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RESUMO 

 
 
 
A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciada em 
2008, com a criação dos Institutos Federais, entre os quais o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), proporcionou um grande 
crescimento para estas instituições. Em sua terceira fase, iniciada em 2012, 
contemplou na Paraíba a construção de seis novos campi, entre os quais o campus 
Guarabira. Inicialmente, apenas os blocos essenciais para o funcionamento da 
instituição foram construídos, em virtude de limitações orçamentárias, com isso, 
mesmo após inaugurado o campus Guarabira não possui várias das edificações 
previstas em sua implantação, entre elas o Auditório. Além disso, atualmente, a 
preocupação com a sustentabilidade e a eficiência energética tem sido cada vez 
mais presentes em projetos da Administração Pública Federal, inclusive com 
normativas orientando sobre a adoção de critérios sustentáveis em projetos e obras, 
assim como para a elaboração de projetos visando obter a Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) classe A. Dessa forma, este trabalho teve como 
objetivo elaborar o projeto de um Auditório para o campus do IFPB em Guarabira 
que atendesse aos critérios de iluminação e ventilação naturais, de eficiência 
energética e de desempenho acústico adequado ao uso. Além disso, o projeto 
procurou atender a quatro premissas: criar uma área de convivência no primeiro 
pavimento, mantendo a relação da edificação com o entorno imediato; estudar a 
locação do edifício no terreno visando à atenuação do ruído e ao aproveitamento da 
iluminação e ventilação naturais; buscar uma forma da edificação que mantivesse 
uma relação direta com a sua atividade, atendesse aos condicionantes acústicos e 
visuais e proporcionasse flexibilidade ao espaço; e adotar uma envoltória que 
respondesse às questões acústicas, térmicas, lumínicas e energéticas. Para tanto, 
foi realizada pesquisa bibliográfica nas áreas de acústica arquitetônica, arquitetura 
bioclimática, conforto térmico e visual e eficiência energética; estudos de projetos 
precedentes e dos condicionantes legais e do local do projeto; mapeamento acústico 
do terreno, maquete; simulações de geometria solar, de sombreamento, de pressão 
do ar e estudo de iluminância; além de cálculos para verificação do tempo de 
reverberação, do isolamento acústico das paredes, taxa de ventilação e de 
renovação do ar e de eficiência energética. O projeto resultante proporciona o 
conforto ambiental aos usuários com eficiência no uso dos recursos energéticos, 
além de estar em consonância com o entorno e formalmente atendendo aos critérios 
propostos na pesquisa. 
 
Palavra-chave: Auditório, Acústica, Eficiência Energética. 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 
The expansion of the Federal Network of Vocational and Technological Education, 
begun in 2008, with the creation of the Federal Institutes, among which the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB), provided a great 
growth for these institutions. In its third phase, which began in 2012, it planned to 
build six new campuses in Paraíba, including the Guarabira campus. Initially, only the 
blocks essential for the operation of the institution were built, due to budget 
constraints, so even after opening the campus Guarabira does not have several of 
the buildings planned in its implementation, among them the Auditorium. In addition, 
the concern with sustainability and energy efficiency has been increasingly present in 
Federal Public Administration projects, including guidelines on the adoption of 
sustainable criteria in projects and works, as well as in the elaboration of projects 
aimed at National Energy Conservation Label (ENCE) class A. The objective of this 
work was to elaborate the project of an Auditorium for the IFPB campus in Guarabira 
that would meet the criteria of natural lighting and ventilation, energy efficiency and 
acoustic performance suitable for its use. In addition, the project sought to meet four 
premises: create an area of coexistence on the first floor maintaining the relationship 
of the building with the immediate surroundings; study the location of the building on 
the ground in order to attenuate the noise and to take advantage of natural lighting 
and ventilation; to seek a form of edification that maintains a direct relationship with 
its activity, attend to the acoustic and visual conditions and provide flexibility to the 
space; and adopt an envelop that responds to acoustic, thermal, lighting and energy 
issues. For that, a bibliographical research was carried out in the areas of 
architectural acoustics, bioclimatic architecture, thermal and visual comfort and 
energy efficiency; previous project studies and legal and project site constraints; 
acoustic mapping of the terrain, mock-up; simulations of solar geometry, shading, air 
pressure and illuminance study; as well as calculations for verifying reverberation 
time, sound insulation of the walls, air ventilation and renewal rate and energy 
efficiency. Resulting in a project that provides the environmental comfort to the users 
with efficiency in the use of energy resources, besides being in harmony with the 
environment and formally meeting the criteria proposed in the research. 
 
Keywords: Auditorium, Acoustics, Energy Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB é 

uma instituição centenária que teve origem com a criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices em cada capital de estado, instituída pelo Decreto                    

nº 7.566/1909, cujo objetivo era oferecer formação profissional gratuita para jovens 

de baixa renda (BRASIL, 1909). Ao longo dos anos, a instituição sofreu diversas 

modificações, tanto na sua denominação quanto na estrutura dos cursos que 

oferece; atualmente, o IFPB é uma instituição multicampi, com onze campi em 

funcionamento: Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, 

Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa, e dez 

campi em fase de implantação: Areia, Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, 

Itaporanga, Mangabeira (João Pessoa), Pedras de Fogo, Santa Luzia, Santa Rita e 

Soledade (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAÍBA, 2016). 

O rápido crescimento do IFPB, que passou de quatro campi em 2008, quando 

foi criado a partir da fusão do Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba (CEFET-PB) e da Escola Agrotécnica Federal de Sousa (EAF Sousa), para 

vinte e uma unidades em 2016, entre campi em funcionamento e em implantação, 

gerou uma demanda cada vez maior por projetos de arquitetura, tanto de 

construção, para atender aos novos campi, quanto de reformas, para adequar as 

instalações dos campi em funcionamento e sedes provisórias dos campi em 

implantação (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA, 2015a, 2015b e 2015c).  

Atualmente, a equipe da Coordenação de Projetos de Arquitetura, setor 

responsável pelo desenvolvimento dos projetos de reforma, construção, adequação 

e layout do Instituto, conta apenas com quatro arquitetos e uma desenhista para 

atender às vinte e uma unidades do Instituto. Em 2012, quando teve início a terceira 

fase de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, também chamada de Expansão III, que contemplou, na Paraíba, a 

construção de seis novos campi, nas cidades de Catolé do Rocha, Esperança, 

Guarabira, Itabaiana, Itaporanga e Santa Rita, que se encontram em fase de 

construção, a equipe era ainda menor, apenas três arquitetas, por isso, a equipe 

decidiu pela elaboração de um projeto padrão para esses campi, visando atender de 



17 
 

 

forma mais rápida e eficiente à necessidade de instalação do IFPB nessas cidades, 

adotando, nos projetos dos Blocos Acadêmicos, uma modulação que possibilitasse 

atender tanto aos laboratórios quanto às salas de aula, assim como, às diferentes 

necessidades de cada campi. 

A limitação orçamentária, à época da elaboração dos projetos, implicou na 

decisão de construir esses seis campi por etapas, priorizando, inicialmente, a 

estrutura básica composta pelas seguintes edificações: Guarita, Bloco 

Administrativo, Caixa d’água, Reservatório inferior e dois Blocos Acadêmicos. 

Entretanto, o projeto de implantação dos campi já indicava os locais onde deveriam 

ser construídos os demais blocos, Blocos Acadêmicos, Biblioteca, Auditório, 

Restaurante Estudantil, Ginásio Esportivo, Piscina, Bloco de Apoio à Administração 

e Bloco da Manutenção, a serem construídos em etapas futuras. 

Consequentemente, a elaboração dos projetos arquitetônicos também se deu em 

etapas, iniciando com os projetos da Guarita, do Bloco Administrativo, da Caixa 

d’água, do Reservatório inferior e de dois Blocos Acadêmicos. Posteriormente, foram 

elaborados os projetos do Restaurante Estudantil e da Biblioteca, que estão em fase 

de produção dos projetos complementares, e a próxima etapa seria a concepção 

dos projetos dos demais blocos, entre eles, o Auditório, que será o tema deste 

trabalho. 

Nos últimos anos, os conceitos de sustentabilidade, como a preocupação com 

o uso de materiais e mão de obra regionais, com a eficiência energética e com o uso 

racional da água, estão cada vez mais presentes na construção civil e, para sua 

maior eficiência prática, precisam ser considerados a partir da concepção do projeto 

arquitetônico. 

Essa preocupação pode ser observada não apenas no setor privado, mas 

também no setor público, como é possível constatar pelas medidas visando à 

adoção de critérios sustentáveis tanto na elaboração de projetos, como na 

manutenção das construções existentes. Entre essas medidas, está a publicação, 

pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão da Instrução Normativa nº 01 

de 19 de janeiro de 2010, que “Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências.” (BRASIL, 2010) e da Instrução Normativa nº 02/2014  (BRASIL, 2014) 

que determina que projetos novos e de retrofit de edificações públicas da 
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administração pública direta, autárquica e fundacional devem ser elaborados para 

receberem a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe A. A 

publicação da cartilha “Edifícios públicos sustentáveis” pelo Senado Federal, além 

de programas governamentais, como, por exemplo, o Projeto Esplanada Sustentável 

instituído pela Portaria Interministerial nº 244, de 06 de junho de 2012 (FILGUEIRA, 

2014), com o objetivo de “integrar ações que visam à melhoria da eficiência no uso 

racional dos recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no ambiente 

de trabalho.” (BRASIL, 2012) também são exemplos dessas medidas. 

A partir do surgimento dessas iniciativas, o IFPB começou a adotar alguns 

desses critérios como referência para a elaboração de seus projetos arquitetônicos, 

em especial, aqueles relativos à eficiência energética e ao uso de materiais e mão 

de obra da região. 

Há também a redução da matriz orçamentária proposta pelo Governo Federal 

implantada a partir de 2017 que reduziu os repasses para os Institutos Federais, 

tornando imprescindível se considerar nos novos projetos não apenas o custo de 

sua implantação, mas também os custos de manutenção, através da elaboração de 

projetos que utilizem de forma racional recursos como água e energia. 

Os projetos elaborados pela equipe do IFPB para a Expansão III, 

anteriormente referida, já se preocuparam com essas questões, procurando utilizar 

materiais produzidos na região, dimensionando as aberturas para que 

possibilitassem o uso da iluminação e da ventilação naturais, adotando brises para 

proteger as edificações da insolação, e utilizando luminárias e lâmpadas eficientes. 

Por terem sido projetos desenvolvidos em etapas, os novos campi serão 

inaugurados apenas com parte das edificações previstas na implantação, Guarita, 

Caixa d’água, Reservatório inferior, Bloco Administrativo e dois Blocos Acadêmicos. 

Além de não contar, inicialmente, com espaços como Biblioteca e Restaurante 

Estudantil, cujos projetos arquitetônicos já foram elaborados, os novos campi 

também não terão um Auditório adequado e com capacidade suficiente para sediar 

eventos como seminários, encontros, congressos, entre outros, assim como, para 

apresentações, cujo projeto e execução não foram contemplados nesta etapa inicial.  

Por conta da especificidade do tema e da diversidade dos terrenos e do clima 

das cidades contempladas nessa etapa de expansão do IFPB, optou-se por delimitar 

o Universo de Estudo deste trabalho ao campus Guarabira, localizado na 

mesorregião agreste da Paraíba, porque foi o primeiro a ser inaugurado e, portanto, 
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também será o primeiro a necessitar dos projetos dos demais blocos previstos na 

implantação.  

Em um ambiente acadêmico, um auditório é um espaço importante, pois 

possibilita a reunião de um número maior de pessoas do que em uma sala de aula 

comum, sendo o local mais adequado para a realização de encontros, seminários e 

outros eventos recorrentes no meio acadêmico. Além disso, um auditório bem 

planejado deve ter como principal preocupação a qualidade acústica do ambiente, 

que deverá ser adequada ao uso que se pretende dar, no caso do IFPB um 

ambiente multiuso, voltado predominantemente para o uso que possui como fonte 

sonora principal a palavra falada, como palestras, eventos científicos, entre outros. 

O auditório é um ambiente de uso específico e requer um tratamento 

cuidadoso no desenvolvimento do projeto, desde a escolha da forma até a 

especificação de materiais, tendo em vista que esses fatores influenciam no seu 

desempenho. Em geral, locais onde é necessário um baixo nível de ruído, como o 

caso de auditórios, a solução adotada é o confinamento total da sala, com o 

emprego de processos artificiais para renovação de ar e iluminação (SILVA, P., 

2011). Além disso, é preciso que o sistema de climatização emita o mínimo de ruído 

possível, para que não interfira no bom funcionamento da sala, e, quando a 

iluminação natural for utilizada, é necessário adotar medidas para evitar que ruídos 

externos incidam no ambiente, assim como, que os sons produzidos internamente 

causem incômodo à vizinhança. Diante dessa conjuntura surgem algumas questões: 

Como compatibilizar a necessidade de um bom desempenho acústico e a 

possibilidade de usar iluminação e ventilação naturais em auditórios? Que tipo de 

soluções de projeto podem ser adotadas para se atingir o conforto ambiental 

necessário para um auditório com o menor consumo possível de energia? 

A fim de responder essas questões, este trabalho teve como objetivo geral 

elaborar o projeto de um auditório para o campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) em Guarabira, que possibilitasse o uso de 

critérios sustentáveis como iluminação e ventilação naturais e atendesse à 

compatibilização dos critérios de conforto térmico, iluminação e ventilação natural, 

eficiência energética, como também ao desempenho acústico adequado ao seu uso. 

Como objetivos específicos buscou-se: 
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a) Identificar os condicionantes de conforto ambiental aplicáveis desde a 

etapa de concepção projetual; 

b) Criar uma área de convivência no primeiro pavimento, mantendo a relação 

da edificação com o entorno imediato; 

c) Estudar a locação do edifício no terreno visando à atenuação do ruído e ao 

aproveitamento da iluminação e ventilação naturais;  

d) Buscar uma forma da edificação que mantivesse uma relação direta com 

sua atividade, atendesse aos condicionantes acústicos e visuais e proporcionasse 

flexibilidade ao espaço;  

e) Adotar uma envoltória que respondesse às questões acústicas, térmicas, 

lumínicas e energéticas, visando atender aos critérios para obtenção da ENCE  

classe A. 

 

Para isso, buscou-se, inicialmente, apresentar o contexto em que surgiu a 

necessidade de elaboração desse projeto, justificar a necessidade de elaborá-lo e 

listar os objetivos que ele se propõe a atingir. 

Em seguida, são descritos os procedimentos metodológicos, entre ele os 

métodos de projeto, os instrumentos e as fontes utilizados para realizar cada etapa 

da pesquisa. 

No capítulo seguinte, referencial teórico, são apresentados os principais 

conceitos abordados no trabalho, sustentabilidade e arquitetura bioclimática, 

conforto térmico, eficiência energética, acústica arquitetônica e atenuação acústica 

ao ar livre. 

Após o referencial teórico, serão apresentados os três projetos utilizados para 

os estudos de precedente e dos quais se extraíram elementos considerados 

relevantes para aplicar ao projeto do auditório do campus do IFPB em Guarabira.  

Em seguida serão apresentados os condicionantes de projeto, divididos em 

condicionantes legais, que englobam leis e normas no nível local e nacional que 

foram limitadores para o desenvolvimento do projeto, e os condicionantes do local, 

onde são apresentadas a caracterização do local, a análise do clima, e as principais 

estratégias para elaborar um projeto bioclimático, de forma a conseguir proporcionar 

conforto térmico aos usuários. Por fim, é feita uma análise do terreno, do ponto de 

vista da acústica, e elaborado mapeamento acústico do terreno, a fim de identificar 
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as áreas de maior ruído e assim auxiliar a determinar o melhor local para a 

implantação do auditório dentro dos limites do terreno reservado a ele. 

Após a apresentação dos condicionantes projetuais, será apresentado o 

processo de desenvolvimento do projeto, desde os primeiros estudos do terreno até 

a proposta final, passando pela fase de definição do programa e anteprojeto. 

Em seguida, no memorial descritivo, será feita uma apresentação geral do 

projeto e de suas principais características, além da demonstração e análise dos 

cálculos do tempo de reverberação e das propriedades térmicas dos materiais da 

envoltória, que foram inseridos no formulário eletrônico do sítio da internet 

Webprescritivo a fim de verificar se o projeto atenderia aos critérios para obtenção 

da ENCE classe A – Envoltória. 

Por último, serão apresentadas as considerações finais do trabalho, 

englobando todo o processo para o seu desenvolvimento e a avaliação dos 

resultados obtidos. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, primeiramente, foi realizada pesquisa 

bibliográfica para a fundamentação teórica visando à definição dos métodos de 

projeto a serem utilizados e à identificação dos principais conceitos a serem 

utilizados no trabalho relativos à sustentabilidade e à arquitetura bioclimática, ao 

conforto térmico, à eficiência energética, à acústica arquitetônica e à atenuação 

sonora ao ar livre. 

Em seguida foram realizados estudos de projetos precedentes, com ênfase 

nas soluções adotadas em relação à iluminação natural, à flexibilidade do espaço, à 

implantação no terreno e ao uso de proteções contra radiação solar direta. O estudo 

desses projetos foi realizado através de preenchimento de ficha técnica com as 

principais informações sobre o projeto (Quadro 1) e de análise, utilizando como 

referência os aspectos apresentados por Ching (2002) no livro Arquitetura, forma, 

espaço e ordem, este critério foi utilizado em apenas um dos projetos,  e, também, o 

roteiro adotado na disciplina de Teoria e Metodologia do Projeto (VELOSO, 2016). 

 

Quadro 1 – Modelo de ficha técnica empregada na análise dos projetos 

Tema:  
Tipo de demanda:  

Público alvo:  
Ano de elaboração:  

Autor:  
Equipe:  
Status:  

Localização:  
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Andrade (2016) 

 

No livro Arquitetura, forma, espaço e ordem, Ching (2002) se propõe a 

enriquecer e ampliar “um vocabulário de projeto através do estudo de seus 

elementos essenciais e da exploração de um amplo rol de soluções a problemas 

arquitetônicos desenvolvido no decorrer da história humana.” (Ibidem, 2002, p. IX). 

Em cada um dos capítulos do livro, o autor vai tratar de um aspecto do projeto 

arquitetônico apresentando exemplos de variados estilos, desde arquitetura grega 

até arquitetura moderna, e é possível identificar um mesmo aspecto nos mais 

diversos estilos de projeto. Para ele é preciso conhecer e enriquecer o vocabulário 

para poder projetar, como se pode confirmar no trecho abaixo: 
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É possível estabelecer uma analogia com a maneira como precisamos 
conhecer e compreender o alfabeto antes que possamos formar palavras e 
desenvolver um vocabulário, como precisamos compreender as regras da 
gramática e sintaxe antes que possamos construir sentenças; precisamos 
entender os princípios da composição antes que possamos escrever 
ensaios, romances e coisas do gênero. (...) De maneira semelhante, talvez 
seja apropriado sermos capazes de compreender os elementos básicos da 
forma e espaço e entendermos como podem ser manipulados e 
organizados no desenvolvimento de um conceito de projeto, antes de nos 
voltarmos para a questão mais vital do sentido da arquitetura. (CHING, 
2002, p.IX) 

 

Entre os sete aspectos abordados por Ching (2002), foram selecionados três: 

forma, organização e princípios de ordem, pois considerou-se que estes eram os 

mais relevantes para compreensão do projeto além de terem servido como 

referência para a elaboração do projeto do Auditório do campus do IFPB em 

Guarabira. 

A respeito do termo “forma” Ching (2002) faz a seguinte conceituação:                                                               

“Em arte e projeto, frequentemente utilizamos o termo para denotar a estrutura 

formal de um trabalho – a maneira de dispor e coordenar os elementos e partes de 

uma composição de forma a produzir uma imagem coerente.” (CHING, 2002, p. 34). 

O autor descreve algumas maneiras como a forma pode se apresentar: regular ou 

irregular, como formas primárias ou sólidos primários, ou ainda como uma forma 

diferenciada através de transformações dos sólidos primários, que podem ser: 

aditivas (Figura 1), quando uma nova forma é criada a partir da adição de dois ou 

mais sólidos primários, subtrativas (Figura 2), quando a nova forma surge a partir da 

subtração de um sólido de outro, ou dimensional (Figura 3), quando a partir da 

alteração nas dimensões originais, aumentando ou diminuindo, se cria uma nova 

forma.  

 

Figura 1 – Imagem da transformação aditiva Figura 2 – Imagem da transformação 

subtrativa. 

  
Fonte: Ching (2002) Fonte: Ching (2002) 

 

 

 



24 
 

 

Figura 3 – Imagem da transformação dimensional 

 
Fonte: Ching (2002) 

 

O autor ainda descreve maneiras como as formas se organizam, que são: 

formas centralizadas, quando formas secundárias se agrupam ao redor de uma 

forma principal central; formas lineares, quando uma série de formas são dispostas 

numa fila em sequência; formas radiais, quando uma composição de formas lineares 

se estende para fora a partir de uma forma central de maneira radial; formas 

aglomeradas, um conjunto de formas agrupadas pela proximidade ou por possuírem 

uma característica visual comum; e formas em malha, formas modulares que se 

regulam e relacionam por uma malha tridimensional (Figura 4). 

 

Figura 4 – Formas de organização centralizada, canto superior esquerdo; linear, canto superior 

direito; radial, centro; aglomerada, canto inferior esquerdo; malha, canto inferior direito 

  
 

 

 

  
Fonte: Ching (2002) 
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Em relação ao aspecto organização, o autor estuda “as maneiras básicas 

pelas quais os espaços de um edifício podem ser relacionados uns com os outros e 

organizados em padrões coerentes de forma e espaço” (Ching, 2002, p. 178). O 

autor divide as formas de acordo com a maneira que os espaços se relacionam em: 

espaço dentro de um espaço, espaços interseccionais, espaços adjacentes e 

espaços ligados por um espaço comum (Figura 5). 

 

Figura 5 – Espaço dentro de um espaço, canto superior esquerdo; espaços interseccionais, 

canto superior direito; espaços adjacentes, canto inferior esquerdo e espaços ligados por um 

espaço comum, canto inferior direito 

  

  
Fonte: Ching (2002) 

 

Já os princípios de ordem, se referem não apenas à regularidade geométrica, 

mas à situação em que cada parte está disposta de maneira apropriada em relação 

ao todo, de modo a criar um arranjo harmonioso (CHING, 2002). O autor analisa os 

projetos de acordo com seis princípios de ordem, dos quais os cinco primeiros foram 

utilizados na análise do estudo de precendente: eixo, uma reta definida por dois 

pontos em relação à qual os espaços podem ser organizados de modo equilibrado 

ou simétrico; simetria, disposição e distribuição de espaços e formas equivalentes de 

maneira equilibrada ao longo de um plano ou eixo; hierarquia, articulação do 

significado ou importância de uma forma em relação às demais em virtude de sua 

localização, seu formato ou tamanho; rítmo, movimento caracterizado pela repetição 

de elementos de acordo com determinado intervalo, que pode ser regular ou 

irregular; dado, pode ser representado por uma reta, um plano ou volume que tem 

como função reunir medir e oganizar o padrão de formas e espaços, através de sua 
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continuidade;  e transformação, que seria o princípio segundo o qual um conceito, 

estrutura ou organização arquitetônicos sofreriam alterações, altravés de 

manipulações e permutações, mas sem perder sua identidade ou conceito (CHING, 

2002). 

Esses aspectos apresentados por Ching (2002) ajudaram a entender como a 

forma da edificação se compõe, como os ambientes se organizam em relação ao 

todo e como se relacionam entre si. 

O roteiro adotado na disciplina de Teoria e Metodologia do Projeto apresenta 

alguns itens a serem verificados no projeto, quais sejam: identificar a ideia inicial e 

analisar a evolução do partido arquitetônico até a proposta final; identificar 

referências teóricas e metodológicas e influências de tendências arquitetônicas 

atuais e do passado, assim como, de referências empíricas, associações, analogias 

e tipos, além da análise do discurso dos arquitetos, buscando verificar sua coerência 

e identificar as bases conceituais, teóricas e empíricas aplicadas ao projeto  

(VELOSO, 2016).  

Como material base para realizar os estudos de precedentes foram 

analisados os desenhos técnicos dos projetos, plantas, cortes e fachadas, os 

memoriais descritivos e/ou justificativos e as vistas disponíveis das maquetes 

eletrônicas, no caso do único projeto construído, entre os três estudados, foram 

analisadas, também, as fotos internas e externas da edificação. 

