada noroeste/norte

Vista 12 – Vista sudeste
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Vista 13 – Aérea marquises

Vista 14 – Marquises
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Vista 15 – Vista interna hall torre 3

Vista 16 – Vista interna hall torre 3

146

Vista 17 – Vista interna hall torre 3

Vista 18 – Vista interna sala com dutos de entrada
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Vista 19 – Vista interna sala com dutos de saída
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APÊNDICE 03 – ANTEPROJETO DE ARQUITETURA.

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

NORTE