Em seguida foi feita a análise topográfica do terreno, através da execução 

de uma maquete física na escala 1/200 a fim de auxiliar os estudos para a melhor 

forma de implantação da edificação no terreno, visando o menor movimento de terra 

e o melhor posicionamento quanto à insolação e à possibilidade de utilizar 

iluminação e ventilação naturais. Em sequência, procedeu-se a uma análise do 

bioclima da região, através do estudo das relações das variáveis climáticas e o 

conforto humano, temperatura mínima e máxima nos períodos de inverno e verão e 

da Rosa dos ventos.  

Como material para realização dessas atividades foram utilizados o 

levantamento topográfico do terreno, para confecção da maquete; e o arquivo 

climático da cidade de João Pessoa/PB, tendo em vista que a cidade de 

Guarabira/PB não possui arquivos climatológicos e João Pessoa é a cidade com 

características mais próximas em termos de distância e altitude, dentro da mesma 

zona bioclimática, no caso, a zona bioclimática 8. Este arquivo climatológico foi 
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inserido no programa  Climate Consultant para estudar o clima da região através da 

geração de gráficos, como a carta psicométrica, que relaciona temperatura, umidade 

e o grau de conforto dos usuários, gráficos mostrando as temperaturas máximas e 

mínimas ao longo do ano e a rosa dos ventos, que mostra as direção e velocidade 

dos ventos. 

A atividade seguinte foi realizar o mapeamento acústico do terreno do 

campus, para verificar os níveis de ruído existentes na área de implantação do 

projeto e auxiliar na definição do local de implantação da edificação no terreno e das 

medidas necessárias para o isolamento acústico da edificação em relação ao meio 

externo. Como instrumentos técnicos recorreu-se ao medidor de nível de pressão 

sonora modelo DEC-5010, marca Instrutherm, para proceder às medições in loco, e 

ao programa especializado SoundPLAN®, para gerar o mapeamento acústico do 

terreno, este programa utilizou como material base o arquivo com o levantamento 

topográfico georreferenciado do terreno do campus Guarabira, além da informação 

da quantidade de veículos que trafegam por hora em cada via e sua velocidade 

média. 

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas em três pontos, 

selecionados em função de sua influência para a percepção do ruído na área de 

implantação do auditório, em cada ponto foram realizadas duas medições de dez 

minutos cada, utilizando esse mesmo período para a contagem dos veículos, 

divididos em veículos leves (carros de passeio) e pesados (caminhões, ônibus, 

motos1, vans e retroescavadeira, entre outros), e para estimar a velocidade média 

desses veículos em cada via, como referência utilizou-se o método apresentado por 

Büchi e Nuñez (1998), pelo qual são escolhidos os pontos mais sensíveis para as 

medições, realizadas nos horários de 07:00 às 10:00; 18:00 às 20:00 e 01:00 às 

05:00 com duração entre 10 e 15 minutos, no caso do campus Guarabira foram 

realizadas medições apenas diurnas, por ser o período de maior relevância para o 

trabalho. 

Em seguida, foi feita a análise do mapeamento acústico do terreno para 

definir o melhor local de implantação da edificação e o isolamento acústico 

necessário da edificação em relação ao meio externo. Para isso o material de 

referência utilizado foram as fontes bibliográficas da área de acústica arquitetônica e 

                                            
1 As motos podem ser computadas como veículos leves, dependendo da situação a fim de calibrar o 
modelo. 
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de atenuação sonora ao ar livre, assim como a norma da ABNT NBR 10152:19872 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987). 

Na sequência foram estudados alguns métodos e processos de projeto, a 

fim de definir aqueles que mais se adequassem ao desenvolvimento do projeto. 

Lawson (2011) aponta cinco atividades ou habilidades necessárias para 

realizar um projeto bem-sucedido, são elas: formular, movimentar-se, representar, 

avaliar e refletir. Formular inclui as formas de identificar, analisar e compreender o 

problema antes de buscar uma solução. Movimentar-se é a capacidade de gerar 

soluções e realizar mudanças durante esse processo. Representar engloba todas as 

formas utilizadas para expressar a ideia geral do projeto, textos, desenhos, 

maquetes, modelos 3D, e que auxiliam o projetista a se comunicar com seu cliente 

ou colaboradores. Avaliar é a capacidade de julgar entres as alternativas 

apresentadas, seja baseado em critérios objetivos ou subjetivos, é necessário 

também saber o momento de parar de julgar para não impedir o processo criativo ao 

descartar uma ideia sem possibilitar que ela amadureça. Refletir sobre a ação deve 

combinar a busca pela resposta a duas questões: quais problemas foram analisados 

e quais não foram, e se os processos de representar, formular e movimentar-se 

foram aplicados em cada caso. 

O método apresentado por Lawson (2011) auxilia a organização de todo o 

processo de projeto indicando ações a serem realizadas a fim de desenvolver um 

projeto que responda de maneira eficaz ao problema identificado inicialmente. As 

cinco atividades apontadas por ele foram utilizadas ao longo do processo do projeto 

do Auditório, como forma de buscar a melhor solução para o problema inicialmente 

identificado. 

Além do método sugerido por Lawson (2011), será utilizado para o 

desenvolvimento da proposta o método normativo, um dos quatro métodos de 

projetação para elaboração de projetos de arquitetura classificado por Mahfuz 

(1995), além dele o autor apresenta os métodos inovativo, o tipológico e o mimético. 

Segundo o autor, no método normativo as formas são criadas a partir da adoção de 

normas estéticas, que não seriam nem regra nem lei, mas um princípio regulador 

continuamente sujeito a mudanças. Os principais tipos de normas citados pelo autor 

são: os sistemas geométricos, que podem ser bi ou tridimensionais, os sistemas 

                                            
2 A NBR 10152 foi revista em novembro de 2017 e está em vigor esta última versão, entretanto, à 
época da análise foi utilizada a norma antiga que ainda estava em vigor. 
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proporcionais, como a seção áurea, o modulor, entre outros, e o uso de formas 

geométricas elementares, como pirâmides, prismas, cilindros entre outros.  

Os métodos apresentados por Mahfuz (1995) estão relacionados à forma 

como o projeto se apresenta esteticamente, que pode ser inovadora, tomar como 

base um tipo de edificação já existente, mimetizar um elemento da natureza ou um 

ou vários estilos arquitetônicos ou ainda utilizar formas geométricas básicas ou 

regras de proporção para criar um objeto arquitetônico. Esses métodos podem 

auxiliar na criação da forma da edificação.  

Além dos métodos de projetação, foram adotados alguns procedimentos 

apontados por Soler (2004) para a elaboração de projetos de auditórios baseada na 

metodologia de Mehta, Johnson e Rocafort (1999 apud SOLER, 2004), a proposta é 

composta por treze etapas, mas nem todas foram empregadas no desenvolvimento 

da proposta, apenas as listadas abaixo, por serem as que melhor se adequavam às 

necessidades do trabalho: 

 

a) A primeira é definir o tamanho da plateia;  

b) A segunda é dimensionar a área de piso da plateia;  

c) A terceira é desenhar o formato da plateia com base na capacidade da 

sala;  

d) A quarta é verificar a distância máxima entre a última fileira e o palco, que 

não deve ser maior que 25 m, em auditórios, e 20 m, em teatros, caso seja superior, 

deve-se desenhar um balcão superior para diminuir essa distância e verificar 

novamente a distância da última fileira até o palco, se ainda assim não atender ao 

critério da distância máxima, deve-se aumentar a largura das paredes laterais, 

mudar o formato da plateia ou aceitar alguma não conformidade, em seguida deve-

se verificar se a profundidade do balcão é inferior a duas vezes o pé direito do piso 

inferior medido na extremidade do balcão;  

e) A quinta é definir o modelo e fabricante da poltrona a ser utilizada;  

f) A sexta é desenhar a inclinação da plateia, sua curva de visibilidade, 

incluindo o balcão, caso exista;  

g) A oitava é calcular o volume da sala;  

h) A décima primeira é estabelecer o tempo ótimo de reverberação e calcular 

a necessidade de absorção da sala;  
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i) A décima segunda é determinar a necessidade de absorção da sala, 

iniciando pela parede de fundo, depois a superfície da parte de trás das paredes 

laterais, depois parte de trás do teto, e por fim as partes mais próximas do palco das 

paredes laterais e do palco;  

 

Essas etapas foram empregadas da seguinte maneira: as quatro primeiras no 

desenvolvimento das três propostas iniciais; a quinta e a sexta durante o 

desenvolvimento da proposta escolhida entre as três elaboradas; a oitava, a décima 

primeira e a décima segunda ao final do projeto, a fim de verificar as condições 

acústicas da sala. 

A proposta de Soler (2004) serve como roteiro para a verificação das 

qualidades acústicas do ambiente, orientando sobre os requisitos que precisam ser 

atendidos e o que deve ser feito para conseguir isso. 

Após os estudos dos métodos e processos de projeto, realizaram-se estudos 

volumétricos para o auditório, utilizando o método normativo (modulação, 

proporção, simetria) descrito por Mahfuz (1995) e o método proposto por Lawson 

(2011), através do emprego das cinco atividades ou habilidades necessárias para 

realizar um projeto bem-sucedido: formular, movimentar-se, representar, avaliar e 

refletir.  

Para o estudo volumétrico desenvolveram-se três propostas, a primeira com 

formato trapezoidal, a segunda com um formato mais próximo a um retângulo, mas 

com uma pequena angulação das paredes laterais, e a terceira em forma de leque. 

A partir dessas propostas foram realizados estudos de geometria solar, para auxiliar 

a definição da implantação. Em seguida, verificou-se qual forma seria a mais 

adequada do ponto de vista acústico e da exequibilidade da proposta, além das 

possibilidades formais de cada volume, para isso, analisaram-se alguns critérios 

como: ângulo de inclusão da plateia, vão livre máximo necessário entre pilares, 

capacidade da plateia dentro do estimado e área construída (SOLER, 2004). Para 

essa verificação, elaboraram-se estudos volumétricos através de maquetes de 

concepção, desenhos técnicos, e registros em texto, contendo a avaliação e a 

reflexão sobre cada solução elencando os seus pontos positivos e negativos para 
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comparação e escolha de uma delas, para isso, foram utilizados desenhos manuais, 

programa CAD3, isopor e cartolina. 

A última fase consistiu no desenvolvimento da solução mais adequada, de 

acordo com os estudos realizados na fase anterior, utilizando o método normativo 

(modulação, proporção e simetria) e o método de Lawson (2011), conforme descrito 

anteriormente. Os materiais utilizados foram desenhos técnicos, maquete eletrônica 

e memorial descritivo do projeto, e como instrumentos técnicos recorreu-se aos 

programas CAD e BIM4 e aos dados de toda a pesquisa.  

Após a definição da proposta final, foram realizadas simulações com os 

programas Solar Tool® (SILVA, J. L., 2018d, 2018e, 2018f e 2018g), a fim de 

verificar a eficiência dos elementos para proteção solar das aberturas; o Flow 

Design® (SILVA, J. L., 2017a), para conferir se os níveis de pressão eram 

suficientes para a adoção da ventilação natural cruzada e o Revit Architecture®, 

para confirmar se os níveis de iluminância atendiam ao recomendado para a 

iluminação geral da atividade do auditório. Além disso, foram feitos cálculos para 

estimar a taxa de ventilação na edificação utilizando o método adotado pelo Building 

Research Establishmet – BRE (UK), conforme descrito por Bittencourt e Cândido 

(2006). 

Ainda nesta última fase, foi calculado o tempo de reverberação para conferir 

se o mesmo estava adequado às atividades desenvolvidas no Auditório com o 

auxílio do programa Reverb (2010) e do emprego da oitava, décima primeira e 

décima segunda etapas de procedimento de projetos de auditórios apresentadas por 

Soler (2004). Também foi calculado o isolamento acústico das partições compostas, 

paredes compostas por mais de um tipo de material, para verificar se elas 

atenderiam ao isolamento mínimo necessário identificado através do mapeamento 

acústico do terreno. Além disso, analisou-se a envoltória da edificação a fim de 

verificar se suas propriedades térmicas, entre elas transmitância térmica e 

absortância, atenderiam aos critérios para obtenção da ENCE classe A - Envoltória, 

para isso recorreu-se ao formulário on line Webprescritivo, desenvolvido pelo 

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade de Santa 

Catarina – UFSC, através do qual é possível obter uma pré-análise da envoltória, da 

iluminação e do condicionamento de ar da edificação após o preenchimento de um 

                                            
3 Computer Aided Design ou Desenho auxiliado por computador 
4 Sigla de Building information modeling (modelagem de informações da construção). 
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formulário on-line com as informações sobre as suas propriedades térmicas e 

características físicas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 SUSTENTABILIDADE E ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

 

O conceito de sustentabilidade é bastante utilizado nos dias atuais, de acordo 

com  Motta (2009, p. 86) “[...] a sustentabilidade é alcançada através de um modelo 

de desenvolvimento que busca o bem estar com o equilíbrio sociocultural, 

econômico e ambiental.” Esse modelo de desenvolvimento é conhecido como 

desenvolvimento sustentável que, de acordo com  Motta (2009, p. 88) é conceituado 

pela ONU como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.”  

A busca pelo desenvolvimento sustentável envolve diversos setores da 

sociedade, entre eles o setor da construção civil, dessa busca surge o conceito de 

construção sustentável. De acordo com a Associação Brasileira de Escritórios de 

Arquitetura – ASBEA e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS  

(apud MOTTA, 2009, p. 93), a construção sustentável deve adotar algumas práticas, 

entre as quais: 

 

- Aproveitamento de condições naturais locais; 
- Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural; 
- Implantação e análise do entorno; 
- Não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas e 
concentração de calor, sensação de bem-estar; 
- Qualidade ambiental interna e externa; 
- Gestão sustentável da implantação da obra; 
- Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; 
- Uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo; 
- Redução do consumo energético; 
- Redução do consumo de água; 
- Reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; 
- Introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável; 
- Educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo. 

 

Uma das características mais importantes para se produzir uma edificação 

sustentável é uma arquitetura que se preocupe em se integrar com o clima local, 

focando no conforto ambiental e na arquitetura bioclimática. A arquitetura 

sustentável é a continuidade natural da arquitetura bioclimática, pois busca criar 

edificações que promovam a qualidade de vida do ser humano no ambiente 

construído e no seu entorno, integrando-a com características de vida e do clima 
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locais, com um menor consumo de energia, visando deixar para as futuras gerações 

um mundo menos poluído  (CORBELLA; YANNAS, 2009). 

A arquitetura bioclimática busca estudar o clima e seus efeitos sobre o ser 

humano e, através da aplicação de soluções tecnológicas adequadas para controle 

das variáveis climáticas como temperatura, umidade, ventilação e radiação solar, 

proporcionar o conforto aos usuários (OLGYAY, 2010). 

Para Olgyay (2010), um dos primeiros a utilizar o termo arquitetura 

bioclimática, é necessário interrelacionar as seguintes variáveis para produzir uma 

arquitetura bioclimática: clima → biologia → tecnologia → arquitetura. Segundo o 

autor, a primeira etapa é analizar os dados climáticos da região onde o projeto será 

inserido, como umidade relativa, radiação solar e efeitos do vento, assim como 

considerar as possíveis alterações ocasionadas pelas condições microclimáticas. 

A segunda etapa é a avaliação biológica, que deve estar baseada nas 

sensações humanas, para isso os dados ambientais devem ser transportados para 

um gráfico bioclimático obtendo-se um diagnóstico da região, contendo a 

importância relativa dos diversos elementos climáticos. A partir desses elementos é 

possível obter informações sobre as medidas mais adequadas para atingir o grau de 

conforto necessário em qualquer período do ano. 

A terceira etapa consiste na adoção das soluções tecnológicas adequadas 

para barrar as adversidades e utilizar as vantagens existentes na quantidade e 

momentos apropridados, que passam pela escolha do modo de implantação do 

edifício no terreno, a orientação da edificação, os cálculos de sombra, a forma da 

edificação, o uso da ventilação natural e a escolha dos materiais visando o controle 

da temperatura interna. 

Por último, o autor indica que deve ser feita a aplicação das conclusões 

extraídas das três primeiras etapas  ao objeto arquitetônico (OLGYAY, 2010). 

Nos dias atuais, em que há uma crescente preocupação em preservar o meio 

ambiente, se torna imprescindível buscar produzir um arquitetura sustentável, 

utilizando os princípios da arquitetura bioclimática para construir edifícios que se 

adaptem ao clima no qual estão inseridos, proporcionando um ambiente confortável 

aos seu usuários com o menor consumo possível de energia. 
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3.2 CONFORTO TÉRMICO E VISUAL 

 

Segundo Corbella e Yannas (2009, p. 32) “Uma pessoa está confortável com 

relação a um acontecimento ou fenômeno, quando pode observá-lo ou senti-lo sem 

preocupação ou incômodo.” Ou seja, a pessoa se sente confortável em relação ao 

ambiente quando consegue manter uma relação de neutralidade em relação a ele. 

O corpo humano produz calor, que é parcialmente dissipado pela 

evaporação do suor, por convecção ou por radiação. É considerado um fluxo ótimo 

de perda de calor quando a temperatura do corpo se mantém em torno de 35º C, 

quando esse fluxo de perda de calor aumenta, em função da queda da temperatura 

do ar, por exemplo, pode causar a sensação de frio, já se ele diminui muito pode 

causar a sensação de calor (CORBELLA; YANNAS, 2009). 

A sensação de conforto térmico, obtida através da perda de calor depende 

de vários parâmetros tais como: temperatura, umidade relativa do ar, radiação 

infravermelha, movimento do ar e radiação solar. Esses parâmetros influenciam o 

conforto térmico da seguinte forma: se a temperatura do ar for menor do que a do 

corpo há perda de calor por convecção; quando a umidade relativa do ar está muito 

alta ela reduz ou impede a perda de calor através da transpiração; há perda ou 

ganho de calor através de radiação infravermelha quando existe diferença de 

temperatura entre as superfícies, já a radiação solar colabora para o aquecimento do 

ambiente produzindo a sensação de calor; o movimento do ar pode gerar um efeito 

de aquecimento ou resfriamento, dependendo da temperatura e da umidade relativa 

do ar, ele auxilia a retirada da umidade do ar em volta da pele (CORBELLA; 

YANNAS, 2009). 

Além dos parâmetros mencionados acima, há outros fatores relacionados a 

aspectos pessoais como tipo de atividade e de vestimentas que influenciam na 

sensação de conforto, assim como características como idade e sexo. 

Para demonstrar a influência de alguns desses parâmetros Corbella e 

Yannas (2009) apresentam duas figuras mostrando que, de acordo com a variação 

de dois parâmetros, a temperatura de conforto5 sofre variações. 

Na primeira figura (Figura 6) os dois parâmetros relacionados são roupas e 

atividades, com pouca roupa e em descanso a temperatura de conforto é de 29º C, 

                                            
5 Considerou-se a definição de  Corbella e Yannas, (2009, p. 36) “Temperatura do ar na qual, nessas 
condições, uma pessoa não sente frio nem calor.” 
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mas se o indivíduo desenvolve atividades pesadas e usa roupas pesadas será 

necessário reduzir significativamente a temperatura para que ele atinja o conforto 

térmico, 10º C conforme pode ser verificado na Figura 6. 

A segunda figura (Figura 7) relaciona dois outros parâmetros, atividade e 

velocidade do ar, mantendo fixas a umidade relativa do ar e as roupas. Neste caso, 

à medida em que aumenta a velocidade do ar, a temperatura de conforto aumenta, 

chegando a 33º C para velocidade do ar de 1 m/s e atividade de descanso. Já a 

atividade, à medida em que aumenta sua intensidade, é necessário reduzir a 

temperatura para se atingir o conforto. 

 

Figura 6 – Temperatura de conforto para 

umidade relativa de 60% e sem movimento de 

ar, com variação de atividades e roupas 

Figura 7 – Temperatura de conforto para 

umidade relativa de 60% e a roupa 0,2 Clo, com 

variação da atividade e da velocidade do ar 

  

Fonte:  Corbella e Yannas (2009) Fonte: Corbella e Yannas (2009) 
 

Com isso percebe-se que a ventilação é um fator importante para o efeito de 

resfriamento, pois, quando há ventilação, é possível estar em conforto térmico 

mesmo com temperaturas mais elevadas, algo importante a ser considerado em 

climas quentes. 

Há métodos simplificados para estimar a ventilação natural em edificações, 

um deles, proposto pelo Building Research Establishment – BRE (UK) relaciona as 

seguintes variáveis: coeficiente de descarga, área equivalente de aberturas, 

velocidade do vento e a diferença entre os coeficientes de pressão nas aberturas de 

entrada de ar e de saída de ar. No caso de edificações com muitas aberturas, a área 
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total equivalente é calculada pelo somatório das aberturas em paralelo, entretanto 

no caso de aberturas em séria essa área deve ser obtida pela fórmula que usa o 

inverso dos quadrados, conforme fórmula abaixo (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 

2006). 

 

1/Aw2 = 1/(A1)2 + 1/(A2)2,                                                                                (1) 

 

Onde: 

Aw – área equivalente das aberturas para ventilação (m²); 

A1 – áreas das aberturas para entrada de ar (m²); 

A2 – áreas das aberturas para saída de ar (m²). 

 

O método do BRE utiliza a seguinte fórmula para o cálculo da taxa de 

ventilação: 

 

Qw = Cd Aw Vz (Δcp)1/2,                                                                                    (2) 

 

Onde: 

Qw – taxa de ventilação (m³/s); 

Cd – coeficiente de descarga (varia entre 0,5 e 0,9 em janelas abertas, 

sendo o valor mais utilizado 0,65); 

Aw – área equivalente das aberturas para ventilação (m²); 

Vz – velocidade do vento (m/s); 

Δcp – diferença entre os coeficientes de pressão nas janelas a barlavento e a 

sotavento. 

 

De acordo com Lamberts (2016b), para o cálculo da taxa de ventilação é 

necessário corrigir a velocidade do vento para a altura de interesse, pois nas 

estações meteorológicas ela é medida a 10 metros de altura, para isso utiliza-se a 

seguinte fórmula: 

 

Vz = V10 x K x Za,                                                                                           (3) 
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Onde: 

Vz é a velocidade do vento na altura Z de interesse (m/s); 

V10 é velocidade do vento a 10 metros de altura (m/s); 

K e a são função da localização da edificação e são dadas por tabelas; 

Z é a altura da cumeeira para edificações de até dois andares ou a altura da 

janela para edificações mais altas (m). 

 

Tabela 1 – Coeficientes para correção da velocidade do ar 

Entorno K A 
Campo aberto 0,68 0,17 

Campo aberto com algumas barreiras 0, 52 0,20 
Urbano 0,40 0,25 
Centro 0,31 0,33 

Fonte: Adaptado pela autora de Lamberts (2016b) 

 

Ainda segundo esse autor, a diferença entre os coeficientes de pressão é 

dada pela seguinte regra: 

 

0 < θ < 30º → Δcp = 1,2                                                                                 (4) 

 

30° < θ < 90 → Δcp = 0,1 + 0,0183 (90 – θ)                                                   (5) 

 

Onde: 

θ é o ângulo, em graus, formado pela linha de incidência do vento com a 

normal da janela; 

Δcp é a diferença entre os coeficientes de pressão a barlavento e sotavento; 

 

Além disso, outra variável para aferir se a ventilação é adequada para 

proporcionar o conforto térmico para os usuários é a taxa de renovação do ar, que é 

uma medida da massa de ar movimentada para dentro e para fora de um ambiente  

(BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2006) e pode ser calculada pela fórmula abaixo: 

 

Tr = 3600 Q/V,                                                                                               (6) 

 

Onde: 

Tr é número de renovações por hora (RAH); 



39 
 

 

Q é a taxa de ventilação (m³/s); 

V é o volume do ambiente (m³). 

 

De acordo com Sales (2016), para que um ambiente seja considerado 

salubre é necessário uma taxa de renovação do ar de no mínimo 1 RAH, e para fins 

de conforto seriam necessárias 100 RAH. Já segundo Costa e Silva (1994 apud 

Toledo, 2006) para fins conforto são necessárias entre 20 e 100 renovações do ar 

por hora. 

Outro fator importante a ser considerado, especialmente em climas quentes, 

é a radiação solar, as superfícies em exposição direta aos raios solares transmitem 

calor para dentro do ambiente aumentando a sua temperatura e causando 

desconforto, daí a importância de utilizar elementos de proteção nas aberturas e 

fachadas a fim de diminuir esse efeito (CORBELLA; YANNAS, 2009). 

Além da ventilação e do sombreamento, o tipo de envoltória da edificação é 

outro importante fator para proporcionar o conforto térmico, para isso é necessário 

atentar para algumas propriedades térmicas dos materiais, como condutividade 

térmica, resistência térmica, transmitância térmica e absortância. 

A condutividade térmica (λ) é uma propriedade do material, que se refere à 

capacidade de conduzir calor, quanto maior o valor da condutividade, maior a 

capacidade de conduzir calor, por isso materiais com baixa condutividade são 

utilizados como isolantes térmicos, a fim de evitar a perda de calor de um ambiente 

para outro (PEDRINI, 2016). 

Resistência térmica (R) é a capacidade de oferecer resistência a passagem 

do calor, pode ser alta, no caso dos isolantes térmicos, ou muito baixa, nos metais. 

Para calcular a resistência térmica de uma camada de um material é preciso 

conhecer os valores da espessura e da condutividade térmica desse material, 

utilizando-se da seguinte fórmula (Ibidem, 2016): 

 

R = e/ λ,                                                                                                         (7) 

 

Onde: 

R é a resistência térmica do material (m²K/W); 

e é a espessura do material (m); 

λ é a condutividade térmica do material (mK/W). 
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Segundo Pedrini (2016), A transmitância térmica (U) é uma característica do 

sistema construtivo, como parede, cobertura, entre outros, e está relacionada ao 

fluxo de calor transmitido por este sistema quando há diferença de temperaturas 

entre dois ambientes, em geral, interno e externo. Quanto maior o valor da 

transmitância mais calor será transmitido pelo sistema, por isso, para evitar ganhos 

de calor do ambiente externo para os ambientes internos, recomenda-se a adoção 

de sistemas construtivos com valores baixos de transmitância térmica. A 

transmitância térmica de um sistema é o inverso de sua resistência térmica, que é 

calculado pelo somatório das resistências de cada material e das resistências 

interna e externa, sendo calculada pela seguinte fórmula: 

 

U = 1/R,                                                                                                         (8) 

 

Onde: 

U é a transmitância térmica do sistema construtivo (W/m²K); 

R é resistência total, dada pelo somatório das resistências térmicas de cada 

material e das resistências térmicas interna e externa (m²K/W). 

 

A absortância é dada pela razão entre a radiação solar absorvida e a 

radiação solar incidente, os valores da absortância variam de 0 a 1, mas podem 

aparecer também como percentual, e dependem das propriedades da superfície de 

absorver calor, entre eles cor e textura (PEDRINI, 2016). Em geral cores claras, 

apresentam valores mais baixos de absortância, sendo os mais recomendados para 

reduzir o percentual de radiação solar absorvida. 

Com isso é possível afirmar que, para climas quentes, adotando-se na 

envoltória um sistema com valores baixos de transmitância térmica e de absortância 

teremos uma menor transmissão e absorção de calor do meio externo para dentro 

da edificação, resultando numa arquitetura mais adaptada ao clima e com melhores 

condições de conforto térmico. 

O conforto visual está relacionado a ver bem, para isso é necessário um 

nível de luz adequado ao desenvolvimento das atividades realizadas no ambiente 

(CORBELLA; YANNAS, 2009). Segundo Vianna e Gonçalves (2007) o homem é 

totalmente dependente da luz, pois aproximadamente 70% da percepção humana é 
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visual. Além disso, a luz faz parte de seu dia-dia e do seu modo de habitar, sendo 

um elemento essencial na arquitetura, quer seja através da iluminação natural ou 

artificial. 

Segundo Corbella e Yannas (2009), o olho humano percebe a luz natural e 

artificial de formas diferentes, e se adapta melhor à luz natural. Há, ainda, outras 

desvantagens apresentadas pela luz artificial, como o fato de não reproduzir as 

cores da luz natural, por ter um espectro diferente, e de não sofrer variação ao longo 

do dia, o que reduz a diversidade de cores e contrastes dos objetos iluminados, 

além de causar um efeito monótono que afeta a percepção da passagem do tempo 

ao longo do dia. Entretanto, nos dias de hoje, a iluminação artificial tem um papel 

importante, tanto para complementar a iluminação natural, no final da tarde, por 

exemplo, quanto para substituí-la em sua ausência total, no período noturno. 

Contudo, neste trabalho, será tratada, apenas, da iluminação natural. 

Segundo Vianna e Gonçalves (2007) há nove principais grandezas fotométricas 

relacionadas a iluminação artificial, destas, apenas três são relativas também a 

iluminação natural, são elas: iluminância, luminância e contraste. 

A iluminância é a luz incidente, não é visivel, já a luminância refere-se a luz 

visível, que é a luz refletida pelos objetos. O contraste é a diferença relativa de 

luminâncias entre um determinado objeto e seu entorno. 

Outra grandeza fotométrica importante para fins de iluminação é o nível de 

iluminância, a razão entre o fluxo luminoso6 emitido por uma fonte luminosa dividido 

pela área da superfície de incidência, cuja unidade de medida é chamada de Lux. A 

norma técnica da NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013) define os níveis adequados de iluminância de acordo 

com a atividade a ser desempenhada no ambiente, esses níveis variam também de 

acordo com a idade de quem desempenha as atividades, quanto mais velho maior o 

nível de iluminância necessário, e a velocidade e precisão necessárias para 

desenvolvê-las, quanto maior a velocidade e a precisão requeridas pela atividade 

maior o nível de iluminância. Para salas multiuso, como o caso do auditório do 

campus do IFPB em Guarabira, o nível de iluminância recomendado para iluminação 

é de 300 lux (Tabela 2). 

 

                                            
6 Fluxo luminoso é “a radiação total emitida por uma fonte luminosa, dentro dos limites que produzem 
estímulos visuais” (VIANNA; GONÇALVES, 2007, p.68) 
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Tabela 2 – Iluminâncias por classe de tarefas visuais 

 
Fonte:  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2013) 

 

A forma como a luz natural interage com a arquitetura se modificou ao longo 

do tempo, a tecnologia desevolvida a partir da Revolução Industrial, possibilitou o 

emprego cada vez maior do vidro e, posteriormente, com o advento da arquitetura 

Moderna e a independência das vedações da estrutura, surgiram as fachadas 

totalmentente envidraçadas, as chamadas cortinas de vidro, disseminadas pelo 

mundo, após a Segunda Guerra Mundial, a partir da obra de arquitetos como Mies 

Van der Rohe  (VIANNA; GONÇALVES, 2007). Contudo esse tipo de vedação, não 

é o mais adequado para climas quentes, para esse tipo de clima o recomendável é 

que as aberturas tenham sempre sombreamento e sejam posicionadas de forma a 

permitir a entrada de luz natural, mas ao mesmo tempo, evitar os ganhos de calor 

pela radiação solar direta  (CORBELLA; YANNAS, 2009).  

  

3.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2014, p. 5):                   

“A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA na arquitetura pode ser entendida como um atributo 

inerente à edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto térmico, 

visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia.” 

Ainda segundo os autores, as variáveis de conforto térmico e visual tem forte 

correlação com o consumo de energia. Por exemplo, se a própria arquitetura 

proporciona condições que garantam uma temperatura adequada ao conforto 
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térmico, seja evitando ganhos de calor, nos climas quentes, ou perda de calor, nos 

climas frios, uma boa ventilação natural e uma boa iluminação natural, esses fatores 

contribuem para diminuir o consumo de energia e, consequentemente, para a 

eficiência energética da edificação. 

Mas, nem sempre as estratégias de arquitetura bioclimática são suficientes 

para promover o conforto dos usuários, sendo, muitas vezes, necessário adotar 

sistemas de condicionamento de ar do ambiente, utilizado também quando se faz 

necessário controlar  as variáveis ambientais como temperatura e umidade do ar. 

De acordo com a Eletrobras (2005), o ar condicionado é responsável por 48% 

do consumo de energia elétrica em prédios públicos, um percetual bastante 

significativo. Por isso, é importante a escolha de um sistema de condicionamento de 

ar eficiente do ponto de vista energético, ou seja, que faça o condicionamento de ar 

do ambiente com o menor consumo de energia possível. 

Silva, P. (2011) ainda aponta alguns fatores que devem ser considerados na 

hora de escolher o sistema para o condicionamento de ar, que são os seguintes: 

solução técnica, custo inicial e custo operacional, que inclui o custo com o consumo 

de energia elétrica e o custo de manutenção do sistema. De um modo geral, ele 

conclui que, em pequenas instalações como salas individuais, os sistemas mais 

adequados são o de janela e o split;  para médias instalações são comumente 

utilizados os sistemas centrais, self-contained ou gabinete; já para grandes 

instalações, o sistema mais utilizado é refrigeradores de líquido e fan coil. 

A preocupação com a eficiência energética atualmente é cada vez maior, o 

que fez o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão – MPOG, publicar a Instrução Normativa 002/2014  (BRASIL, 2014) que 

estabeleceu que os projetos novos ou de retrofit de edificações da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional sejam elaborados para receber a 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE Geral classe A, que é a 

classificação dada às edificações mais eficientes. 

Segundo a Eletrobras (2016), a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

pode ser geral, onde são avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e 

condicionamento de ar, ou parcial, onde cada um é avaliado individualmente, e pode 

ser conferida apenas à envoltória, envoltória e iluminação ou envoltória e 

condicionamento de ar, a ENCE também pode ser conferida ao projeto e/ou à 

edificação construída. Além da avaliação desses três itens, a classificação do nível 
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de eficiência da edificação está condicionada ao atendimento de pré-requisitos 

gerais e específicos, além disso, podem ser conferidas bonificações, pontos extras 

que podem aumentar a classificação da edificação e visam incentivar o uso de 

energia solar para o aquecimento de água, uso racional da água, cogeração, entre 

outros. 

A classificação da envoltória é feita a partir da determinação de um conjunto 

de índices referentes às características físicas da edificação, engloba a cobertura, as 

fachadas e as aberturas, também são parâmetros para a classificação da envoltória, 

o volume, a área de piso e a orientação das fachadas (ELETROBRAS, 2016). 

A eficiência da iluminação é aferida através do cálculo da densidade de 

potência instalada para iluminação interna, de acordo com as diferentes atividades 

desenvolvidas em cada ambiente (Ibidem, 2016), tendo em vista que cada atividade 

requer um nível de iluminância adequado à acuidade e à precisão exigida para cada 

uma delas. 

Segundo a Eletrobras (2016), a classificação do condicionamento de ar pode 

ser dividida em duas classes, uma relacionada aos aparelhos individuais e split, 

classificados pelo INMETRO, nestes casos basta consultar o nível de eficiência 

apresentado nas etiquetas fornecidas pelo INMETRO para cada equipamento; e a 

outra relativa aos sistemas de condicionamento de ar centrais, neste caso é 

necessário seguir as prescrições definidas no texto do regulamento, sendo, por isso, 

mais complexa. 

Os pré-requisitos Gerais exigidos para obter a ENCE classe A são os 

seguintes: Possuir circuito elétrico separado por uso final: iluminação, sistema de 

condicionamento de ar e outros; as edificações com demanda de água quente cujo 

aquecimento represente mais de 10% do consumo de energia deve apresentar 

estimativa de demanda e utilizar o aquecimento por energia solar, gás, bombas de 

calor ou caldeira a gás (ELETROBRAS, 2016).  

São exigidos também, pré-requisitos específicos para cada um dos sistemas 

avaliados. Para a envoltória os pré-requisitos são os seguintes: 

 

a) Transmitância térmica da cobertura nas zonas bioclimática de 3 a 8 não 

deve ultrapassar, em ambientes climatizados, 1W/m²K e, em ambientes não 

climatizados, 2 W/m²K; 
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b) Transmitância térmica das paredes externas nas zonas bioclimática de 7 e 

8 não deve ultrapassar 2,5 W/m²K para paredes com capacidade para 80 kJ/m²K, e 

3,7 W/m²K para paredes com capacidade superior a 80 kJ/m²K; 

c) Quando houver aberturas zenitais, elas devem atender ao fator solar 

máximo de acordo com o percentual de abertura zenital, sendo igual a 0,30, para o 

percentual de 4,1% a 5% e no máximo de 0,87 para o percentual de 0% a 2%; 

d) Utilização de materiais de revestimento externo com absortância solar 

baixa, menor que 0,5 do espectro solar; 

e) Na cobertura utilizar cor com absortância solar baixa, menor que 0,5 do 

espectro solar. 

 

Para o sistema de iluminação são exigidos os seguintes pré-requisitos: 

divisão de circuitos; contribuição de iluminação natural (deve haver controle para o 

desligamento manual ou automático da fileira de luminárias mais próxima das 

janelas voltadas para o exterior); desligamento automático do sistema de iluminação 

(Ibidem, 2016). 

Segundo a Eletrobras (2016), para o sistema de condicionamento de ar são 

exigidos os seguintes pré-requisitos: isolamento térmico das tubulações; as 

edificações onde for necessário o condicionamento de ar por aquecimento artificial 

deve atender aos indicadores mínimos de eficiência energética estabelecidos para 

cada sistema. 

Para classificar o projeto ou edificação construída há dois métodos que 

podem ser utilizados, o método prescritivo, pelo qual são feitos cálculos utilizando 

equações e tabelas pré-definidas, válido para edifícios condicionados, ou o método 

de simulação, que usa o método prescritivo e faz a simulação do desempenho 

termo-energético de edifícios condicionados e não condicionados. O método de 

simulação é recomendado para os casos em que se deseja maior liberdade no 

projeto, usar estratégias passivas de condicionamento, incorporar novas tecnologias 

ou soluções não previstas no RTQ-C7 (ELETROBRAS, 2016). 

Como observado, a envoltória é um dos elementos com maior importância 

para o cálculo da eficiência energética de uma edificação, por isso, além de se 

preocupar com sistemas de condicionamento de ar e de iluminação de baixo 

                                            
7 Sigla para Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios 
Comerciais, de Serviços e Públicos (ELETROBRAS, 2016). 
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consumo de energia, em climas quentes, é preciso pensar em uma envoltória com 

materiais que reduzam os ganhos de calor e também em formas de proteger essa 

envoltória da incidência direta da radiação solar, pois, com essas medidas simples, 

já é possível reduzir os gastos com o condicionamento do ambiente e, 

consequentemente, reduzir o consumo de energia. 

 

3.4 ACÚSTICA ARQUITETÔNICA 

 

A acústica arquitetônica é uma área do conhecimento que vem ganhando 

cada vez mais importância, em grande parte, devido ao surgimento de normas como 

a norma da ABNT NBR 15575:2013 Desempenho de edificações habitacionais 

(Norma de desempenho), que exige uma performance acústica mínima para 

edificações habitacionais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2005). Entretanto, a preocupação com a acústica remonta à arquitetura grega e 

romana, Vitruvius, arquiteto romano, foi o responsável por um dos primeiros registros 

escritos a respeito da acústica dos Teatros gregos e romanos, um século antes de 

Cristo (BARRON, 2010).  

Ao longo do século XVIII até o século XX, algumas publicações discorreram a 

respeito dos tipos de teatro, mas apenas no final do século XIX surgiram os 

primeiros estudos técnicos para o cálculo de propriedades acústicas, entre os mais 

importantes está o trabalho pioneiro do professor W. C. Sabine, que descobriu que o 

tempo de reverberação é inversamente proporcional à quantidade de absorção, a 

partir dessa descoberta, ele elaborou uma equação para o cálculo do tempo de 

reverberação que é utilizada até hoje (BARRON, 2010), que é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

Tr = 0,161V/∑Sn x αn,                                                                                                                                  (9) 

 

Onde: 

Tr é o tempo de reverberação, em segundo; 

V é o volume do auditório ou da sala, em m³; 

Sn é a superfície dos diversos materiais usados nos revestimentos de piso, 

parede e teto da sala, em m²; 
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αn é o coeficiente genérico de absorção de cada material, em porcentagem 

sobre Sabine metro; 

∑ Sn x αn é o somatório do produto da absorção de cada material por sua 

respectiva área: ∑Sn x αn = S1 x α1 + S2 x α2 + ... + Sn x αn. 

 

Posteriormente identificou-se a inadequação da fórmula de Sabine para o 

cálculo do tempo de reverberação nos casos de superfícies altamente absorventes 

(maior que 0,5), criou-se, assim uma nova fórmula, conhecida como fórmula de 

Eyring, um pouco mais complexa que a fórmula de Sabine, que deve ser aplicada 

nesses casos (SILVA P., 2011). A fórmula de Eyring é a seguinte: 

 

Tr = 0,161V/ – Sln (1 – αm) + xV,                                                                    (10) 

 

Onde: 

Tr, V e S são os mesmos da fórmula anterior; 

αm é o coeficiente médio de absorção das diversas superfícies internas; 

ln é o logarítmo neperiano da expressão (1 – αm); 

x é o coeficiente de absorção para o ar. 

 

O coeficiente médio de absorção é dado pela seguinte fórmula: 

 

αm = ∑Sα/S,                                                                                                   (11) 

Onde: 

αm é o coeficiente médio de absorção; 

∑Sα é o somatório dos produtos da área pelo coeficiente de absorção de 

cada material; 

S é a área total. 

 

De acordo com Carvalho (2010), o tempo de reverberação, é o tempo 

necessário para o nível de intensidade sonora decair 60 dB após o fim da emissão 

do som.  

Para cada tipo de atividade há um tempo de reverberação considerado ótimo 

que varia de acordo com o volume da sala, no caso de salas de conferência como 

um auditório multiuso, o tempo ótimo de reverberação varia entre 0,3 e 1,2 
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segundos, de acordo com o volume da sala como podemos observar na Figura 9. 

Para frequências entre 100 e 500 Hz há uma variação do tempo de reverberação, 

mas acima de 500 Hz o valor passa a ser constante, para calcular o tempo de 

reverberação das frequências entre 100 e 500 Hz é utilizado um fator de correção 

(Figura 8) que, multiplicando-se pela tempo de reverberação de referência (Figura 

9), calculado para frequência de 500 Hz, dá o tempo de reverberação da frequência 

desejada (SILVA, P. 2011). 

 

Figura 8 – Fator de correção do tempo de reverberação em função da frequência 

 
Fonte:  Carvalho (2010) 
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Figura 9 – Tempo ótimo de reverberação A 500 Hz por atividade em função do volume. Em 

destaque os valores para salas de conferência 

 
Fonte: Silva, P. (2011) 

 

De acordo com  Carvalho (2010), é importante controlar o tempo de 

reverberação porque se ele for muito longo, ocorrerá sobreposição de sons, o que 

prejudica a inteligibilidade, e caso ele seja muito curto, o som pode desaparecer logo 

após sua emissão, tornando difícil a sua percepção nos pontos mais afastados da 

fonte. 



50 
 

 

Na década de 1930 foram publicados dois livros que consolidaram o 

progresso da “nova” ciência da acústica de salas, Planning for good acoustics de 

Bagenal and Wood (1931 apud BARRON, 2010) e Architectural acoustics de 

Knudsen (1932 apud BARRON, 2010), apesar de ter sido provada a importância do 

tempo de reverberação, apenas essa variável não é garantia de uma boa acústica, 

sendo necessário considerar outros aspectos; no caso de auditórios para palavra 

falada, a inteligibilidade é outro fator determinante para garantir a qualidade acústica 

da sala, também é importante evitar a ocorrência de eco e garantir a visibilidade 

para toda a audiência, não apenas por questões visuais, mas também acústicas 

(BARRON, 2010).  

As reflexões do som também influenciam na inteligibilidade, enquanto as 

primeiras reflexões são desejáveis em espaços em que predomina a palavra falada, 

as reflexões tardias reduzem a inteligibilidade, podendo até mesmo tornar o discurso 

incompreensível, nos casos de grandes espaços como catedrais com tempo de 

reverberação longo, já em espaços menores, como uma sala pequena com tempo 

de reverberação curto, as reflexões tardias são muito fracas, por isso, não trazem 

grandes prejuízos para a inteligibilidade (BARRON, 2010). 

Long (2006) também enfatiza a importância da inteligibilidade em auditórios, 

que, segundo o autor, é influenciada por componentes arquitetônicos das salas 

como tamanho, forma, superfície, orientação e materiais, assim como o ruído de 

fundo. Ainda segundo ele, há alguns requisitos fundamentais que devem ser 

atendidos em projetos de salas para fala: a intensidade sonora deve ser adequada; 

o nível sonoro deve ser relativamente uniforme; as caracteristicas de reverberação 

devem ser apropriadas; deve ter uma alta razão sinal ruído; o ruído de fundo deve 

ser baixo o suficiente para não interferir no ambiente de audição; a sala deve estar 

livre de defeitos acústicos tais como reflexões tardias, eco flutuante, focalizações e 

ressonância. Segundo Long (2006) o ângulo de inclusão da plateia para auditórios 

não deve ultrapassar 140º (Figura 10), e nas salas onde houver projeção, esse 

ângulo deve ser inferior a 125º. 
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Figura 10 – Desenho esquemático mostrando o ângulo máximo de inclusão 

 
Fonte:  Long (2006) 

 

Silva, P. (2011) também ressalta a importância da inteligibilidade e a define da 

seguinte forma: “Chamamos de inteligibilidade ou também de articulação dos sons à 

maior ou menor capacidade de reconhecimento da palavra falada, num determinado 

local.” (Ibidem, 2011, p. 141). A forma de medir o grau de reconhecimento dos sons 

resultantes da palavra falada é feito, em geral, através de testes de articulação.  

Para se conseguir uma boa qualidade acústica do ambiente  é preciso que ele 

receba um tratamento acústico adequado às atividades que serão desenvolvidas 

nele. De acordo com Silva, P. (2011, p. 92), tratamento acústico é o “conjunto de 

operações destinadas a atenuar o nível de energia sonora entre a fonte geradora e o 

ouvinte ou o ouvido captor.” Esse tratamento pode se dar através do isolamento 

atenuador, tratamento absorvente ou pela combinação dos dois e a solução 

proposta dependerá da origem da energia sonora, que pode se propagar por via 

aérea, via sólida ou pelas duas vias.  

Já para Carvalho (2010), tratar acusticamente um ambiente envolve atender 

aos seguintes requisitos: dar-lhe boas condições de audibilidade, seja através da 

geometria interna ou da absorção dos materiais de revestimento; bloquear ruídos 

externos que possam prejudicar as atividades desenvolvidas no ambiente e bloquear 

ruídos produzidos no recinto que possam causar pertubação no entorno. 

O isolamento acústico é um dos principais parâmetros para o controle do 

ruído em edificações, e tem como objetivo minimizar a passagem do som de um 

ambiente para o outro. As estratégias para o isolamento de sons aéreos em paredes 

e divisórias, em geral, seguem o princípio da lei da massa ou da densidade, 

segundo a qual, quanto maior a massa ou densidade da parede ou divisória maior 

será o isolamento, e a cada vez que dobramos a massa ou densidade da superfície, 
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a sua capacidade de atenuação sonora é aumentada entre 4 e 6 dB (SILVA, P. 

2011).  

Outra estratégia que pode ser utilizada para o isolamento, segundo  Carvalho 

(2010), em especial quando não é possível aumentar a densidade da superfície, é o 

efeito massa/mola/massa, que consiste em criar uma câmara de ar ou colocar 

material absorvente entre duas placas de determinado material, formando um 

sistema multicamadas, onde as placas são a massa e a câmara de ar ou o material 

absorvente são a mola (Figura 11). Há dois aspectos importantes desse efeito  a 

serem destacados: 

 

• quanto maior a massa da mola, maior a capacidade de isolamento 
acústico do sistema;  

• quanto maior o afastamento entre as placas externas, melhor o 
isolamento acústico obtido às baixas frequências. (CARVALHO, 2010, p. 
63).  

 

Figura 11 – Exemplo do efeito massa/mola/massa 

 
Fonte: Carvalho (2010) 

 

Já para o isolamento de ruídos transmitidos por via sólida, os chamados 

ruídos de impacto, em geral transmitidos através do piso, a solução comumente 

adotada é o uso de piso flutuante, no qual o contrapiso e o piso de acabamento são 

separados da estrutura e das paredes que limitam o ambiente por material resiliente 

como pode-se ver na Figura 12, o rodapé também deve ser isolado do piso e o 

espaço entre eles preenchido com material elástico como silicone por exemplo 

(SILVA, P. 2011). 
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Figura 12 – Exemplo de piso flutuante 

 
Fonte:  Silva, P.  (2011) 

 

3.5 ATENUAÇÃO SONORA AO AR LIVRE 

 

Alguns fatores podem contribuir para a atenuação sonora ao ar livre em 

função da distância entre a fonte e o receptor, segundo Silva, P. (2011), a cada vez 

que se dobra a distância do receptor para a fonte, o nível do som diminui 6 dB.  

Bistafa (2011) elenca alguns mecanismos que podem atenuar a propagação sonora 

ao ar livre, que são: absorção atmosférica, solo macio, barreira, edificações, 

vegetação densa, reverberação urbana, vento e temperatura. 

A atenuação por absorção atmosférica se dá por dois processos, um 

macroscópico e outro microscópico. Pelo processo macroscópico, a energia sonora 

é extraída pela condução de calor e pelo atrito viscoso entre as partículas do ar. Já 

no processo microscópico, as partículas de água que estão presentes no ar inibem 

as colisões moleculares, reduzindo a transferência de energia cinética em energia 

vibratória (BISTAFA, 2011). 

O solo macio, com vegetação, terra arada ou aerada, neve ou outros solos 

fissurados, atua como fator de atenuação sonora, exceto em frequências muito 

baixas, ao inverter a fase da onda refletida, o que neutraliza a propagação sonora, 

isso ocorre nos casos da propagação próxima ao solo (Ibidem, 2011). 

As barreiras acústicas são quaisquer estruturas ou obstáculos que impedem a 

visão da fonte pelo receptor, podem ser elementos construídos ou a própria 

configuração topográfica do terreno. A atenuação das barreiras acústicas se dá pela 

reflexão das ondas sonoras em sua superfície, o que cria uma sombra acústica junto 
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à barreira, o som que chega até o receptor é reduzido às ondas sonoras que sofrem 

difração (mudança de direção) a partir das bordas da barreira (Ibidem, 2011). 

Segundo Bistafa (2011), as edificações também podem promover a 

atenuação acústica, quando se interpõe entre a fonte e o receptor. As edificações 

têm um comportamento semelhante às barreiras acústicas, pois parte das ondas 

sonoras são refletidas, e aquelas que chegam ao receptor são apenas as que 

sofrem difração nos limites da edificação, tanto laterais como superior. 

O autor ainda aponta outro fator que contribui para a atenuação acústica, a 

vegetação, pequenos arbustos e folhas tem a propriedade de absorver o som, já os 

troncos, galhos e folhas maiores tendem a espalhar o som, entretanto, a atenuação 

de um cinturão verde está mais relacionada a sua densidade, largura e altura do que 

às formas ou tipos de galhos e folhas. Quando há uma vegetação densa e com 

profundidade de, pelo menos, 30 m é possível chegar a uma atenuação de 5 dB. 

Nas médias frequências a atenuação se dá pelo espalhamento sonoro nos troncos e 

galhos das árvores, nas altas frequências ela é causada pelo espalhamento e pela 

absorção sonora na folhagem, nas baixas frequencias o solo proporciona uma 

atenuação adicional, em virtude de raízes, vegetação rasteira e arbustos conferirem 

ao solo a característica acústica “macia”.  

A reverberação urbana ocorre em vias em que há edificações mais 

verticalizadas, pelo menos 10 m de altura dos dois lados da via, ela amplifica o ruído 

do tráfego devido às múltiplas reflexões na fachada, restringindo a divergência das 

ondas sonoras entre as edificações (Ibidem, 2011). 

Os gradientes de temperatura têm influência na atenuação acústica ao ar livre 

através da refração das ondas sonoras que ocorre quando há variação de 

temperatura com altitude, nos casos em que a temperatura aumenta com a altitude, 

os raios sonoros se inclinam em direção ao solo, o que favorece a propagação da 

onda sonora junto ao solo, já quando a temperatura diminui com a altitude os raios 

sonoros são direcionados para cima, criando uma sombra acústica próxima ao solo 

(Ibidem, 2011). 

Os gradientes de velocidade do vento também colaboram para a atenuação 

sonora, segundo Bistafa (2011), a velocidade do vento aumenta conforme aumenta 

a altura, pois as camadas de ar próximas ao solo têm a tendência de frear por atrito, 

caracterizando-se por gradientes positivos próximos ao solo. A atenuação, neste 

caso ocorre pela refração das ondas sonoras, quando a propagação do som se dá a 
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sota-vento, a favor do vento, a frente de onda se inclina para o solo, e quando a 

propagação do som ocorre a barlavento, ou seja, no sentido contrário ao vento, a 

onda sonora se inclina para cima, fazendo com que o raio sonoro se afaste do solo, 

criando uma área de sombra acústica junto ao solo (Figura 13).  

 

Figura 13 – Influência do vento na trajetória dos raios sonoros a partir da fonte 

 
Fonte: Laurence apud Bistafa (2011, p. 225) 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos empregados no 

desenvolvimento do projeto do Auditório do campus Guarabira, entre eles a 

sustentabilidade que pode ser observada na adoção de espaços flexíveis no uso, 

adaptáveis as necessidades atuais e futuras dos usuários, e na redução do consumo 

de energia obtida com a busca da eficiência energética da edificação, o projeto 

também procurou desenvolver uma arquitetura bioclimática adotando soluções 

arquitetônicas que se apropriassem dos aspectos do clima favoráveis ao conforto 

ambiental dos usuários como possibilitar o uso de ventilação natural, adotar uma 

vedação que diminuísse os ganhos de calor, além do sombreamento das aberturas, 

essas duas últimas características importantes, também, para a eficiência energética 

da edificação, assim como, para o aproveitamento da iluminação natural. Os 

conceitos de acústica arquitetônica como tempo de reverberação, inteligibilidade, 

isolamento e condicionamento acústico também foram essenciais para o 

desenvolvimento de um projeto acusticamente adequado ao uso e os fatores para 

atenuação acústica ao ar livre foram relevantes para minimizar a influência dos 

ruídos externos na edificação. 
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4 ESTUDO DE PROJETOS PRECEDENTES 

 

Inicialmente foram realizados três estudos de precedente, o primeiro, 

consistiu na análise do projeto do Teatro Municipal de Londrina-PR, da equipe de 

arquitetos Thiago Nieves, André Luque, Pablo Chakur, Amauri Sakakibara e 

Fernanda Ferreira, cuja proposta foi a vencedora do concurso realizado pela 

Prefeitura Municipal de Londrina e IAB-PR no ano de 2007. A escolha desse projeto 

foi devido à similaridade do programa e aos condicionantes de sustentabilidade 

colocados no Termo de Referência do concurso, cujas soluções apresentadas na 

proposta foram úteis para aplicação no projeto do auditório do campus Guarabira. 

Para essa análise, procurou-se identificar a ideia inicial, a utilização ou não de 

referências teóricas e metodológicas pelos autores, assim como de elementos-chave 

ou norteadores do projeto, além de analisar a evolução do partido arquitetônico. 

Também se buscou identificar referências empíricas, associações, analogias, tipos 

(formais, funcionais, estruturais), relação com o contexto, linguagem e simbologia e 

se havia filiação ou vínculo com tendências arquitetônicas ou correntes filosóficas 

recentes ou do passado, mesmo que não admitidas textualmente pelos autores 

(VELOSO, 2016). 

 

4.1 TEATRO MUNICIPAL DE LONDRINA, LONDRINA – PR 

 

Figura 14 - Perspectiva Teatro Municipal de Londrina 

 
Fonte: ARQBACANA, 2007. 
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Quadro 2 – Ficha técnica do projeto do Teatro Municipal de Londrina 

Tema: Teatro, salas de espetáculos, espaço para eventos e exposições 
Tipo de demanda: Concurso público organizado pela Prefeitura de Londrina e IAB-PR para 

elaboração de um anteprojeto do Teatro Municipal da cidade. 
Público alvo: População em geral e agentes culturais da cidade 

Ano de elaboração: 2007 
Autor: Thiago Nieves 

Equipe: André Luque, Pablo Chakur, Amauri Sakakibara e Fernanda Ferreira 
Status: Construção paralisada 

Localização: Condomínio Marco Zero, Londrina – PR 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações de CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. 

(2007) 
 

Figura 15 – Vista área da super quadra Marco Zero 

 
Fonte: Google maps (2016) 

 

O ponto de partida do projeto parece ter sido a definição do bulevar central, 

um amplo espaço coberto, ladeado por árvores, cuja coberta define a volumetria 

predominantemente horizontal do complexo, essa área faz a integração entre interior 

e exterior sendo um grande espaço destinado à circulação e ao convívio das 

pessoas e também dá acesso para as três salas do complexo: a sala principal com 

capacidade para 1.120 pessoas (Teatro 01), com palco italiano e fosso de orquestra 

(porção Leste do terreno); a sala 2, com capacidade para 465 pessoas (Teatro 02), 

também com palco italiano (porção Oeste, próximo à esquina), mas sem fosso para 

orquestra; e a sala 3, uma sala multiuso (black box), esta última tem formato flexível 

e pode ser aberta para o bulevar ampliando sua área (Figura 14 e 16).  
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Figura 16 - Planta Baixa Térreo (nível 555.5) 

 
Fonte: CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 

  

Na implantação fica clara a intenção de privilegiar a circulação de pedestres, 

comprovada pela presença de áreas de passeio generosas, assim como do próprio 

bulevar central que corta o edifício transversalmente, além disso, as áreas 

destinadas a estacionamento ficam às margens da Rua Attilio Octavio Bizato onde 

se localiza o acesso principal, e num pequeno trecho da porção Sudeste do terreno 

com acesso por essa mesma rua ( 

Figura 16), as demais vagas foram distribuídas no subsolo, onde também 

estão localizadas as oficinas, salas de figurino, depósitos e salas de apoio (Figura 

18). 

 

Figura 17 – Planta Baixa Subsolo 

 
Fonte: ARQBACANA (2007) 

 

O outro acesso ao complexo, através do Condomínio Marco Zero também 

privilegia a circulação de pedestres, a distribuição de áreas verdes e passeios dá a 
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esse espaço a configuração de uma praça linear, nesta área se localizam os 

espaços destinados a comércio e serviços integrados à praça linear através de um 

semi-pilotis (Figura 16), essas salas deverão ser alugadas e gerar receita para a 

manutenção do complexo, com essa localização privilegiada elas podem atender 

tanto ao público do Teatro como aos moradores do Condomínio.  

Acima das salas e do semi-pilotis foram distribuídas as salas de atividades 

cênicas, corporais, visuais, música, instrumentos, biblioteca e salas administrativas, 

além de uma varanda que se abre para o bulevar, de onde é possível observar o 

que se passa no pavimento inferior.  Esses ambientes, que não necessitam de 

enclausuramento e tratamento acústico como as salas de espetáculo, ficarão 

voltadas para a face Norte do terreno, onde receberão uma melhor insolação, 

considerando a localização da edificação ao Sul do país, e poderão aproveitar da 

iluminação e ventilação naturais (Figura 18). 

 

Figura 18 – Planta Baixa Pavimento Superior (nível 561) 

 
Fonte: CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 

 

Analisando os cortes é possível perceber, também, que os autores 

procuraram implantar o edifício no terreno de modo a vencer os desníveis de forma 

suave e sem grandes alterações do seu perfil, exceto pelo recorte necessário para a 

instalação do subsolo (Figura 19 e Figura 20). Outro elemento marcante no projeto é 

a manutenção da antiga chaminé, remanescente da indústria que existiu no local; 

além de mantê-la, os autores valorizaram esse elemento como um marco vertical do 

complexo através da criação de um espelho d’água que se estende até a entrada do 

Teatro 01 cujo acesso se dá por uma passarela que transpõe o espelho d’água ( 

Figura 16 e Figura 18). Eles também criaram dois outros elementos verticais 

formados pelas áreas do palco do Teatro 01 e do palco do Teatro 2 localizados nas 



60 
 

 

extremidades Leste e Oeste do complexo, mas, nesse caso, eles quebraram a 

ortogonalidade através de uma leve inclinação de suas paredes laterais, o que 

poderia ser uma referência a uma das características do desconstrutivismo, 

entretanto essa suposição não é corroborada pelo discurso dos arquitetos, o mais 

provável é que seja, simplesmente, uma forma de diferenciar o elemento vertical 

preexistente e os elementos verticais da nova construção (Figura 19 e Figura 14). 

 

Figura 19 – Cortes longitudinais 

 
Fonte:  CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 

 
Figura 20 – Cortes transversais 

 
Fonte: CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 
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Figura 21 – Fachadas Sul e Norte 

 
Fonte: CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 

 

Outro elemento bastante marcante no projeto são as áreas verdes, 

concentradas, principalmente, na porção norte do terreno, mas também presentes 

ao longo de todo bulevar central e da praça linear, além de alguns trechos na parte 

sul do terreno (Figura 22). Em seu discurso, os autores descrevem que tiveram a 

intenção de manter o remanescente da vegetação local, suprimida para a duplicação 

da Rua Attilio Octavio Bizato. 

 

Figura 22 – Implantação 

 
Fonte:  CHAKUR, P.; FERREIRA, F.; ET AL. (2007) 

 

Entre as influências que podem ser identificadas no projeto, está o uso de 

pilotis, um dos cinco pontos de uma arquitetura nova de Le Corbusier (FRAMPTON, 

1997) e uma das características mais recorrentes da Arquitetura Moderna, que, além 

disso, está presente em projetos emblemáticos como a Villa Savoye (Ibidem, 1997), 

Conjunto Pedregulho e o Edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de 

Janeiro (BRUAND, 2008), apenas para citar alguns exemplos. Os autores também 

parecem estar atualizados com tendências contemporâneas, como, por exemplo, 
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pelo fato de privilegiarem os espaços e circulação de pedestres, com áreas 

arborizadas e sombreadas, recurso utilizado ao longo do bulevar central e da praça 

linear, ideia defendida por arquitetos e urbanistas como Jan Gehl (2013) em seu livro 

Cidades para pessoas e uma clara contraposição ao que defendia a arquitetura 

moderna, onde a cidade era planejada em função do automóvel, cujo maior 

exemplar é a cidade de Brasília – DF. O que pode parecer contraditório, na verdade 

é o resultado de uma avaliação crítica da produção arquitetônica moderna e 

contemporânea, tirando partido do que cada uma dessas tendências arquitetônicas 

tinha para oferecer de melhor para o projeto do Teatro Municipal de Londrina. 

Pode-se observar que o projeto procurou atender aos condicionantes 

impostos pelos documentos de referência como edital e termo de referência, e 

conseguiu apresentar uma proposta coerente e adequada, que buscou valorizar e 

integrar a edificação ao entorno, privilegiar o pedestre, valorizar o preexistente 

integrando-o à nova construção, manter e ampliar as áreas verdes remanescentes 

integrando o projeto paisagístico ao arquitetônico. Para isso buscou inspiração tanto 

na arquitetura moderna como na contemporânea, extraindo de cada uma os 

princípios mais adequados a serem adotados no projeto do Teatro Municipal de 

Londrina. Além disso, distribuiu de forma funcional os ambientes, deixando aqueles 

de uso prolongado em locais em que pudessem receber iluminação e ventilação 

naturais, as salas de espetáculos foram resguardadas de forma a garantir seu 

isolamento acústico e os ambientes como depósitos e outros de permanência mais 

esporádica distribuídos no subsolo, sendo, por isso, um bom referencial para a 

elaboração do projeto do Auditório do IFPB no campus Guarabira. 

 

4.2 AUDITÓRIO DO IMAFLORA, PIRACICABA – SP 

 

O segundo projeto analisado foi do auditório do Instituto de Manejo e 

Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora, localizado na cidade de Piracicaba-SP, 

elaborado pelos arquitetos Gustavo Cedroni, Martin Corullon e Anna Ferrari do 

escritório Metro Arquitetos, no ano de 2012. Esse projeto foi escolhido para ser um 

dos objetos de estudo de precedentes por ter um programa semelhante à proposta 

deste trabalho, um auditório multiuso, e por adotar critérios de sustentabilidade como 

a iluminação natural, utilização de brises para proteger a edificação da insolação, e 

de divisórias acústicas, que dão flexibilidade ao espaço, soluções que também foram 
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aplicadas ao projeto do auditório do campus do IFPB em Guarabira. Outro fator 

importante para a escolha deste projeto foi a escala, um auditório de pequeno porte, 

186 pessoas, um tamanho mais próximo ao projeto do auditório do campus 

Guarabira. 

 

Figura 23 – Perspectiva Auditório do Imaflora 

 
Fonte: Corbioli (2013) 

 

Quadro 3– Ficha técnica Auditório do Imaflora. 

Tema: Auditório 
Tipo de demanda: Corporativa 

Público alvo: Funcionários, clientes e convidados do Imaflora 
Ano de elaboração: 2012 

Autor: Metro Arquitetos Associados - Gustavo Cedroni, Martin Corullon e Anna 
Ferrari 

Equipe: Bruno Kim, Filipe Barrocas, Francisca Lopes, Isadora Marchi, Luís Tavares, 
Marina Ioshii e Rafael de Sousa 

Status: Não construído 
Localização: Estrada Chico Mendes, 185 – Piracicaba/SP 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações de Corbioli (2013) 
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Figura 24 - Vista interna do auditório mostrando 

as duas circulações laterais 

Figura 25 – Vista área da sede do Imaflora 

.   
Fonte: METRO (2013)  Fonte: Google maps (2017) 

 

O projeto do auditório do Instituto de Manejo e Certificação Ambiental e 

Agrícola – Imaflora deve ser instalado na sede do Instituto em uma área do terreno 

ainda não ocupada, o projeto tem como objetivo ser um local de difusão da filosofia 

da instituição, através de debates, cursos e treinamentos sobre sustentabilidade 

(ARQBACANA, 2013). O programa inclui uma cafeteria, uma área de acesso, um 

auditório multiuso, duas salas de reuniões, sanitários, depósito e uma cabine de 

projeção/tradução/filmagem, que foram distribuídos de forma linear em dois 

pavimentos. A estrutura será de madeira, a coberta de telhas com fibras de borracha 

sobre estrutura de madeira, com proteção acústica jateada e forro ripado. Os 

fechamentos laterais do auditório serão de vidro, o sistema de projeção adotado 

permite essa transparência, mas a sala também poderá ser escurecida através do 

fechamento das cortinas do tipo blecaute (CORBIOLI, 2013).  

A edificação tem forma prismática com coberta em duas águas e utiliza brises 

de madeira para proteger o fechamento do auditório, em vidro, da insolação direta. 

Os brises têm alturas escalonadas e, na parte central da edificação, se projetam 

para além do edifício (Figura 23 e Figura 26), o que confere uma sensação de 

movimento à fachada. 
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Figura 26 – Planta Baixa Pavimento superior 

 
 

Fonte:  METRO (2013) 
 

A edificação terá os ambientes distribuídos linearmente em dois pavimentos.  

O auditório terá formato flexível, uma sala com capacidade para 186 pessoas que 

poderá ser dividida em dois ambientes independentes, cada um com capacidade 

para 93 pessoas, o espaço também pode se transformar em um grande salão com 

pé direito duplo através da retirada da plateia, que será desmontável (ARQBACANA, 

2013; CORBIOLI, 2013). O principal diferencial do projeto é a transparência que 

proporciona a integração com o exterior, obtida através do uso do vidro nos 

fechamentos laterais protegidos por circulações laterais e brises de madeira, 

características raras nesse tipo de edificação.  

Percebe-se que o partido arquitetônico foi determinado pela escolha da 

madeira como principal material estrutural e de revestimento da edificação e pela 

decisão de dar transparência à edificação e integrá-la ao seu entorno, estas duas 

últimas características pouco usuais em um auditório. A escolha da madeira é uma 

clara referência à atividade da instituição a qual a edificação pertence, também é 

uma forma de integrar a nova edificação às existentes, nas quais o uso da madeira é 

marcante, e está em sintonia com os conceitos de sustentabilidade aplicados à 

construção, por tratar-se de um material renovável, além de ser bastante apropriado 

ao uso, em virtude de suas propriedades acústicas. Após essas definições, as 

etapas seguintes para o desenvolvimento do partido arquitetônico teriam sido a 

modulação da estrutura formada por pórticos de madeira e a distribuição do 

Eixo 
longitudinal 

Eixo 
transversal 

Sala de 
reunião 02 

Circulação 

Sala de 
reunião 

01 

Cabine de projeção/tradução/filmagem 



66 
 

 

programa de forma linear ao longo dos dois pavimentos, que também são 

características marcantes do projeto. 

Para a análise desse projeto foram selecionados três aspectos, entre os sete 

abordados por Ching (2002), forma, organização e princípios de ordem, por serem 

considerados os mais significativos para compreensão do projeto e para serem 

usados como referência para a elaboração do projeto do auditório do campus do 

IFPB em Guarabira. 

Em relação ao aspecto da “forma” pode-se observar que o projeto do auditório 

do Imaflora tem uma forma regular e prismática, que pode ser considerado, de 

acordo com a classificação desse autor, obtida através da transformação 

dimensional, aditiva e subtrativa. A transformação dimensional se dá a partir do 

aumento da dimensão de um cubo no sentido do eixo longitudinal, e diminuição da 

altura; já a transformação aditiva é feita pela adição do volume da coberta, que se 

pode identificar como um prisma de base triangular, ao volume principal do auditório; 

a transformação subtrativa pode ser observada nas duas extremidades, nas áreas 

abertas da cafeteria e da recepção, onde o espaço interno está completamente 

aberto para o exterior (Figura 23 a 28). 

 

Figura 27 – Planta Baixa Pavimento Térreo 

 
Fonte: METRO (2013) 

 

Quanto à organização, ela é feita de forma linear, com o ambiente principal no 

centro e os de apoio nas extremidades interligados por duas circulações lineares nas 

laterais, a ligação entre eles é feita de forma adjacente, com planos físicos 

separando cada um (Figura 26 e Figura 27), sendo que nas laterais do auditório, ao 

utilizar o vidro como material de vedação, manteve-se a integração visual apesar da 
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separação física entre esse ambiente e a área externa, o que proporcionou ao 

projeto essa característica rara em auditórios. É interessante observar, que essa 

solução, possibilitou a configuração da área de circulação do pavimento superior em 

um ponto de observação da paisagem do entorno (Figura 24). 

Em relação aos princípios de ordem, é possível observar a utilização de 

alguns elementos entre os relacionados por Ching (2002), como o eixo, no sentido 

longitudinal, ao longo do qual os ambientes foram distribuídos, a simetria, a partir 

desse eixo longitudinal, mesmo que não possa ser considerada uma simetria integral 

(Figura 23, Figura 26 e Figura 27), pelo posicionamento das escadas em apenas um 

dos lados em relação ao eixo longitudinal. Pode-se observar, também, em relação 

ao eixo transversal, uma falsa simetria, pois há uma diferença de tamanho dos 

ambientes localizados nas extremidades, já que a cafeteria tem um módulo a mais 

que a área de acesso (Figura 27 a 30).  

 

Figura 28 – Corte longitudinal 

 
Fonte: METRO (2013) 

 

Figura 29 - Fachada 

 
Fonte: METRO ARQUITETOS (2017) 

 

Outro elemento perceptível no projeto é a hierarquia, que se configura tanto 

pela localização quanto pelo tamanho, tendo em vista que o maior e principal 

ambiente foi estrategicamente posicionado no centro da edificação e os ambientes 

menores e de apoio foram posicionados nas extremidades. Também foi identificada 

a presença do elemento “dado”, que seria: “[...] uma reta, plano ou volume de 

referência ao qual outros elementos de uma composição podem se relacionar. Ele 
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organiza um padrão aleatório de elementos através de sua regularidade 

continuidade e presença constante.” (CHING, 2002, p. 346), o elemento “dado” do 

projeto são os pórticos de madeira da estrutura, que se repetem com um 

distanciamento constante e organizam os ambientes de forma modulada (Figura 23, 

Figura 26 e Figura 27). O último elemento identificado no projeto é o ritmo, que pode 

ser observado nos brises de madeira da fachada, esse ritmo se dá tanto pelo 

formato desse elemento, peças verticais de seção retangular, quanto pelo tamanho, 

já que ele começa menor nas extremidades e vai aumentando de forma regular até 

chegar à parte central do auditório (no sentido do eixo longitudinal) e, a partir daí, 

começa a diminuir, com a mesma regularidade, até chegar à outra extremidade 

(Figura 30). 

 

4.3 AUDITÓRIO DO COLÉGIO LA ENSEÑANZA – MEDELLÍN, COLÔMBIA 

 

O terceiro projeto analisado foi o Auditório do Colégio La Enseñanza, 

localizado em Medelín na Colômbia, elaborado pelos escritórios OPUS, Oficina de 

Proyetos Urbanos, e MEJÍA, no ano de 2013. Este projeto foi escolhido como um 

dos estudos precedentes por ser um projeto com tema similar, auditório de uma 

escola, pelo uso da iluminação natural, pelo tipo de planta, pela forma como tirou 

partido do terreno, pelo sistema estrutural adotado, pelo programa e pelas soluções 

técnicas adotadas para o condicionamento acústico do ambiente. 

Para essa análise procurou-se identificar a ideia inicial, a utilização ou não de 

referências teóricas e metodológicas pelos autores, assim como de elementos-chave 

ou norteadores do projeto, além de analisar a evolução do partido arquitetônico. 

Buscou-se, também, identificar referências empíricas, associações, analogias, tipos 

(formais, funcionais, estruturais), relação com o contexto, linguagem e simbologia e 

se havia filiação ou vínculo com tendências arquitetônicas ou correntes filosóficas 

recentes ou do passado, mesmo que não admitidas textualmente pelos autores 

(VELOSO, 2016). 
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Quadro 4 – Ficha técnica Auditório do Colégio La Enseñanza. 

Tema: Auditório escolar 
Tipo de demanda: Institucional 

Público alvo: Alunos, pais, funcionários do Colégio La Enseñanza 
Ano de elaboração: 2013 

Autor: OPUS - Oficina de Proyetos Urbanos, MEJÍA 
Equipe: Edgar Mejía Escobar, Manuel Jaén Posada, Carlos Andrés Betancur, 

Carlos David Montoya 
Status: Construído 

Localização: Rua # 18-9, Medellín, Antioquia, Colômbia 
Características 

Modernas: 
Pilotis, estrutura de concreto aparente, grandes aberturas, estrutura 

independente das vedações. 
Características 

Contemporâneas: 
Implantação preocupada em causar menor impacto na vegetação e no 

pré-existente 
Partido arquitetônico:  

 
Reconhecimento do lugar, seus diferentes níveis, as atividades 

desenvolvidas nele e buscando uma implantação com o menor impacto 
sobre a vegetação de entorno e o pré-existente, mantendo a relação do 

interior com o exterior. 
Outras 

características:  
 

Transparência da edificação, obtida através do uso do vidro; pilares em V 
e W, uma analogia aos galhos das árvores, com isso busca mimetizar-se 

com o entorno e flutuar sobre o existente. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações de OPUS; MEJÍA (2015(b)) 

 

Através da análise dos desenhos e do discurso dos arquitetos, é possível 

atestar que o ponto de partida do projeto do Auditório do Colégio La Enseñanza foi a 

sua relação com o terreno e com o entorno. A implantação procurou interferir o 

mínimo possível no existente, mantendo a área de práticas desportivas que já havia 

no local e mantendo a vegetação existente, incorporando-as ao projeto, como pode 

ser observado na Figura 30, na Figura 25 e na Figura 26. 

Pelo esquema apresentado na Figura 30 pode-se observar a evolução do 

partido arquitetônico, a partir da decisão de se manter a topografia do terreno; da 

elevação do piso do auditório; definição da divisão de usos, desportivo no nível mais 

baixo e o cultural no nível mais alto, com acesso direto pela entrada principal do 

complexo; determinação dos fluxos de circulação; e por fim o estabelecimento do 

nível de transparência e de integração com o exterior do edifício. 
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Figura 30 - Esquema mostrando a evolução de implantação do projeto no terreno 

 
  Fonte:  OPUS; MEJÍA (2015b) 

 

Figura 31 – Vista da entrada do Auditório a partir da rampa de acesso 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA 2015(b) ©Sergio Gómez 

 

Figura 32 – Vista externa, a partir da área arborizada. 

 
Fonte:  OPUS; MEJÍA, 2015(b) ©Sergio Gómez 
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Além dessa preocupação com a implantação, a estrutura de concreto 

aparente é outra característica marcante do projeto, os autores tiraram partido da 

estrutura utilizando pilares robustos, com um desenho que faz referência às árvores 

do entorno, diminuindo a quantidade de pilares necessários para sustentar a 

estrutura de concreto e ao mesmo tempo tornando-os um dos elementos de maior 

destaque do projeto (Figura 33). 

 

Figura 33 – Vista do pilotis, nível 0.00 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b)  ©Sergio Gómez 

 

Outra característica importante do projeto é o uso da iluminação natural no 

auditório, algo pouco comum nesse tipo de edificação, principalmente por ter sido 

adotado na forma de uma grande abertura, com persianas integradas que podem 

ser abertas ou fechadas de acordo com a necessidade da atividade a ser 

desenvolvida no auditório (Figura 34). 

 

Figura 34 – Vistas internas do auditório mostrando a grande abertura para iluminação natural, 

com as persianas parcialmente abertas, à esquerda, e totalmente abertas, à direita 

  
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b) ©Sergio Gómez 
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A distribuição dos ambientes deu-se, basicamente, em três níveis, no nível 0 

foi destinado a duas quadras cobertas, uma para basquete e a outra para vôlei, há 

um pequeno desnível entre elas, a fim de se adaptar ao máximo à topografia do 

terreno (Figura 35). O acesso ao pavimento superior é feito através de uma escada 

ou de rampas que fazem a ligação com o acesso principal do Colégio, por onde é 

possível chegar ao nível 1 do auditório através de uma rampa de inclinação bastante 

suave. 

 

Figura 35 – Planta Baixa nível 0 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b) 

 

No Nível 1 estão localizados o Hall de entrada do auditório, uma cafeteria, 

sanitários feminino e masculino, serviços, plateia com capacidade para 800 pessoas, 

palco, escadas de acesso aos camarins, localizados entre este nível e o nível 0 

(Figura 36). Há dois acessos para a plateia do auditório, um no nível da primeira 

fileira de assentos, e o outro em um patamar intermediário. Nessa planta pode-se 

observar a preocupação dos autores em integrar e abrir a edificação para o entorno 

arborizado (Figura 36). 
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Figura 36 - Planta Baixa nível 1 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b) 

 

No nível 2 estão localizadas a sala de controle de som e as últimas fileiras do 

auditório como pode ser visto na Figura 37. 
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Figura 37 - Planta Baixa nível 2 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b) 

 

Pelo Corte Longitudinal (Figura 38) é possível observar os diferentes níveis do 

projeto, desde o acesso até o volume da plateia e palco. Percebe-se que os autores 

conseguem atingir o efeito pretendido da edificação parecer flutuar sobre o terreno, 

usando uma estrutura robusta que permitiu reduzir de forma significativa a 

quantidade de pilares. 

 

Figura 38 – Corte Longitudinal 

 
Fonte: OPUS; MEJÍA, 2015(b) 
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É possível identificar no projeto uma clara influência da arquitetura moderna, 

expressa pelo uso do pilotis, uma das principais características dessa tendência 

arquitetônica, que foi proposta por Le Corbusier como um dos cinco pontos de uma 

arquitetura nova, e que é uma influência presente em diversos projetos tanto do 

período em que foi proposto por Le Corbusier, como a Villa Sovoye, Edifício do 

Ministério da Educação (FRAMPTON, 1997), assim como obras contemporâneas 

como o Núcleo de Estudos da UFF em Niterói, do escritório Oficina de Arquitetos 

(GELINSKI, 2016), o Edifício Pop Madalena do escritório Andrade Morettin  

(MELENDEZ, 2016) e o Edifício de uso misto Cidade do Sol em Roma do escritório 

LABICS (FIGUEROLA, 2016).   

Outra característica do projeto que pode ser associada à Arquitetura Moderna 

é o uso e valorização da estrutura aparente de concreto, que foi uma das principais 

características da última fase de produção arquitetônica de Le Corbusier, de 1947 a 

1966 aproximadamente, também associada a exemplos da arquitetura britânica do 

pós Segunda Guerra Mundial e à chamada Escola Paulista, que teve entre seus 

principais representantes Vilanova Artigas, chamados de arquitetura brutalista, o 

primeiro pelo uso do concreto em seu estado bruto, mas anterior ao surgimento do 

termo, o segundo por uma espécie de tentativa de retornar aos princípios da década 

de 20, buscando uma estética na essência do material, mas não se restringindo 

apenas ao concreto, o terceiro assim como Le Corbusier mais pelo uso do concreto 

bruto (BRUAND, 2008). 

Percebem-se, também, influências da arquitetura contemporânea: integração 

com o entorno, uso da iluminação natural, a preocupação com a sustentabilidade 

expressa pela preocupação em causar o menor impacto no terreno e evitar grandes 

modificações na topografia original do terreno.  

Já em relação ao método de projeto, os próprios autores assumem que 

utilizaram da analogia em pelo menos um elemento, os pilares, onde associaram as 

formas em “V” e “W” dos pilares com a forma dos galhos das árvores. Entretanto, os 

autores não fazem referência a outros métodos utilizados. 

O texto apresentado pelos autores é bastante sucinto, mas justifica as 

principais decisões de projeto e descreve qual foi o ponto de partida para o seu 

desenvolvimento. 

 



76 
 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS DE PROJETOS PRECEDENTES 

 

Os três projetos escolhidos para estudos de precedentes apresentam 

algumas características comuns, além dos temas similares. Percebe-se que todos 

eles tiveram o cuidado em adotar critérios sustentáveis, quer seja na forma de 

implantação da edificação no terreno, no uso da iluminação e da ventilação natural 

ou na preocupação em proteger a edificação da incidência solar direta, critérios 

estes também adotados no projeto do Auditório do IFPB no campus Guarabira.  

Outra característica importante para o projeto do auditório do IFPB no campus 

Guarabira, o uso de pilotis, está presente em dois dos estudos, no Teatro Municipal 

de Londrina e no Auditório do Colégio La Enseñanza, o primeiro utilizou esse 

recurso abaixo dos ambientes de apoio às atividades do Teatro, e o segundo 

empregou o pilotis abaixo da própria sala do auditório, soltando a edificação do solo 

de forma a manter as atividades desportivas pré-existentes no local. 

Além das características do projeto do Teatro Municipal de Londrina já 

mencionadas, há outras adotadas no projeto do Auditório do campus do IFPB em 

Guarabira e merecem destaque: a implantação procurando alterar o mínimo possível 

o perfil original do terreno, a distribuição dos ambientes que não necessitam de 

isolamento acústico de forma a permitir a iluminação e ventilação naturais; respeito e 

diálogo com as construções preexistentes e a flexibilidade, observada na sala 3 

(black box). 

Em relação ao projeto do auditório do Imaflora pode-se destacar como 

características importantes no projeto do Auditório do campus do IFPB em 

Guarabira, as seguintes: uso de formas regulares, da simetria e da modulação; 

iluminação natural no auditório; flexibilidade, através do uso de divisórias móveis no 

balcão, que possibilitam tanto criar um espaço independente como ampliar a área de 

público da sala principal. 

O projeto do auditório do Colégio La Enseñanza tem outras características, 

além do pilotis, que influenciaram o projeto do Auditório do campus do IFPB em 

Guarabira, entre as quais: uso de iluminação natural; implantação procurando 

interferir minimamente no perfil original do terreno; uso do pilotis para recreação e 

lazer dos estudantes. 
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Para melhor compreensão dos critérios presentes nos estudos de 

precedentes aplicados ao projeto do auditório do IFPB no campus Guarabira, foi 

elaborado um quadro resumo conforme abaixo. 

 

Quadro 5 – Quadro resumo dos critérios empregados no projeto do auditório do IFPB no 

campus Guarabira presentes nos projetos precedentes 

Critérios empregados no projeto do auditório  
do IFPB no campus Guarabira presentes nos 

projetos precedentes 

Teatro Municipal 
de Londrina 

Auditório do 
Imaflora 

Auditório do 
Colégio La 
Enseñanza 

Uso de iluminação natural Sim* Sim  Sim  
Flexibilidade do espaço (possibilidade de 

ampliação/divisão) 
Sim  Sim  Não  

Interferência mínima no perfil topográfico 
original do terreno 

Sim  Sim  Sim  

Uso de elementos para proteção solar Sim  Sim  Não  
Uso de pilotis Sim  Não  Sim  

* apenas nos ambientes de apoio. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos estudos de projetos precedentes (2017) 
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5 CONDICIONANTES PROJETUAIS 

 

5.1 CONDICIONANTES LEGAIS 

 

Os principais condicionantes legais foram: 

 

a) Código de obras da cidade de Guarabira/PB, Lei 813/2008 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARABIRA, 2008);  

b) Lei nº 10.098/2000 (BRASIL, 2000), que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

c) Lei nº 10.741/2003, Estatuto do idoso (BRASIL, 2003);  

d) Lei nº 13.146/2015, Estatuto da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015); 

e) Decreto nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004);  

f) Norma de acessibilidade da ABNT NBR 9050:2015 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015); 

g) Instrução Normativa nº 01/2010 (BRASIL, 2010); 

h) Instrução Normativa 02/2014 (BRASIL, 2014);  

i) Norma técnica 002/2011 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2011); 

j) Norma técnica 004/2013 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2013) e; 

k) Norma técnica 012/2015 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2015). 

 

A Lei 813/2008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, 2008) 

estabelece na Subseção III Dos Equipamentos Culturais e Recreativos, Seção IV – 

Das edificações Institucionais, Capítulo VI – Da Classificação das Edificações 

algumas exigências para espaços de reuniões como teatros e auditórios, determina 

que o salão seja dimensionado considerando como referência uma área com setenta 

centímetros quadrados, a largura mínima de circulação de 2,50 m e quando a área 

for superior a 500 m² acrescentar cinco centímetros8 para cada metro quadrado 

                                            
8 Observaram-se algumas inconsistências entre a representação por extenso e numérica das 
unidades, por isso foram considerados os valores por extenso. 
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aumentado, essa exigência foi desconsiderada por gerar uma circulação 

desproporcional, por exemplo, se a área do projeto fosse de 750 m² seria necessário 

aumentar a circulação em 12,5 m. São feitas outras exigências, como uma largura 

mínima de 1 metro de rampa ou escada para cada 100 pessoas ou fração, e, no 

caso de teatros, a instalação de pelo menos dois camarins individuais com sanitários 

privativos e com revestimento que proporcione uma boa acústica do ambiente. São 

feitas outras exigências questionáveis, como, por exemplo, um pé-direito mínimo de 

4,00 m por piso em edificações destinadas a teatros e cinemas, algo difícil de 

encontrar em teatros que possuam balcão, por exemplo. 

A legislação relacionada à acessibilidade inclui as leis nº 10.098/2000 

(BRASIL, 2000), Lei nº 10.741/2003, Estatuto do idoso (Idem, 2003) e Lei nº 

13.146/2015, Estatuto da pessoa com deficiência (Idem, 2015), além do Decreto nº 

5.296/2004 (Idem, 2004). A primeira estabelece que as edificações de uso público 

deverão ter vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, 

próximas aos acessos, dos quais pelo menos um deve ser acessível e livre de 

barreiras arquitetônicas, além de dispor de pelo menos um sanitário acessível e, nos 

locais de espetáculos, devem ser reservados espaços para pessoas em cadeira de 

rodas e assentos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive 

acompanhante, de modo que tenham a circulação facilitada. 

A Lei n.º 10.741/2003, estatuto do idoso (BRASIL, 2003), estabelece que em 

estacionamentos públicos e privados deve ser assegurado, no mínimo, 5% das 

vagas para idosos. Já a lei nº 13.146/2015, Estatuto da pessoa com deficiência 

(BRASIL, 2015) exige que 2% das vagas em estacionamentos públicos ou privados 

abertos ao público devem ser reservadas para veículos que transportem pessoas 

com deficiência com dificuldade de mobilidade, e que estas vagas devem estar 

próximas aos acessos. O decreto n.º 5.296/2004 (BRASIL, 2004) estabelece o 

percentual de assentos destinados a pessoas com deficiência, sendo 2% destinados 

a pessoas em cadeira de rodas e 2% destinados a pessoas portadoras de 

deficiência visual e pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos. 

A norma de acessibilidade, NBR 9050:2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2015), estabelece que deve ser assegurada a acessibilidade 

a todas as pessoas independente de suas limitações físicas, sensoriais ou 

cognitivas, sendo necessário adotar medidas que garantam que essas pessoas 
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tenham acesso às edificações e espaços urbanos, entre aquelas mais significativas 

para o desenvolvimento do projeto do Auditório estão:  

 

a) Incluir rampas e/ou equipamentos eletromecânicos para garantir a 

circulação vertical de pessoas em cadeira de rodas e com mobilidade reduzida; 

b) Largura mínima de 1,20 m para rampas, escadas e circulações;  

c) Inclinação máxima de rampas de 8,33%, admitindo-se em auditórios, 

teatros e cinemas inclinação de 16,66% para desníveis inferiores a 0,60 m e de 10% 

para desníveis acima de 0,60 m quando houver desnível entre a plateia e o palco; 

d) Desníveis máximos sem patamar de rampas com inclinação de 5% a 

6,25%, de 1,00 m, e de 6,25 a 8,33% de 0,80 m;  

e) Sanitários acessíveis com largura mínima de 1,50 m e profundidade de 

1,70 m, devendo caber um círculo com diâmetro de 1,50 m sem se sobrepor mais de 

0,10 m sobre a bacia sanitária e 0,30 m sobre o lavatório;  

f) Espaços para pessoas em cadeira de rodas equivalente ao Módulo de 

referência (0,80x1,20 m) e espaço para circulação à frente e atrás de 0,30 m, o 

espaço para cadeira de rodas também deve ficar recuado em relação aos assentos 

adjacentes 0,30 m;  

g) Assentos para pessoas com mobilidade reduzida com circulação de no 

mínimo 0,60 m, espaço para cão-guia medindo 0,40x0,70 m com altura livre de     

0,30 m;  

h) Assentos para pessoas obesas com dimensões mínimas de 0,75 m de 

largura, profundidade entre 0,47 e 0,51 m, altura entre 0,41 e 0,45 m e suportar 

carga de 250 kg;  

i) Local para interprete de Libras no palco com foco de luz iluminando desde 

a cabeça até os joelhos;  

j) Vagas em estacionamento com área para desembarque adjacente com 

largura mínima de 1,20 m e comprimento igual ao da vaga. 

 

A Instrução Normativa nº 01/2010 (BRASIL, 2010) dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços e obras 

pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. No que se refere 

às obras públicas, esta Instrução Normativa recomenda que os projetos básicos ou 

executivos para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser 
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elaborados de forma a economizar em manutenção e na operacionalização da 

edificação, no consumo de água e energia elétrica, além de procurar utilizar 

tecnologias e materiais que minimizem o impacto ambiental, entre os quais:  

 

a) Uso de climatização mecânica ou equipamentos para resfriamento do ar 

apenas em locais em que seu uso for indispensável;  

b) Automação da iluminação da edificação e elaboração de projeto 

luminotécnico;  

c) Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes e luminárias eficientes;  

d) Utilização de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de 

água; 

e) Medição individualizada do consumo de água e energia;  

f) Sistema de reuso de água e tratamento de efluentes; aproveitamento de 

água da chuva;  

g) Utilização de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis; 

h) Comprovação do uso da madeira utilizada para a execução da obra;  

i) Prioridade para o uso de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-

primas de origem local. 

 

A Instrução Normativa nº 02/2014 (BRASIL, 2014) trata das regras para 

aquisição e locação de máquinas e equipamentos consumidores de energia e do 

uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos novos e 

de retrofit de edificações da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional. De acordo com essa Instrução Normativa os projetos novos e de retrofit 

de edificações públicas federais devem ser elaborados de forma a receber a ENCE 

Geral de Projeto Classe A, após a obtenção da etiqueta para o projeto a execução 

da obra deve ser contratada e executada para obter a ENCE Geral de Edificação 

Construída Classe A. 

A norma técnica nº 002/2011 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2011) classifica as edificações de acordo com o risco e estabelece 

distâncias mínimas entre edificações para que possam ser consideradas como 

isoladas para efeitos do dimensionamento do sistema de prevenção e combate a 

incêndio. De acordo com essa norma técnica, o auditório seria classificado como 

risco B1, médio/ordinário. O distanciamento neste caso não é aplicável, tendo em 
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vista que todas as edificações existentes no campus estão distantes do auditório 

mais de 9 m, que é a distância mínima exigida entre uma edificação classificada 

como B1 e outra classificada como C2, a classificação de maior risco de acordo com 

esta norma. 

A norma técnica nº 004/2013 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2013) classifica as edificações de acordo com a natureza da ocupação, 

carga de incêndio, altura e área construída. Em relação à natureza da ocupação, o 

auditório é classificado no Grupo F (locais de reunião de público) divisão F5 (arte 

cênica e auditório). Considerando a ideia inicial de adotar um pilotis e mais dois 

pavimentos com assentos, o auditório seria classificado, quanto à altura, como    

Tipo III edificação de baixa-média altura, 6,00 < H ≤ 12,00, considera-se a altura do 

piso de descarga até o piso do último pavimento. Quanto à carga de incêndio, como 

a edificação é classificada como e risco médio, sua carga de incêndio deve estar 

compreendida entre 300 e 1.200 MJ/m². Em relação às instalações preventivas de 

proteção contra incêndio, explosão e controle de pânico, decidiu-se considerar a 

situação com maiores exigências, para edificações com área superior à 750 m², que 

são as seguintes:  

 

a) Acesso de viatura na edificação; 

b) Segurança estrutural contra incêndio e pânico;  

c) Compartimentação horizontal (pode ser substituída por chuveiros 

automáticos); 

d) Controle de materiais de acabamento;  

e) Saídas de emergência; 

f) Plano de intervenção de incêndio (só exigido para locais com público acima 

de 1.000 pessoas); 

g) Brigada de incêndio;  

h) Iluminação de emergência; 

i) Detecção de incêndio;  

j) Alarme de incêndio; 

k) Sinalização de emergência;  

l) Extintores;  

m) Hidrante e mangotinhos. 
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A norma técnica nº 012/2015 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA, 2015) trata dos requisitos mínimos para dimensionamento das saídas de 

emergência. De acordo com essa norma, para o grupo F, divisão F5, deve-se 

considerar para o cálculo da população uma pessoa por metro quadrado, mas é 

admitido, também, a quantidade de assentos fixos, que foi o parâmetro adotado no 

projeto do auditório.  

Para o dimensionamento dos acessos/descargas e portas deve-se considerar 

uma capacidade de 100 pessoas por unidade de passagem, já para escadas e 

rampas, deve ser considerada uma capacidade de 75 pessoas por unidade de 

passagem. Para o cálculo da largura das saídas de emergência utiliza-se a fórmula: 

 

 N = P/C,                                                                                                       (12) 

 

Onde: 

N é o número de unidades de passagens arredondado para o número inteiro 

imediatamente superior,  

P é a população; 

C é a capacidade da unidade de passagem.  

 

Considerando a população estimada do auditório de 300 pessoas, tem-se que 

os acessos/descargas e portas (saídas de emergência) devem ter largura de 3 

unidades de passagem (300/100) e as escadas e rampas devem ter largura 

equivalente a 4 unidades de passagem (300/75). De acordo com essa norma, a 

largura mínima de uma unidade de passagem é 0,55 m e a largura mínima dos 

acessos/descargas, portas, escadas e rampas é obtido multiplicando-se esse valor 

pela quantidade de unidades de passagens calculados para esses itens, ou seja, os 

acessos/ descargas e portas devem ter 1,65 m (3x0,55) e as escadas e rampas 

devem ter 2,20 m. 

 Ainda segundo a norma técnica nº 012/2015 (CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DA PARAÍBA, 2015) a largura mínima de acessos, escadas, rampas ou 

descargas não pode ser inferior a 1,20 m, não se admitindo saliências com mais de 

0,10 m de largura e 0,25 m de comprimento. Quando houver portas abrindo no 

sentido do trânsito da saída, não poderão diminuir mais do que a metade da 

circulação, quando abrirem em um ângulo de 180º, e quando abrirem em um ângulo 
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de 90º não podem diminuir mais que 0,10 m da largura da circulação. Também é 

exigido no mínimo duas saídas de emergência para edificações do grupo F com 

capacidade acima de 300 pessoas. 

No caso das portas comuns ou corta-fogo utilizadas nas rotas de saída de 

emergência são admitidas as seguintes dimensões de vão livre:  

 

a) 0,80 m equivalente a uma unidade de passagem;  

b) 1,00 m, equivalente a duas unidades de passagem; 

c) 1,50 m, equivalente a 3 unidades de passagem;  

d) 2,00 m equivalente a 4 unidades de passagem.  

 

Quando a porta tiver dimensão maior que 1,20 m deve ser de duas folhas, e 

quando for maior ou igual a 2,20 m deve ter coluna central. 

Ela ainda estabelece as distâncias máximas percorridas, para locais com 

mais de uma saída:  

 

a) Quando não houver chuveiros automáticos e nem detecção de fumaça a 

distância máxima percorrida deve ser de 50 m no piso de descarga e 40 m nos 

demais;  

b) Nos casos em que não houver chuveiros automáticos, mas tiver 

equipamento para detecção de fumaça a distância máxima percorrida deve ser de 

60 m no piso de descarga e 45 m nos demais;  

c) Nas edificações em que houver chuveiros automáticos, mas não tiver 

detecção automática de fumaça a distância máxima percorrida deve ser de 75 m no 

piso de descarga e 65 m nos demais;  

d) Quando houver chuveiros automáticos, e também equipamento para 

detecção de fumaça a distância máxima percorrida deve ser de 90 m no piso de 

descarga e 75 m nos demais pavimentos. 

 

Ela também estabelece o tipo de escada que deve ser adotado de acordo 

com a classificação de ocupação e altura, para o uso F5 e altura 6,00 < H ≤ 12,00 m, 

a escada deve ser do tipo NE, não enclausurada, além disso, o dimensionamento 

dos pisos e degraus deve seguir a fórmula de Blondel: 
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63 cm ≤ 2h+b ≤ 64 cm,                                                                                  (13) 

 

Onde: 

h é a medida do espelho (altura do degrau); 

b é a profundidade do degrau. 

 

Quadro 6 – Quadro resumo dos condicionantes legais. 

QUADRO RESUMO CONDICIONANTES LEGAIS 

Condicionante Dispositivo 
legal/normativo 

Área mínima por assento de setenta centímetros quadrados 

Lei 813/2008 (Código 
de obras) 

Largura mínima da circulação 2,50 m 
Largura mínima de escadas e rampas de 1,00 m para cada 100 pessoas 

Instalação de pelo menos dois camarins com sanitário privativo 
Pé direito mínimo de 4,00 m para teatros e cinemas 

Reservar vaga de estacionamento para pessoa com deficiência 

Lei 10.098/2000 Dispor de sanitário acessível 
Espaço para pessoa em cadeira de rodas e assentos para pessoa com 

deficiência auditiva e visual 
5% das vagas de estacionamento reservadas para idosos Lei 10.741/2003 

Estatuto do idoso 
2% das vagas de estacionamentos reservadas para veículos que 

transportem pessoa com deficiência com dificuldade de mobilidade 
Lei 13.146/2015 

Estatuto da pessoa 
com deficiência 

2% dos assentos destinados a pessoa em cadeira de rodas 
Decreto 5.296/2004 2% dos assentos destinados a pessoas com deficiência visual e pessoas 

com mobilidade reduzida, inclusive obesos 
Incluir rampas e/ou equipamentos eletromecânicos para garantir a circulação 

vertical de pessoas em cadeira de rodas e com mobilidade reduzida 

NBR 9050/2015 

Largura mínima de 1,20 m para rampas, escadas e circulações; 
Inclinação máxima de rampas de 8,33%, admitindo-se em auditórios, teatros 
e cinemas inclinação de 16,66% para desníveis inferiores a 0,60 m e de 10% 
para desníveis acima de 0,60 m quando houver desnível entre a plateia e o 

palco; 
Desníveis máximos sem patamar de rampas com inclinação de 5% a 6,25%, 

de 1,00 m, e de 6,25 a 8,33% de 0,80 m; 
Sanitários acessíveis com largura mínima de 1,50 m e profundidade de 1,70 
m, devendo caber um círculo com diâmetro de 1,50 m sem se sobrepor mais 

de 0,10 m sobre a bacia sanitária e 0,30 m sobre o lavatório 
Espaços para pessoas em cadeira de rodas equivalente ao Módulo de 

referência (0,80x1,20 m) e espaço para circulação à frente e atrás de 0,30 
m, o espaço para cadeira de rodas também deve ficar recuado em relação 

aos assentos adjacentes 0,30 m 
Assentos para pessoas com mobilidade reduzida com circulação de no 

mínimo   0,60 m, espaço para cão-guia medindo 0,40x0,70 m com altura 
livre de 0,30 m 

Assentos para pessoas obesas com dimensões mínimas de 0,75 m de 
largura, profundidade entre 0,47 e 0,51 m, altura entre 0,41 e 0,45 m e 

suportar carga de 250 kg 
Local para interprete de Libras no palco com foco de luz iluminando desde a 

cabeça até os joelhos 
Vagas em estacionamento com área para desembarque adjacente com 

largura mínima de 1,20 m e comprimento igual ao da vaga 
  



86 
 

 

  

Condicionante 
Dispositivo 

legal/normativo 

Uso de climatização mecânica ou equipamentos para resfriamento do ar 
apenas em locais em que seu uso for indispensável 

Instrução normativa 
01/2010 

Automação da iluminação da edificação e elaboração de projeto 
luminotécnico; 

Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes e luminárias eficientes; 
Utilização de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água 

Medição individualizada do consumo de água e energia; 
Sistema de reuso de água e tratamento de efluentes; aproveitamento de 

água da chuva; 
Utilização de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis; 

Comprovação do uso da madeira utilizada para a execução da obra; 
Prioridade para o uso de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-

primas de origem local. 
Projeto deve ser elaborado para receber a ENCE - Geral classe A Instrução normativa 

02/2014 
Distância mínima entre edificações 9 m NT 02/2011 CBMPB 

Acesso de viatura na edificação; 

Norma técnica 
04/2013 CBMPB 

Segurança estrutural contra incêndio e pânico; 
Compartimentação horizontal (pode ser substituída por chuveiros 

automáticos) 
Controle de materiais de acabamento; 

Saídas de emergência; 
Plano de intervenção de incêndio (só exigido para locais com público acima 

de 1.000 pessoas); 
Brigada de incêndio; 

Iluminação de emergência; 
Detecção de incêndio; 
Alarme de incêndio; 

Sinalização de emergência; 
Extintores; 

Hidrante e mangotinhos. 
Mínimo de duas saídas de emergência 

Norma técnica 
12/2015 CBMPB 

Escadas e rampas com largura mínima de 4 unidades de passagem 
Acessos, descarga e portas de emergência com largura mínima de 3 

unidades de passagem 
Escadas devem ser dimensionadas de acordo com a fórmula de Blondel 
Quando não houver chuveiros automáticos e nem detecção de fumaça a 

distância máxima percorrida deve ser de 50 m no piso de descarga e 40 m 
nos demais; 

Nos casos em que não houver chuveiros automáticos, mas tiver 
equipamento para detecção de fumaça a distância máxima percorrida deve 

ser de 60 m no piso de descarga e 45 m nos demais; 
Nas edificações em que houver chuveiros automáticos, mas não tiver 

detecção automática de fumaça a distância máxima percorrida deve ser de 
75 m no piso de descarga e 65 m nos demais; 

Quando houver chuveiros automáticos, e também equipamento para 
detecção de fumaça a distância máxima percorrida deve ser de 90 m no piso 

de descarga e 75 m nos demais pavimentos. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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5.2 CONDICIONANTES DO LOCAL 

 

5.2.1 Caracterização do local 

 

O Universo de estudo deste trabalho é o campus do IFPB em Guarabira, 

município localizado na mesorregião agreste da Paraíba (Figura 39). O terreno do 

campus Guarabira situa-se em uma área predominantemente rural e próxima a uma 

rodovia estadual, PB-057, situada a uma distância de pouco mais de 90 m do 

terreno e onde situa-se seu principal acesso.  

 

Figura 39 - Mapa da Paraíba indicando a localização do município de Guarabira/PB 

 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA (2016) 

 

O terreno do campus tem uma área total de 71.398,81 m² e se limita com três 

vias projetadas, a Nordeste, a Noroeste e a Sudoeste e com uma propriedade rural a 

Sudeste. A área destinada ao auditório tem área total de 6.975,96 m² e é delimitada 

pelo limite frontal do terreno a Noroeste, pela Guarita e pela principal via interna de 

acesso ao campus a Nordeste, por uma área de depressão onde se acumula água 

de chuva e uma via interna projetada da entrada de serviços a Sudeste e pelo limite 

lateral do terreno a Sudoeste (Figura 40 a Figura 42). 
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Figura 40 – Vista da entrada do campus 

Guarabira 

Figura 41 – Vista da área destinada ao 

auditório a partir do Bloco Acadêmico A 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2016) Fonte: Acervo pessoal da autora (2017) 

 

Figura 42 – Projeto de implantação campus Guarabira, com indicação da área destinada ao 

Auditório. 

 
Fonte: Acervo IFPB, 2012. 
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A área do terreno destinada à construção do auditório é ligeiramente 

acidentada, com uma parte mais plana na porção central do terreno, mas não há 

pedras, apenas uma baixa no terreno onde se acumula água nos períodos 

chuvosos.  A cobertura vegetal é predominantemente rasteira, havendo apenas uma 

árvore de pequeno porte próximo à Guarita. 

Por se tratar de uma área predominantemente rural, o entorno do campus 

conta com poucas construções, apenas uma casa, no loteamento localizado a frente 

do terreno, distante mais de 50 m do limite frontal do terreno, e um motel a Nordeste 

do terreno, aproximadamente 180 m de distância da área destinada ao auditório, 

não sendo, por isso, elementos que possam interferir na implantação da edificação. 

Internamente, as construções existentes são a Guarita, o Bloco 

Administrativo, os Blocos Acadêmicos A e B, a Caixa d’água e o Reservatório 

inferior, sendo a Guarita a mais próxima e um dos limites da área, mas por ser uma 

construção pequena, não deverá causar interferência na implantação do auditório, 

entre as outras edificações, apenas o Bloco Administrativo tem uma maior 

proximidade, mas sua extremidade mais próxima está distante mais de 30 m do 

limite da área de implantação do auditório, não interferindo sobre a futura edificação. 

 

5.2.2 Análise climática  

 

Para a análise do clima, como não há arquivos climáticos para a cidade de 

Guarabira/PB, adotou-se como referência para este estudo os dados da cidade de 

João Pessoa, capital da Paraíba, situada na mesma zona bioclimática (zona      

bioclimática 8), a 90 km de distância de Guarabira/PB (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GUARABIRA, 2016) e com altitude de 44 m acima do nível do mar (CLIMATE 

CONSULTANT, 2014). Os arquivos climáticos foram analisados com o programa 

Climate Consultant 5.5, utilizando-se como parâmetro para a análise e geração dos 

gráficos e o conforto adaptativo. Inicialmente observou-se a carta psicométrica ou 

bioclimática, que é um gráfico no qual são relacionadas as variáveis climáticas 

mensais e o conforto humano (CORBELLA; YANNAS, 2009), alterando o horário e 

meses do ano, em seguida estudou-se a variação de temperatura durante o ano e 

por último analisou-se o regime de ventos através da Rosa dos Ventos. 
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5.2.2.1 Estudo da carta psicométrica 

 

Para análise da Carta Psicométrica foram gerados quatro gráficos, o 

primeiro deles, para o ano todo no horário de 07h00min às 17h00min (Figura 43), 

mostra que o percentual de conforto é de 60%, indicados pelos pontos verdes, e de 

desconforto é de 40%, indicado pelos pontos vermelhos. Pode-se observar que a 

maior concentração de pontos vermelhos está situada nas temperaturas entre de 

29ºC e 32ºC, não atingindo altas temperaturas.  

Outras variáveis que se observam no gráfico são a umidade relativa do ar, 

que varia de 50% a 90% (ver lado superior direito da Figura 43), e a temperatura, 

que varia de 22ºC a 32ºC, aproximadamente, confirmando a característica de um 

clima quente e úmido. 

Considerando essas condições, e o fato das atividades desenvolvidas no 

auditório não serem pesadas, percebe-se que é possível utilizar a ventilação natural 

para atingir o conforto térmico no ambiente, desde que a velocidade do ar atinja 

valores entre 0,5 e 1 m/s, conforme apresentado por Corbella e Yannas (2009) na 

Figura 7 (p. 36). 

 

Figura 43 – Gráfico da carta psicométrica meses de janeiro a dezembro no horário de 

07h00min às 17h00min 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 



91 
 

 

Também foram gerados outros gráficos, para os meses mais quentes, outubro 

a março (Figura 44), para os meses mais frios, abril a setembro (Figura 45), e para 

os meses de outubro a março considerando apenas o horário de maiores 

temperaturas, entre 10h00min e 15h00min (Figura 46).  

Para a situação mostrada na Figura 44 percebe-se que houve uma redução 

do nível de conforto que passou de 60% para 50% em relação à situação 

apresentada na Figura 43, observa-se que os pontos vermelhos indicativos de 

desconforto estão concentrados apenas nas temperaturas mais altas, entre de 29ºC 

e 32ºC, não havendo, portanto, um incremento significativo da temperatura. Essa 

situação é semelhante à anterior havendo apenas uma pequena variação do 

percentual de conforto, indicado pelos pontos verdes, sendo possível também 

nessas condições utilizar a ventilação natural para proporcionar conforto térmico aos 

usuários. 

 

Figura 44 - Gráfico da carta psicométrica meses de outubro a março no horário de 07h00min às 

17h00min 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 

 

Já o gráfico apresentado na Figura 45, meses de abril a setembro no horário 

de 07h00min às 17h00min, mostra que, para essa situação, o nível de conforto 
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aumentou, passando a 70%, comparado com as duas situações anteriores, 

apresentadas nas Figura 43 eFigura 44. Pode-se observar, também, que os pontos 

vermelhos indicativos de desconforto se encontram tanto na faixa de temperatura 

abaixo de 23ºC como na faixa de temperatura entre 29ºC e 32ºC, com maior 

concentração nessa última faixa. 

Nessas condições há um pequeno aumento no percentual de conforto 

adaptativo, indicado pelos pontos verdes, restando um percentual pequeno de 

desconforto, indicado pelos pontos vermelhos, esse seria o período mais propício 

para utilizar a ventilação natural. É possível observar que, nesta situação, os pontos 

vermelhos indicativos de desconforto, encontram-se também nas áreas de menor 

temperatura, mas como esse é o período com as menores temperaturas do ano as 

pessoas em geral já costumam utilizar roupas um pouco mais pesadas, o 

desconforto causado pelas temperaturas mais baixas já seria superado por essa 

mudança nas vestimentas natural para o período. 

 

Figura 45 – Gráfico da carta psicométrica meses de abril a setembro no horário de 07h00min 

às 17h00min 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 
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O gráfico apresentado na Figura 46, meses de outubro a março no horário de 

10h00min às 15h00min, mostra que, para esse período, a taxa de desconforto teve 

um aumento considerável, comparado com as três situações anteriores (Figura 43 a 

46), passando a 75%, bastante elevada, consequentemente, a taxa de conforto 

sofreu uma redução significativa, passando a 25%, a menor taxa entre as situações 

estudadas. Entretanto, é preciso observar que neste caso o intervalo de horas foi 

menor e corresponde aos horários com temperatura mais elevada.  Essa foi a pior 

situação observada, mas, mesmo apresentando o maior percentual de desconforto, 

as temperaturas não são tão elevadas, mantendo-se entre 28 e 32ºC 

aproximadamente, sendo possível proporcionar o conforto ao usuário através da 

ventilação natural. 

 

Figura 46 – Gráfico da carta psicométrica meses de outubro a março no horário de 10h00min 

às 15h00min 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 

 

5.2.2.2 Temperatura  

 
Utilizando o mesmo programa foi gerado outro gráfico, mostrando a variação 

de temperatura e da zona de conforto durante o ano. É possível observar que a 
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maior amplitude térmica fora da zona de conforto, representada pela área cinza do 

gráfico, ocorre nos meses de junho a setembro, e que estas temperaturas estão 

abaixo de 25ºC (Figura 48), ou seja, nesse período o desconforto é causado, na 

maior parte do tempo, pela sensação de frio e não de calor. Já no período de 

dezembro a maio, a maior amplitude térmica encontra-se acima da zona de conforto 

em temperaturas acima de 29ºC. 

 
Figura 47 – Gráfico faixa de temperatura 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 

 
 

5.2.2.3 Regime de ventos 

 

Também foi gerado um gráfico mostrando a Rosa dos Ventos, onde se pode 

observar a direção do vento, sua velocidade e percentual de tempo que o vento vem 

de determinada direção. Constatou-se que o vento vem de diversas direções 

compreendidas entre Nordeste e Sudoeste, tendo a maior concentração em 

percentual de horas e as maiores velocidades nos ventos provenientes do Sudeste 

(Figura 49), mas com percentuais significativos também do Leste e Sul. É possível 

verificar pelo gráfico que a velocidade média do vento varia entre 1 e 3 m/s, se forem 

consideradas apenas as direções com maior percentual de tempo, ou seja, com 
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essa velocidade é possível proporcionar conforto térmico aos usuários com 

ventilação natural mesmo nos períodos em que a temperatura estiver mais alta, 

tendo em vista que a temperatura máxima anual está na faixa de 32ºC e com 

velocidade do ar de 1 m/s é possível estar em conforto em temperaturas de 30ºC 

para atividades leves, ou até mesmo de 33ºC para atividade de descanso conforme 

apresentado por  Corbella e Yannas (2009) na Figura 7 (p. 36). 

 

Figura 48 – Rosa dos ventos período Janeiro a Dezembro 

 
Fonte: CLIMATE CONSULTANT (2014) 

 

5.2.3 Estratégias para elaborar um projeto bioclimático  

 

Tendo em vista as informações apresentadas, chegou-se a algumas 

conclusões, em relação às estratégias para utilizar os aspectos favoráveis do clima: 

Considerando as informações obtidas nos arquivos climáticos de João 

Pessoa e a similaridade climática com a cidade de Guarabira/PB pode-se constatar 

que não há uma grande variação de temperatura durante o ano, as temperaturas 

que causam a maior parte do desconforto encontram-se entre 29ºC e 32ºC, e como 

há ventilação durante todo o ano, é possível atingir a zona de conforto através da 

ventilação cruzada. Como o uso em questão, um auditório, necessita de tratamento 
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acústico especial, é preciso avaliar o impacto de um sistema de ventilação passivo 

na acústica da sala. Já nos ambientes que não necessitam de tratamento acústico, 

camarins, sanitários, copa, foyer, entre outros, pode-se utilizar a ventilação cruzada 

como uma estratégia para atingir a conforto térmico nesses ambientes. 

O período em que as baixas temperaturas causam desconforto representam 

um percentual muito pequeno em relação ao resto do ano para justificar a adoção de 

alguma estratégia de aquecimento do ambiente, como pode ser constatado na    

Figura 45, além disso, essas temperaturas estão muito próximas à menor 

temperatura de conforto, em torno de 23ºC, o que possibilita ao próprio usuário 

atingir a zona de conforto através do acréscimo ou retirada de peças de vestuário. 

É possível que no período de outubro a março, no horário de 10h00min às    

15h00min, apenas a ventilação cruzada não seja suficiente para diminuir a sensação 

de desconforto provocada pela temperatura mais elevada nesse período, o que 

justificaria, em ambientes de permanência prolongada, a adoção de um sistema 

adicional para a refrigeração. 

Tendo em vista a direção dos ventos, para os ambientes onde for adotada a 

ventilação cruzada, é recomendável implantá-los voltados para as fachadas Sul e 

Leste, já que o vento vem dessas direções na maior parte do tempo, com aberturas 

para entrada de ar nessa fachada e de saída de ar na fachada oposta. 

Além disso, é importante atentar para as outras estratégias, indicadas pela 

norma da ABNT NBR 15220-3:2005 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005) para a zona bioclimática 8, na qual a cidade de Guarabira/PB foi 

classificada, quais sejam: sombreamento das fachadas, evitar cômodos de 

permanência prolongada voltados para Oeste ou, caso isso não seja possível, 

garantir o sombreamento da fachada Oeste com elementos como beirais, varandas, 

brises, pergolados, vegetação, marquises, entre outros. 

Outra estratégia importante para diminuir os ganhos de calor através da 

radiação solar é a escolha dos materiais da envoltória da edificação, especialmente 

aqueles mais expostos a essa radiação, como paredes e teto, que devem ter 

algumas características como transmitância térmica, absortância e emissividade 

baixas, a fim de transmitir o mínimo possível o calor recebido para o ambiente 

(PEDRINI, 2016). 

Ou seja, o clima em questão é favorável à adoção de estratégias passivas 

para uma arquitetura bioclimática, tendo em vista que, na maior parte do tempo, é 
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possível manter o ambiente na zona de conforto apenas com ações simples como a 

ventilação cruzada, o sombreamento das aberturas e a implantação dos ambientes 

de forma a favorecer essa ventilação cruzada e proteger a edificação da insolação 

direta. 

 

5.2.4 Análise acústica do terreno 

 

Como pode ser constatado pela configuração do terreno, a maior fonte de 

ruído é proveniente do tráfego da rodovia de acesso ao lote, já se for considerada 

apenas a área destinada ao auditório, há também a influência da proximidade da 

Guarita, o que fará com que o ruído provocado pela entrada e saída de veículos seja 

um dado importante a ser considerado como fonte de ruído para o isolamento 

acústico da edificação. Outro fator que influencia no ruído percebido no local é a 

proximidade com um acesso ao Centro da cidade (Figura 49), fato percebido nas 

visitas ao local.  

Em virtude dessa forte influência do tráfego no ruído percebido no local, 

decidiu-se fazer o mapeamento acústico do terreno e do seu entorno, como 

referência foi adotado o método apresentado por Büchi e Nuñez (1998), pelo qual 

são escolhidos os pontos mais sensíveis para as medições, realizadas em três 

períodos do dia, manhã (07:00 às 10:00), tarde (18:00 às 20:00) e noite (01:00 às 

05:00) e  com duração entre 10 e 15 minutos. 

Foram realizadas contagens de veículos nas principais vias de acesso ao 

terreno e no seu entorno, a fim de gerar um mapa do local com o auxílio do 

programa SoundPlan®, também foram verificados os níveis de pressão sonora em 

três pontos, escolhidos em função de sua influência para a percepção do ruído na 

área de implantação do auditório, que foram: P1, próximo à margem do acesso ao 

Centro; P2, à margem da PB-057; e P3, em frente à Guarita do IFPB (Figura 49), 

para poder fazer um comparativo com os resultados obtidos pelo mapeamento 

realizado com o programa SoundPlan® e a calibração do modelo. As medições 

foram realizadas numa quinta-feira, pela manhã, entre 10h30min e 11h47min, em 

períodos de dez minutos, sendo duas para cada ponto e realizadas em sequência. 

Ao contrário de Büchi e Nuñez (1998), as medições in loco foram realizadas apenas 

pela manhã, em horário um pouco mais tarde que o recomendado pelos autores em 

função de ser o período do dia de maior movimento no campus. 
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Figura 49 – Implantação campus Guarabira com indicação dos pontos onde foram realizadas 

as medições dos níveis de pressão sonora em dB (A) 

 
Fonte: Desenho produzido pela autora (2017) 

 

Para gerar o mapa foi inserido no programa o levantamento georreferenciado 

da área a ser mapeada, a quantidade de veículos por hora que transitam pelo local, 

divididos em veículos leves (carros de passeio) e pesados (caminhões, ônibus, 

motos, vans e retroescavadeira), e a velocidade média desses veículos em cada via.  

Para a calibração dos resultados foram inseridos no programa os pontos onde 

foram realizadas as medições e verificou-se quais os níveis médios de pressão 

sonora em cada um deles com a finalidade de comparar esses dados com os 

obtidos através da medição in loco (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Comparativo entre medições in loco dB(A) e o primeiro mapeamento com 

SoundPlan® 

Ponto Média da medição in loco Média do mapeamento com SoundPlan® 
P1 55 57 
P2 63 43 
P3 48 41 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das medições in loco e do mapeamento com 
SoundPlan® (2017) 

 

Como é possível observar na Tabela 3 acima, o resultado do mapeamento e 

das medições apresentou algumas distorções nos pontos P2 e P3, com uma 

diferença de aproximadamente de 20 dB(A) em P2 e de aproximadamente 8 dB(A) 

em P3, provavelmente pela ocorrência de interferências de outros sons durante as 

medições, durante a primeira medição no ponto P2 uma pessoa estava falando em 

voz alta ao celular muito próximo ao equipamento e durante as medições no ponto 

P3 houve a interferência de pessoas conversando e na segunda medição uma 

retroescavadeira estava trabalhando a uma distância de aproximadamente 200 m do 

local. Já em relação ao ponto P1, a diferença entre a medição in loco e o 

mapeamento ficou dentro da margem de erro considerado aceitável pela maioria dos 

autores, entre 2 dB(A) e 4 dB(A). 

Também foi observado que a média do nível sonoro gerada em relatório não 

condizia com o resultado apresentado no mapa, a média no ponto P1 foi de            

57 dB(A), mas no mapa esse ponto se encontra em uma região de 75-80 dB (A), a 

média do ponto P2 foi de 43 dB(A) e do ponto P3 41 dB(A), entretanto, no mapa, 

esses pontos encontram-se, respectivamente, em áreas entre 80-85 dB(A) e entre 

65-70 (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

Figura 50 – Primeiro mapa acústico do terreno do campus do IFPB em Guarabira. Área 

destinada ao auditório contornada em preto 

 
Fonte: BRASILEIRO; SILVA, J. L. (2017a) 

 

Em função dessas divergências, foi gerado um novo mapa, alterando a 

contagem de veículos, onde passou-se a contabilizar as motos entre os veículos 

leves, uma estratégia que pode ser usada para calibrar o mapa gerado. No novo 

mapa, as médias aferidas pelo programa nos pontos P1, P2 e P3 (Figura 51), 

entretanto, ainda apresentam divergência em relação às médias das medições in 

loco, como se pode constatar na Tabela 4, entretanto, como os níveis de pressão 

sonora registrados no mapeamento acústico do terreno são maiores que os 

auferidos no local, eles podem ser utilizados como referência para a delimitação da 

área de menor ruído e mais propícia para a locação do auditório, pois, considerando 

esses dados, será projetado um isolamento maior do que o necessário se fossem 

consideradas as medições no local. 
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Tabela 4 - Comparativo entre medições in loco dB(A) e o segundo mapeamento com 

SoundPlan® 

Ponto Média da medição in loco Média do Segundo mapeamento 
P1 55 62 
P2 63 69 
P3 48 57 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados das medições in loco e do 2º mapeamento com 
SoundPlan® (2017) 

 

Figura 51 – Segundo mapa acústico do terreno do campus do IFPB em Guarabira. Área 

destinada ao auditório contornada em preto 

 
Fonte:  BRASILEIRO; SILVA, J. L. (2017b) 
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De acordo com o primeiro mapa gerado pelo programa SoundPlan® 

(BRASILEIRO; SILVA, J. L., 2017a), a área destinada à implantação do auditório 

encontra-se numa região com ruído entre 55 e 65 dB(A) conforme se constata na 

Figura 50, já de acordo com o segundo mapa  (BRASILEIRO; SILVA, J. L., 2017b), a 

área estaria numa região com ruído entre 50 e 60 dB(A) como pode ser observado 

na Figura 51. De forma a estimar o isolamento mínimo para a edificação, decidiu-se 

adotar como referência o segundo mapa, em função das divergências apresentadas 

no primeiro, além disso, como a média das medições in loco foram menores que os 

valores apresentados no mapa, teremos, com essa medida, a garantia de um 

adequado isolamento acústico.  

A fórmula para calcular o isolamento acústico bruto (dB) entre locais é a 

seguinte:  

 

D = N1 – N2,                                                                                                  (14)  

 

Onde: 

D é o isolamento acústico bruto; 

N1 é o nível sonoro do local com o maior nível de pressão sonora;  

N2 é o nível sonoro do local com menor nível de pressão sonora.  

 

Para este caso, foi considerado que N1 é o nível de pressão sonora da área 

externa ao auditório e N2 é o nível de pressão sonora na área interna do auditório. 

Como referência de valor para o cálculo do isolamento necessário à edificação, 

considerou-se a situação verificada no segundo mapeamento sonoro (Figura 51), ou 

seja, 55 dB(A), tendo em vista que o nível de pressão sonora médio aferido no ponto 

mais próximo à área de implantação do auditório (P3) foi inferior a esse valor 

(48dB(A)). 

Para determinar o N2, foi consultada a norma NBR 10152:1987 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987), pela qual o nível 

sonoro para conforto em auditórios de uso múltiplo é de 35 dB(A) e o nível sonoro 

aceitável para esta mesma finalidade é de 45 dB(A) (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Níveis dB(A) e NC 

 
Notas: a) O valor inferior da faixa representa o nível sonoro para conforto, enquanto que o valor 
superior significa o nível sonoro aceitável para a finalidade. 
b) Níveis superiores aos estabelecidos nesta Tabela são considerados de desconforto, sem 
necessariamente implicar risco de dano à saúde (ver Nota a do Capítulo 1). 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1987) 

 

A partir dessas informações concluiu-se que o nível de isolamento bruto 

necessário será: 

 

D = N1 – N2 = 55 – 35 = 20 dB(A),                                                               (15) 

 

Ou seja, as vedações do auditório precisam ter isolamento acústico mínimo 

de 20 dB(A) para que os ruídos externos não interfiram nas atividades no interior da 

edificação. 

Cabe destacar, também, que, conforme os níveis sonoros medidos no local, 

nas proximidades do terreno (48 dB), por exemplo, pode ser considerado o uso do 

auditório com ventilação natural, pois passaria apenas 3 dB do nível sonoro admitido 

dentro do Auditório, conforme a NBR 10152 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1987), que é de 45 dB. Este fato pode ser justificado pelas 

análises de atenuação sonora ao ar livre, que contribuem com a diminuição sonora, 
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como o sentido da ventilação predominante em relação à fonte sonora principal que 

é o tráfego da rodovia. 

A influência dos ventos para a atenuação sonora (Figura 52), segundo 

BISTAFA (2011), quando a propagação do som ocorre a barlavento, ou seja, no 

sentido contrário ao vento (Figura 13, p. 55), como no caso em questão, a onda 

sonora se inclina para cima, fazendo com que o raio sonoro se afaste do solo, 

criando uma área de sombra acústica, isso colabora para a atenuação sonora na 

área de implantação do auditório em relação à rodovia PB-057, como pode-se 

observar no esquema apresentado na Figura 52. 

 

Figura 52 – Esquema mostrando o sentido do vento e de propagação das ondas sonoras 

 
Fonte: Desenho produzido pela autora (2017) 
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Quanto à vegetação, constatou-se que não há densidade suficiente para que 

ela contribua para atenuação de ruído, já que a vegetação existente é 

predominantemente rasteira, entretanto, o fato de haver essa vegetação rasteira dá 

ao solo a propriedade de solo macio, o que de acordo com Anderson e Kurze (apud 

BISTAFA, 2011) proporciona uma atenuação sonora de 5 dB a uma distância de          

85 m da fonte, o que foi constatado tanto pelo mapeamento acústico como pelas 

medições realizadas no local. Os autores também apontam que, dependendo da 

frequência, é possível atingir esse mesmo valor de atenuação sonora para 

distâncias ainda menores, 10 m para frequências de 250 e 500 Hz e 50 m para 

frequências de 125 e 1000 Hz. 

Em relação ao terreno em questão, pode-se observar que não há uma 

atenuação significativa por absorção atmosférica, pois, de acordo com Anderson e 

Kunze (apud BISTAFA, 2011), para se ter uma atenuação de 3 dB para a 

temperatura e umidade relativa do local (24-31ºC e 70% em média), seria necessária 

uma grande distância, no mínimo 500 m entre a fonte e o ouvinte. 

Identificou-se, também, que não há barreiras que possam contribuir para a 

atenuação do ruído, tendo em vista que o terreno se encontra em uma área 

predominantemente rural e, apesar de existir um pequeno loteamento entre o lote a 

rodovia, existe apenas uma edificação no local, além dessa, a única edificação nas 

proximidades é um motel localizado a Nordeste do terreno e distante mais de 100 m 

da área onde será implantado o auditório (Figura 42, p. 88). O fato de o terreno 

encontrar-se em uma área predominantemente rural e de existirem poucas 

edificações no entorno implica na ausência de atenuação devido à reverberação 

urbana.  

A temperatura, por sua vez, influencia para a atenuação sonora através da 

refração das ondas sonoras (mudança de direção) que ocorre quando há variação 

de temperatura com altitude, nos casos em que a temperatura aumenta com a 

altitude, os raios sonoros se inclinam em direção ao solo, já quando a temperatura 

diminui com a altitude os raios sonoros são direcionados para cima, criando uma 

sombra acústica próxima ao solo (BISTAFA, 2011). Para o caso em questão, por se 

tratar de um clima quente e úmido, onde não há uma significativa diferença de 

altitude entre a fonte e o receptor, esse mecanismo de atenuação sonora não terá 

uma influência significativa. 
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A partir das análises, observa-se que dos elementos que contribuem para a 

atenuação sonora ao ar livre, apenas a direção predominante da ventilação no local 

faz com que o terreno esteja numa área considerada de sombra acústica, ou seja, 

não há incremento no nível sonoro pela fonte mais próxima; porém a ausência de 

vegetação densa ou outras barreiras acústicas, a pouca variação da temperatura em 

função da altitude e clima local, assim como a topografia plana, a propagação 

sonora fonte-terreno, fizeram com que fosse necessário adotar no projeto 

estratégias de atenuação sonora para garantir o uso do auditório com ventilação 

natural, indo além do isolamento das vedações quando se quiser utilizar o ambiente 

aberto e sem sistema de climatização ativo. 

Uma estratégia para contemplar esse aspecto seria o uso da profundidade de 

vegetação de 30 m e, consequentemente, afastamento da edificação das áreas mais 

ruidosas do terreno, como as vias, considerando a atenuação de 6 dB com o dobro 

da distância, além da faixa mais desfavorável identificada no mapeamento acústico 

(Figura 51). Pode-se estimar, pela escala gráfica, que essa faixa mais desfavorável 

tem aproximadamente 30 m, portanto, área adequada para atenuação sonora e não 

implantação da edificação. 

Desta maneira é possível a edificação atingir um desempenho favorável 

quanto aos níveis sonoros de conforto, pois tanto poderá ser utilizada com 

ventilação natural, uma vez que os ruídos externos provenientes da rodovia não 

atingirão o edifício, devido à implantação e direção dos ventos em relação ao ruído, 

quando o uso do espaço não requisitar um isolamento sonoro tão exigente; quanto o 

contrário, sendo o ambiente todo fechado e utilizando condicionamento ativo do 

espaço para o conforto térmico, cujo isolamento mínimo das partições deve ser de 

20 dB. 
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6 PROCESSO DE PROJETO 

 

Neste capítulo será descrito o processo de projeto, iniciando pelos primeiros 

estudos para delimitação da área de implantação da edificação no terreno visando à 

atenuação sonora e ao melhor posicionamento em relação à insolação e à 

ventilação natural. Em seguida, será apontado como se desenvolveu o programa de 

necessidades, com a definição dos ambientes necessários, suas quantidades e 

áreas. Após a definição do programa de necessidades, se descreverá como ocorreu 

a evolução da proposta, começando pela elaboração de três propostas, entre as 

quais se escolheu a que melhor atendia aos critérios técnicos e premissas 

estabelecidas para o desenvolvimento do projeto, apresentando sua evolução até a 

proposta final. Também serão abordadas as simulações relizadas a fim de verificar o 

melhor posicionamento da edificação quanto a insolação, se a pressão do vento 

seria suficiente para utilizar a ventilação natural cruzada e o estudo luminotécnico 

para verificar os níveis de iluminância utilizando apenas a iluminação natural. Por 

fim, se fará uma avaliação dos assuntos abordados, apontado as conclusões 

alcançadas a partir deles. 

 

6.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A primeira atividade com relação mais direta com a concepção do projeto foi o 

mapeamento acústico do terreno, conforme já descrito no capítulo sobre os 

condicionantes de projeto. A partir do resultado do primeiro mapeamento acústico, 

pelo qual foi demonstrado que a área destinada ao auditório encontra-se numa 

região com nível sonoro entre 55 e 60 dB(A), e do nível sonoro para conforto em 

auditórios, que é de 35 dB(A) de acordo com a norma da ABNT NBR 10152:1987 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987), concluiu-se que 

seria necessário adotar algumas medidas visando à atenuação do ruído no local de 

implantação, como afastar ao máximo a edificação do limite frontal do terreno e 

consequentemente da fonte do ruído, a rodovia PB-057, a outra medida foi afastar a 

edificação da via interna de acesso ao campus, para determinar esse afastamento, 

considerou-se como fator de atenuação os 6 dB a cada dobro da distância (SILVA, 

P. 2011), conforme já descrito no referencial teórico.  
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Para delimitação da área de implantação da edificação adotou-se um 

afastamento inicial, em relação à via interna de acesso ao campus, de 1,00 m          

(-6 dB), depois mais 2,00 m (-12 dB), mais 4,00 m (-18 dB), mais 8,00 m (-24 dB) e 

mais 16,00 m (-30 dB), num total de 31,00 m e redução de 30 dB (Figura 53). Com 

isso, garantimos um nível sonoro máximo no limite desse afastamento de 35 dB, 

conforme recomendado pela norma da ABNT NBR 10152:1987 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1987). Além de garantir o nível sonoro de 

conforto estabelecido em norma, essa medida possibilita a utilização da ventilação 

natural, já que o ruído de fundo será de no máximo 35 dB (Figura 53). 

 

Figura 53 – Croqui do estudo para delimitação da área de menor ruído 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Também foi feito o estudo da ventilação com o auxílio da rosa dos ventos, 

observou-se que a maior parte do tempo a ventilação vem do Sudeste, com 

períodos significativos de Leste e Sul, e esporadicamente de Sudoeste e Noroeste, 

como se pode observar pelas setas indicativas da direção dos ventos na Figura 57, 

também foi verificado onde haveria pressão positiva, para entrada de ar, e pressão 

negativa, para saída de ar, visando a utilização da ventilação natural, conforme se 

constata na Figura 54. 
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Figura 54 – Croqui estudo da ventilação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Foi realizado, ainda estudo da insolação, para verificar o melhor 

posicionamento da edificação em relação ao caminho percorrido pelo sol durante o 

ano, verificou-se que as fachadas leste e oeste recebem o sol de frente durante o 

ano todo, situação que favorece os ganhos de calor e dificulta o sombreamento da 

fachada. Já as fachadas norte e sul recebem sol o dia todo, mas apenas durante 

parte do inverno e verão e com uma inclinação em relação à fachada que permite, 

através de proteções horizontais e verticais, proporcionar um sombreamento 

adequado para as fachadas (Figura 55). 

 

Figura 55 – Croqui estudo de insolação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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 O estudo inicial da topografia demonstrou que a área mais plana e que 

demandaria um menor movimento de terra, localizava-se mais central do terreno 

ficando, em sua maior parte, fora do perímetro de menor ruído delimitado no estudo 

do ruído (Figura 56). Por isso, decidiu-se trabalhar com terraplanagem a fim de 

nivelar o terreno na sua parte sul, essa terraplanagem se fazia necessária, também, 

em função da proposta para futura implantação do campus que contará com uma via 

de acesso de serviço e outros blocos, como o Restaurante, por exemplo. 

 

Figura 56 – Estudo topográfico 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no levantamento topográfico do terreno (2018) 
 

Considerando os aspectos estudados, ruído, ventilação, insolação  e 

topografia, concluiu-se que a área mais adequada para implantação da edificação 

era a delimitada pelo estudo do ruído, que também contemplava seu melhor 

posicionamento quanto à ventilação e à insolação (Figura 57), mesmo demandando 

uma maior movimentação de terra do que no caso de uma implantação mais ao 

Norte do terreno, tendo em vista, também, que essa terraplanagem já se fazia 

necessária em função da futura expansão do campus. 
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Figura 57 – Delimitação da área de menor ruído para implantação do auditório, hachurada em 

azul, setas indicam a direção dos ventos, e sinais positivo e negativo indicam a pressão do ar 

 
Fonte: Desenho produzido pela autora a partir do levantamento do terreno e do Primeiro 

mapeamento acústico do terreno (BRASILEIRO; SILVA, J. L., 2017a) 
 

6.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Apesar de não haver uma norma específica para programa arquitetônico ou 

de necessidades, a norma da ABNT NBR 13531:1995  (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) define o programa de necessidades como:           

“Etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de 

desempenho (necessidade e espectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela 

edificação a ser concebida.” 

Considerando as características do auditório, uma edificação com uma 

atividade principal para palavra falada, cuja complexidade está relacionada mais aos 

requisitos técnicos necessários para o desenvolvimento de sua atividade do que 

pela quantidade e variedade de ambientes, foram considerados, inicialmente, para a 

definição do programa de necessidades, as seguintes atividades, entre as 

apontadas pela  Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (2012): 

atividades que cada compartimento abrigará; características funcionais de cada 

atividade; população fixa e variável; instalações, mobiliário e equipamentos 



112 
 

 

necessários para cada atividade; e compartimentalização e dimensionamento 

preliminar de cada atividade. 

Em primeiro lugar, buscou-se definir a capacidade do auditório, para isso, 

foram adotados dois parâmetros, o primeiro considerou a quantidade total de alunos 

de dois cursos que possuem correlação, o curso superior tecnológico em Gestão 

Comercial, com entrada semestral de 40 alunos e conclusão em 4 semestres, num 

total de 160 alunos do primeiro ao quarto semestre  (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, 2014), e o curso técnico em 

Contabilidade, com entrada anual de 40 alunos e conclusão em 4 anos, totalizando 

160 alunos do primeiro ao quarto ano  (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, 2012b). Somando-se o total de alunos de 

cada curso tem-se um total de 320 alunos. 

O segundo parâmetro levou em consideração o total de alunos matriculados 

no primeiro semestre de 2017, que foi de 415 alunos (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, 2017), neste caso, para o 

cálculo da capacidade do auditório, considerou-se um percentual de 75% do total de 

alunos matriculados, que seria 312 alunos. Para efeitos de pré-dimensionamento 

considerou-se o intervalo de 312 a 320 pessoas como a capacidade estimada do 

auditório. 

Para a definição dos ambientes necessários ao auditório tomou-se por base 

dois dos estudos de precedentes, o Auditório do Imaflora e o Auditório do Colégio La 

Enseñanza, chegando a seguinte lista de ambientes e atividades: 

 

01 Hall de entrada/foyer – espera; 

01 WC feminino – higiene pessoal; 

01 WC feminino acessível – higiene pessoal; 

01 WC masculino– higiene pessoal; 

01 WC masculino acessível – higiene pessoal; 

01 Depósito de material de limpeza DML – guarda de material/manutenção e 

limpeza; 

01 Cafeteria – alimentação; 

01 Recepção/informações/bilheteria – orientação ao público; 

01 Sala de controle de som/sala técnica – controle de atividades técnicas; 
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01 Casa de máquinas (a confirmar de acordo com a necessidade do sistema 

de condicionamento de ar) – guarda de equipamentos; 

01 Auditório (plateia) – audiência; 

01 Palco italiano – apresentação; 

01 Camarim masculino – preparação/apoio à apresentação; 

01 WC para o camarim masculino – higiene pessoal; 

01 Camarim feminino – preparação/apoio à apresentação; 

01 WC para o camarim feminino – higiene pessoal. 

 

Em seguida, foi feito o pré-dimensionamento de cada ambiente, considerando 

recomendações técnicas, normas técnicas e o Código de Obras do Município de 

Guarabira/PB (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, 2008). 

Para o dimensionamento do hall de entrada/foyer, considerou-se a 

recomendação de Soler (2004), de usar os valores de 0,3 a 0,5 m²/pessoa, foi 

adotado o valor de 0,3 m²/´pessoa e multiplicou-se por 320, limite superior do 

intervalo da capacidade estimada, chegando a uma área de 96 m² para esse 

ambiente. 

Para os WC’s, considerou-se o que estabelece o Código de Obras do 

Munícipio de Guarabira/PB  (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, 2008), 

segundo o qual devem-se adotar as seguintes quantidades: sanitários, 01 para cada 

100 pessoas, lavatórios e mictórios, 01 (de cada) para cada 200 pessoas. 

Considerando metade da capacidade de cada sexo, seria necessário, no mínimo, 02 

sanitários e 01 lavatório no WC feminino e 02 sanitários, 01 mictório e 01 lavatório 

para o WC masculino. Não foi reduzida a quantidade de sanitários e lavatórios  

acessíveis dessas quantidades exigidas no código a fim de garantir maior conforto 

aos usuários. A partir dessa definição, foram elaborados layouts dos WC’s para 

estimar a área necessária para estas instalações com alguns ajustes nas 

quantidades de peças sanitárias como pode ser visto na Figura 58, estimando a área 

dos WC’s em 15,00 m² e dos WC’s acessíveis em 3,60 m². 
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Figura 58 – Croquis com layouts para os WC’s feminino e masculino 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para o pré-dimensionamento do depósito de material de limpeza, da cafeteria, 

da recepção/informações/bilheteria, da sala de controle de som/sala técnica, dos 

camarins e dos WC’s dos camarins, tomou-se por base o layout dos ambientes e o 

mobiliário e os equipamentos necessários em cada um deles. 

Depósito de material de limpeza – um tanque e um armário, área estimada 

2,70 m²; 

Cafeteria – uma bancada com cuba, um refrigerador, um fogão seis bocas, 

um balcão de atendimento, três bancos,  área estimada 21,00 m²; 

Recepção/informações/bilheteria – um balcão de atendimento, dois armários, 

área estimada 15,00 m²; 

Sala de controle de som/sala técnica – um balcão de trabalho para duas 

pessoas, uma mesa de som, três armários, área estimada 8,00 m²; 

Camarins – uma mesa para maquiagem para três pessoas, quatro armários 

individuais (0,30x0,45 m), um sofá de dois lugares, uma mesa de canto (ver Figura 

59), área estimada 16,00 m²;  

WC’s camarins – um sanitário, um lavatório, um chuveiro, todos acessíveis, 

área estimada 5,70 m² (Figura 59). 
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Figura 59 – Croquis com layout do camarim, à direita, e dos WC’s dos camarins, à esquerda 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para a área da plateia, consideraram-se as recomendações da norma da 

ABNT NBR 9050:2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2015) para dimensionamento dos assentos/espaço e circulação de acesso para 

pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.), pessoa com cão-guia, pessoa com mobilidade 

reduzida (P.M.R.) e pessoa obesa (P.O.). A profundidade padrão das fileiras 

adotada foi de 1,20 m e a largura do espaço de uma poltrona comum foi de 0,65 m 

(utilizou-se como referência a poltrona modelo Arena da Marelli – Figura 60), sendo 

a área estimada de  0,80 m²; já para os assentos de pessoa com cão-guia, pessoa 

com mobilidade reduzida, pessoa obesa e para os espaços para pessoa em cadeira 

de rodas, adotou-se a profundidade de 1,60 m, no caso dos assentos de pessoas 

com cão-guia, além do espaço para poltrona, é necessário deixar um espaço 

medindo 0,40x0,70 m e 0,30 m de altura para acomodação do cão-guia, por isso, 

considerou-se o espaço destinado a esse tipo de assento com as dimensões de 

1,15x1,60 m, com área estimada de 1,85 m²; para pessoas com mobilidade reduzida 

o espaço necessário seria 0,65x1,60 m e a área estimada 1,05 m²; para pessoas 

obesas considerou-se o espaço de 1,05x1,60 para poltrona e circulação, tendo em 

vista que a largura mínima para esse tipo de assento recomendada pela norma é de 

0,75 m, o que nos dá uma área estimada de 1,70 m²; o espaço destinado a pessoa 

em cadeira de rodas, considerou as dimensões do módulo de referência, que é 

0,80x1,20 m, adotando-se a largura de 0,80 m e a profundidade da fileira de 1,60 m 

tem-se uma área de 1,70 m² para esse espaço (Figura 61). 
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Figura 60 – Desenho técnico, à esquerda, e foto, à direita, da Cadeira Arena da Marelli 

  
Fonte: Marelli (2017) 

 

Figura 61 – Croquis com layout dos assentos gerais e acessíveis 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

De acordo com o Decreto n.º 5.296/2004  (BRASIL, 2004) em auditórios 

devem ser destinados 2% da lotação total para pessoas em cadeira de rodas, 

considerando o valor máximo do intervalo da estimativa de capacidade do auditório 

(320 pessoas), é necessário, no mínimo, 7 espaços para pessoas em cadeira de 

rodas e 7 assentos adjacentes para os acompanhantes. O decreto estabelece, 

ainda, que devem ser destinados 2% dos assentos à pessoas com deficiência visual 

acompanhadas de cão-guia e pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesas, 

portanto serão necessários 7 lugares para esses três tipos de assento, por isso, foi 

estimado que cada um deveria ter 3 assentos e mais 3 assentos para acompanhante 

de cada um deles. 

A partir desses dados foi calculada a área necessária para cada tipo de 

assento ficando a estimativa da área total da plateia em 270,10 m², conforme 

apresentado na Tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6 – Resumo dimensionamento dos assentos e espaços da plateia 

TIPO DE ASSENTO QUANT. ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL 
PCR 7 1,30 9,10 

Acompanhante PCR 7 1,05 7,35 
Pessoa com cão-guia 3 1,85 5,55 

Acompanhante pessoa com cão-guia 3 1,05 3,15 
PMR 3 1,05 3,15 

Acompanhate PMR 3 1,05 3,15 
Pessoa obesa 3 1,70 5,10 

Acompanhante pessoa obesa 3 1,05 3,15 
Assentos comuns 288 0,80 230,40 

Total 320 - 270,10 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa, 2017 

 

O dimensionamento do palco baseou-se nas características do tipo de palco 

adotado, o palco italiano, que se caracteriza pela disposição da plateia em frente ao 

palco que fica mais elevado em relação a ela e também avança em sua direção, 

essa área é chamada de proscênio e pode ser fixa ou móvel  (SOLER, 2004). A 

profundidade do palco foi estimada em 6,00 m acrescida de 2,00 m de proscênio, 

totalizando 8,00 m e a largura foi estimada em 10,00 m, com área estimada de   

80,00 m² (Figura 62). 

 

Figura 62 – Croqui do layout e dimensionamento do palco 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Com base nas informações coletadas, foi elaborada uma tabela com a lista de 

ambientes, atividades, população, instalações, mobiliário/equipamentos e área como 

pode ser visto na Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7 – Quadro resumo com a lista de ambientes, atividades, população, instalações, 

mobiliário/equipamentos e área 

Ambiente Atividade 
População 

Instalações Mobiliário/ 
Equipamentos 

Área 
(m²) Fixa Var. 

Foyer Espera - 320 Elétrica, combate a 
incêndio, lógica 

- 96,00 

WC fem. Higiene 
pessoal 

3 320 Elétrica, 
hidrossanitária 

02 sanitários, 01 
lavatório 

15,00 

WC masc. Higiene 
pessoal 

4 320 Elétrica, 
hidrossanitária 

02 sanitários, 01 
lavatório, 01 mictório 

15,00 

WC fem. 
acessível 

Higiene 
pessoal 

1 320 Elétrica, 
hidrossanitária 

01 sanitários, 01 
lavatório 

3,60 

WC masc. 
acessível 

Higiene 
pessoal 

1 320 Elétrica, 
hidrossanitária 

01 sanitários, 01 
lavatório 

3,60 

DML Guarda de 
material/ 

manutenção e 
limpeza 

1 - Elétrica, 
hidrossanitária 

01 tanque, 01 armário 2,70 

Cafeteria Alimentação 1 11 Elétrica, 
hidrossanitária, gás, 
combate a incêndio, 

lógica, telefonia 

01 bancada fixa c/cuba, 
01 fogão 6 bocas, 01 
refrigerador, 01 forno 

microondas, 01 estufa, 
01 chapa, 01 balcão de 
atendimento, 03 bancos 

21,00 

Recepção Orientação ao 
público 

2 320 Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

telefonia 

Balcão de atendimento, 
armários, 

computador(es) 

15,00 

Sala 
técnica 

Controle de 
atividades 
técnicas 

1 - Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

telefonia, 
condicionamento de ar 

Mesa de trabalho, 
armários, mesa de som 

8,00 

Casa de 
máquinas 

Guarda de 
equipamentos 

1 1 Elétrica, combate a 
incêndio 

Central de 
condicionamento de ar 

- 

Auditório Audiência 320 - Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

condicionamento de ar 

Poltronas, projetor 270,00 

Palco 
italiano 

Apresentação 5 - Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

condicionamento de ar 

Mesa para 05 pessoas, 
tela para projeções 

80,00 

Camarim 
masculino 

Preparação, 
apoio à 

apresentação 

- 3 Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

condicionamento de ar 

01 Mesa p/maquiagem, 
01 sofá dois lugares, 04 
armários individuais, 01 

mesa de canto 

16,00 

WC 
camarim 

masc. 

Higiene 
pessoal 

1 - Elétrica, 
hidrossanitária 

01 sanitário, 01 
lavatório, 01 chuveiro 

5,70 

Camarim 
feminino 

Preparação, 
apoio à 

apresentação 

- 3 Elétrica, combate a 
incêndio, lógica, 

condicionamento de ar 

01 Mesa p/ maquiagem, 
01 sofá dois lugares, 04 
armários individuais, 01 

mesa de canto 

16,00 

WC 
camarim 

fem. 

Higiene 
pessoal 

1 - Elétrica, 
hidrossanitária 

01 sanitário, 01 
lavatório, 01 chuveiro 

5,70 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2017) 
 

Ainda nesta fase foram feitas pesquisas sobre sistemas de condicionamento 

de ar, e a partir da avaliação de parâmetros como custos de instalação e 
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manutenção, economia e eficiência energética, decidindo-se pela adoção do sistema 

split, que, além de atender aos parâmetros supracitados, tem baixa emissão de 

ruído e dispensa a necessidade de um espaço para casa de máquinas, 

demandando, apenas, um local externo para a colocação das unidades 

condensadoras, que deverão ser colocadas na coberta, a fim de causar menor 

impacto visual nas fachadas da edificação. 

 

6.3 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

Para a elaboração do projeto foram adotadas algumas premissas, que 

nortearam o desenvolvimento da proposta, que foram as seguintes: criar uma área 

de convivência no primeiro pavimento, mantendo a relação da edificação com o 

entorno imediato; estudar a locação do edifício no terreno visando à atenuação do 

ruído e ao aproveitamento da iluminação e ventilação naturais; buscar uma forma 

que mantivesse uma relação direta com a atividade da edificação, atendesse aos 

condicionantes acústicos e visuais e proporcionasse flexibilidade ao espaço; e 

adotar uma envoltória que respondesse às questões acústicas, térmicas, lumínicas e 

energéticas 

Considerando as premissas colocadas e as áreas estimadas para os 

ambientes, fez-se a distribuição dessas áreas em lâmina a fim de realizar o estudo 

volumétrico do auditório. Elaboraram-se três estudos volumétricos, baseados na 

distribuição das áreas dos ambientes em lâmina, para o desenvolvimento das 

propostas utilizou-se o método normativo através do emprego de princípios como a 

modulação de 0,60 m, a fim de viabilizar o uso do sistema de light steel framing não 

estrutural nas vedações, além da modulação foram utilizadas a simetria e a 

proporção conforme descrito por Mahfuz (1995). 

Recorreu-se, também, ao método de Lawson (2011) empregando as cinco 

atividades apontadas por ele como necessárias para o desenvolvimento de um 

projeto de sucesso que são: formular, movimentar-se, representar, avaliar e refletir. 

A primeira atividade, formular, fundamentou a identificação, análise e compreensão 

do problema antes de buscar uma solução. A segunda atividade, movimentar-se 

serviu de base para buscar novas soluções sempre que a proposta em que se 

trabalhava apresentava soluções consideradas inadequadas. A terceira atividade, 

representar foi empregada nas formas de expressar a ideia, através do uso de 
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croquis, textos, desenhos em CAD em duas e três dimensões e modelo 3D 

utilizando a tecnologia BIM. A atividade avaliar foi empregada para julgar as 

propostas desenvolvidas, através da avaliação se elas atendiam às necessidades do 

projeto, baseados em critérios como área construída, capacidade da sala, distância 

máxima entre o palco e a última fileira, ângulo de inclusão da plateia e vão máximo 

entre pilares. Por fim, foi empregada a atividade refletir para avaliar quais problemas 

foram analisados e quais não foram, e se os processos de representar, formular e 

movimentar-se foram aplicados em cada caso. 

Ainda foi utilizada como referência para o julgamento das propostas do 

auditório as seis primeiras etapas da proposta de procedimentos para elaboração de 

projetos de auditórios de Soler (2004) para projetos de auditórios baseadas na 

metodologia de Mehta, Johnson e Rocafort (1999 apud SOLER, 2004), conforme já 

descrito no capítulo Procedimentos metodológicos.  

A partir desse processo foram elaboradas três propostas que foram 

desenvolvidas até chegar aos três estudos volumétricos. A primeira proposta teve 

como ponto de partida o formato da plateia, inserido em um trapézio regular, o palco 

e camarins em uma extremidade e o foyer, WC’s, cafeteria, recepção e sala técnica 

na outra, apesar dessa forma comportar a capacidade estimada para o auditório 

sem a necessidade de balcão e ter o ângulo de inclusão dentro dos valores 

recomendados, ela apresentava um vão muito grande, aproximadamente 40 metros, 

que dificultaria a sua execução, além disso, sua forma não caberia na área de menor 

ruído do terreno, conforme delimitação realizada no estudo de implantação (Figura 

63 e 65).  

 

Figura 63 – Estudo de implantação da primeira proposta 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Entretanto, levando em consideração suas características positivas, buscou-

se diminuir o vão, a fim de garantir a exequibilidade da proposta, chegando a um vão 

de 36 m, ainda muito grande, os outros problemas encontrados na primeira versão 

dessa primeira proposta permaneceram nessa segunda versão (ver Figura 65 área 

da plateia em laranja, área de apoio em azul, área do palco em verde). 

 

Figura 64 – Proposta com plateia em forma 

de trapézio, primeira versão 

 

Figura 65 - Proposta com plateia em forma 

de trapézio, segunda versão com 

diminuição do vão

  
Fonte: Elaborado pela autora, no programa 

AutoCAD® (2017) 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa 

AutoCAD® (2017) 
  

A segunda proposta foi gerada a partir da distribuição da plateia em um 

formato aproximado a um retângulo, com uma pequena inclinação nas paredes 

laterais para evitar o paralelismo, as qualidades dessa proposta são o fato da sua 

forma caber na área de menor ruído (Figura 66), além de favorecer projeções e do 

vão máximo permitir a adoção de um pilotis, já o maior problema é que, mesmo 

adotando-se um balcão superior, a área de plateia ficaria abaixo do valor estimado, 

além disso, a distância do palco para a última fileira seria superior a 20 m, que é o 

valor recomendado para Teatros (Figura 67).  
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Figura 66 – Estudo de implantação da forma próxima a um retângulo, considerando o 

mapeamento acústico do terreno e a ventilação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Uma segunda versão foi elaborada, mudando a disposição dos WC’s e da 

cafeteria, de forma a favorecer a ventilação de ambientes de permanência mais 

prolongada, também foi alterada a disposição dos camarins, visando diminuir a área 

construída, entretanto a área da plateia não sofreu alterações (ver Figura 68, área 

da plateia em laranja, área de apoio em azul, área do palco em verde). 

 

Figura 67 – Proposta com plateia em forma 

próxima a um retângulo, primeira versão 

Figura 68 – Proposta com plateia em forma 

próxima a um retângulo, segunda versão 

  
Fonte: Elaborado pela autora, no programa 

AutoCAD® (2017) 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa 

AutoCAD® (2017) 
 

Ainda foi elaborada uma terceira versão, nela foi aumentada a largura da sala 

no alinhamento do proscênio, passando de 12 m para 15,60 m, e da parede de 

fundo, que passou de 15 m para 18 m, também foi reduzido o comprimento da sala, 

visando diminuir a distância entre o centro do palco e a última fileira, essas 



123 
 

 

alterações possibilitaram chegar a uma área de plateia próxima do estimado, em 

relação à distância do centro do palco para a última fileira, apesar da diminuição do 

comprimento da sala, ela ainda ficou acima dos 20 m (ver Figura 69, área da plateia 

em laranja, área de apoio em azul, área do palco em verde ). 

 

Figura 69 – Proposta com plateia em forma próxima a um retângulo, terceira versão 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa 

AutoCAD® (2017) 
 

A terceira proposta organizou a plateia em forma de leque, com o palco e 

camarins em uma extremidade e o foyer, WC’s, cafeteria, recepção e sala técnica na 

outra. A forma inicial, tinha cinco lados na área de fechamento do leque, a área 

formada pelo foyer, WC’s, cafeteria, recepção e sala técnica também tinha formato 

de leque, só que com apenas 3 lados no fechamento, acompanhando a parte central 

do auditório, já a área formada pelo palco e camarins tinha forma retangular. Na 

primeira versão, a área da plateia ficou abaixo do estimado e o vão máximo ficou 

com mais de 30 m, o que inviabilizaria a adoção de pilotis no térreo (Figura 70, área 

da plateia em laranja, área de apoio em azul, área do palco em verde), além disso, 

os estudos de implantação mostraram que essa forma não caberia na área de 

menor ruído (Figura 71), além disso, a distância do palco para a última fileira ficou 

acima de 20 m.  
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Figura 70 – Proposta com forma em leque, 

com cinco lados, primeira versão 

Figura 71 – Estudo de implantação da proposta 

com forma em leque, com cinco lados, 

considerando o mapeamento acústico do 

terreno e a ventilação 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora no programa 
AutoCAD® (2017) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Foi elaborada uma segunda versão dessa proposta, alterando a disposição 

dos camarins e mudando o posicionamento dos WC’s e da cafeteria em relação ao 

eixo longitudinal (Figura 72, área da plateia em laranja, área de apoio em azul, área 

do palco em verde), em seguida foi feita mais uma alteração, o aumento da 

angulação das paredes laterais da plateia, passando de 124º para 135º, de modo a 

aproximar mais a plateia do palco, a área do foyer, WC’s, cafeteria, recepção e sala 

técnica foi compactada de forma a diminuir a área construída (Figura 73, área da 

plateia em laranja, área de apoio em azul, área do palco em verde). 

 

Figura 72 – Proposta com forma em leque, 

com cinco lados, segunda versão 

Figura 73 – Proposta com forma em leque, 

com cinco lados, terceira versão 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, no programa 
AutoCAD® (2017) 

Fonte: Elaborado pela autora, no programa 
AutoCAD® (2017) 
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Ainda investigando a forma em leque, foi elaborada uma quarta versão, com 

maiores mudanças, entre elas a diminuição da quantidade de lados do fechamento 

do leque, passando de 5 para 3, também foi alterada a angulação das paredes 

laterais da plateia, com essa configuração a área de plateia ainda ficou abaixo do 

estimado, sendo necessário a adição de um balcão para alcançar a área estimada, 

além dessa alteração, o vão máximo foi reduzido, mais ainda ficou com  29 m, o que 

inviabilizaria a criação de pilotis no térreo (Figura 74, área da plateia em laranja, 

área de apoio em azul, área do palco em verde).  

 

Figura 74 – Proposta com forma em leque, com cinco lados, quarta versão. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa AutoCAD®, 2017. 

 

Buscando diminuir o vão e possibilitar a criação do pilotis no térreo, e visando 

tornar a edificação mais compacta, foi elaborada a quinta versão da forma em leque, 

nela as áreas do foyer, WC’s, cafeteria, recepção e sala técnica tem formato 

retangular (em azul ver Figura 75), assim como a área do palco e camarins (em 

verde e azul ver Figura 75), apenas a área da plateia tem forma de leque, mas com 

diminuição da angulação das paredes laterais, também foi criado um balcão para 

acomodar parte da plateia (em laranja ver Figura 75). Com essas alterações, a área 

da plateia ficou dentro do estimado, o vão máximo foi reduzido, possibilitando a 

adoção do pilotis, além disso, a criação do balcão possibilita a divisão do espaço 

com divisórias móveis, atendendo, assim a duas das premissas estabelecidas 

inicialmente. Outra característica importante dessa versão é que ela pode ser 

totalmente inserida dentro da área de menor ruído delimitada no estudo de 

implantação (Figura 76). 
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Figura 75 – Proposta com forma 

em leque, quinta versão 

 

Figura 76 – Estudo de implantação da proposta com 

forma em leque, quinta versão, considerando o 

mapeamento acústico do terreno e a ventilação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, no 
programa AutoCAD® (2017) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Uma sexta versão dessa proposta foi desenvolvida, alterando a forma das 

áreas do palco e camarins (em verde e azul ver Figura 77) e do foyer WC’s, 

cafeteria, recepção e sala técnica (em azul ver Figura 77), que passaram a ter uma 

forma em leque, assim como a área da plateia (em laranja ver Figura 77), outra 

mudança foi o posicionamento da escada, que na versão anterior estava em uma 

das laterais e nesta versão passou a ocupar o centro do foyer, tornando-se um 

elemento focal do projeto, especialmente por estar localizado no centro da entrada 

do auditório (Figura 77).  

 

Figura 77 – Terceira proposta, forma em leque, sexta versão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa AutoCAD® (2017) 
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Como evolução dessa proposta chegou-se a uma sétima versão, nela foi 

criada uma circulação de acesso para os camarins, já na parte da entrada, a área do 

foyer foi ampliada para frente, de forma a possibilitar a criação de um volume que se 

destacasse em relação ao volume formado pelos ambientes de apoio localizados 

nas laterais (Figura 78, área da plateia em laranja, área de apoio em azul, área do 

palco em verde). 

 

Figura 78 – Terceira proposta, em leque, sétima versão 

 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa AutoCAD® (2017) 

 

Após a elaboração das propostas em lâmina foi executada uma maquete 

física do terreno, na escala 1/200, a fim de subsidiar o estudo da topografia do local 

e para realização dos estudos de geometria solar, para o qual foram executadas três 

maquetes, utilizando cartolina guache e isopor, com base na segunda versão da 

primeira proposta, na terceira versão da segunda proposta e na da quinta versão da 

terceira proposta, conforme pode-se observar na seção 6.4 Simulações página 139. 

Por fim, as três propostas foram analisadas, e a terceira, com forma em leque, 

em sua sétima versão foi a escolhida para ser desenvolvida em nível de estudo 

preliminar, por atender aos seguintes critérios: 

 

a) O vão máximo viabiliza a criação de um pilotis no térreo; 

b) O ângulo de inclusão da plateia está dentro dos limites recomendados para 

o uso; 

c) O balcão pode ser transformando em um ambiente independente com a 

utilização de divisórias acústicas móveis; 

d) Maiores possibilidades de gerar uma forma diferenciada; 
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e) Possibilidade de fazer um mirante no foyer, com vista da área alagada a 

ser urbanizada; 

f) Caber na área de menor ruído. 

 

Após a escolha da proposta a ser desenvolvida, passou-se a refinar a planta 

baixa, com a definição do layout da plateia e dos demais ambientes. Foi feita a 

locação dos pilares e definição do tipo de estrutura mais adequada para o projeto. 

Para tomar essa decisão foram considerados alguns fatores: a necessidade de um 

vão de aproximadamente 20 m; a altura da viga para sustentar essa estrutura de no 

máximo 1,00 m; a premissa, colocada inicialmente, de manter a relação com entorno 

imediato; a decisão de criar um pilotis que demanda uma massa expressiva dos 

pilares, mas ao mesmo tempo exige a racionalização da estrutura de forma a reduzir 

a sua quantidade. Além dessas questões, também foi feita consultoria junto ao 

engenheiro civil do quadro de servidores do IFPB, Pablo Ramon Rodrigues Ferreira, 

doutorando em estruturas de concreto, que auxiliou nas decisões relativas à 

estrutura.   

Esses condicionantes levaram a escolha de uma estrutura mista de aço e 

concreto, com pilares mistos, de aço e concreto, vigas metálicas de aço fixadas com 

conectores do tipo pino com cabeça (stud bolt) e lajes steel deck (forma metálica 

fixadas nas vigas com conectores do tipo pino com cabeça, armadura negativa em 

aço e recobrimento de concreto), esse tipo de estrutura viabiliza a utilização de 

grandes vãos, diminuindo a quantidade de pilares, e também possibilita a criação de 

uma massa estrutural expressiva nos pilares do pilotis, além das vigas metálicas 

terem uma altura entre 1/20 e 1/25 do vão, ou seja, entre 1,00 m e 0,80 m, dentro 

dos limites estabelecidos. 

Em virtude da definição da estrutura também foi definida a envoltória da 

edificação, vedações e coberta. Nas vedações propõe-se a utilização do light steel 

framing não estrutural com fechamento dos painéis externos com placa cimentícia e, 

dos internos, com placas de gesso acartonado e preenchimento com lã de rocha. A 

decisão de adotar esse tipo de vedação ocorreu devido a maior compatibilidade dela 

com a estrutura metálica do que a alvenaria comum e à possibilidade de atingir um 

bom isolamento térmico e acústico com divisórias leves que não sobrecarregassem 

a estrutura, tendo em vista a necessidade intrínseca às atividades desenvolvidas em 

um auditório exigirem um bom isolamento acústico e da edificação, por ser uma 
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instituição pública federal, ter como meta obter a classificação Geral da Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia classe A (ENCE A) estabelecida pela Instrução 

Normativa nº 02/2014 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (BRASIL, 

2014). 

Na cobertura devem ser utilizadas telhas de aço pré-pintado, com núcleo 

isolante em poliuretano (PUR), a fim de minimizar a absorção de energia solar pela 

edificação, telhas com esse tipo de isolante tem o coeficiente de transmitância 

térmica “U” variando entre 0,40 a 1,00 W/m²K  (ISOESTE, 2017), dependendo da 

espessura do isolante, o que atenderia a exigência para transmitância térmica de 

coberturas para atingir ENCE classe A, tendo em vista que a cidade de 

Guarabira/PB é classificada pela norma da ABNT NBR 15220 – Parte 3 como Zona 

Bioclimática 8  (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005), e 

para essa zona bioclimática é exigida uma transmitância térmica máxima das 

coberturas de 1,00 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente, e         

2,00 W/m²K, para ambientes não condicionados (ELETROBRAS, 2016). 

Em seguida, foi feito um corte longitudinal para verificar se as linhas visuais 

estavam dentro do recomendado por Barron (2010), a linha de visão de cada fileira, 

situada a uma altura de 1,00 m esteja acima da cabeça da pessoa sentada na fileira 

da frente, em geral 1,10 m, com isso foi possível constatar que os assentos do 

segundo pavimento (plateia) teriam boa visibilidade, entretanto, os do terceiro 

pavimento (balcão) não, essa constatação levou a alguns ajustes no formato balcão, 

entre eles o aumento do pé-esquerdo do pavimento inferior, que teria inicialmente 

4,20 m de altura, a fim de melhorar a visibilidade e atender a recomendação de que 

a profundidade do balcão não fosse superior a duas vezes o pé-direito do pavimento 

inferior, foram feitos ajustes nessa altura, sempre aumentando o equivalente a um 

módulo de 0,60 m, até chegar à altura limite de 5,40 m. Ainda assim, a visibilidade 

no balcão não era satisfatória, por isso, decidiu-se aumentar a altura dos patamares, 

que inicialmente tinham 0,13 m e passaram para 0,36 m (Figura 79), garantindo-se a 

acessibilidade a parte mais baixa do balcão através de uma rampa lateral. Também 

para garantir a visibilidade dos assentos do balcão, o guarda-corpo deverá ser 

executado em material transparente. 
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Figura 79 – Corte longitudinal com desenho das linhas visuais, considerando a fonte sonora 

no centro do palco com altura de 1,10 m 

 
Fonte: Elaborado pela autora, no programa AutoCAD® (2017) 

 

Também foram necessários ajustes nas saídas de emergência, já que em 

virtude de ter sido adotado o pilotis, foi preciso inserir duas escadas para possibilitar 

a desocupação do auditório diretamente no primeiro pavimento (pilotis), para isso, foi 

criada uma circulação entre o palco e os camarins, onde começa o primeiro lance da 

escada e aproveitando o pé-direito alto, a escada continua por baixo dos camarins 

até chegar ao pilotis (Figura 80). 
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Figura 80 – Planta Baixa Primeiro Pavimento – Pilotis 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 

 

Entretanto, percebeu-se que desta forma a área dos camarins não teria uma 

entrada de serviço, por isso, decidiu-se inverter o sentido da escada mais próxima à 

fachada Norte, de modo a criar um acesso de serviço. Com essa alteração as duas 

entradas da plateia passaram a funcionar também como saídas de emergência 

(Figura 81). 

 

Figura 81 – Planta Baixa Segundo Pavimento – Plateia 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 
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A área acima dos WC’s, cafeteria, recepção e sala técnica, seria, inicialmente, 

um terraço descoberto, em seguida pensou-se em um terraço coberto e por fim 

decidiu-se por deixar esses espaços fechados externamente, cada um deles com 

uma grande abertura voltada para fachada Leste se estendendo da plateia até o 

balcão e abertos para o foyer, podendo funcionar como um prolongamento dele ou 

como ambientes independentes, através da utilização de divisórias móveis, o que 

possibilitaria o seu uso como sala de aulas/palestras ou para ensaio dos grupos de 

teatro e música do campus (Figura 82). 

Com o fechamento dessa área foi possível adequar o programa, com a 

inserção de dois WC’s acessíveis para atender ao balcão, que não haviam sido 

previstos inicialmente, e relocação da sala técnica para o terceiro pavimento 

(balcão), a fim de acomodar melhor as atividades desse ambiente (Figura 82) e 

também da recepção, que passou a ocupar o espaço antes destinado a sala técnica 

(Figura 81). 

 

Figura 82 – Planta Baixa Terceiro Pavimento – Balcão 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 

 

A composição volumétrica sofreu diversas modificações ao longo do 

processo, inicialmente o pé-esquerdo do pilotis seria de 4,20 m, entretanto, essa 

altura se mostrou insuficiente, pois não apresentava uma boa proporção entre o 
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vazio do pilotis e a massa construída formada pela plateia e o balcão (Figura 83). 

Foram feitas composições aumentado a altura, sempre adicionado múltiplos do 

módulo de 0,60 m, até chegar numa relação de proporção mais harmônica, com o 

pé-esquerdo do pilotis de 6,60 m, que foi o valor limite imposto pela altura máxima 

de 12,00 m estabelecida pela norma técnica 012/2015 do Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, 2015) para 

utilizar escadas não enclausuradas nas saídas de emergência. 

 

Figura 83 – Primeiros estudos volumétricos. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2017) 

 

Entretanto, avaliando a proposta, retomando o método de Lawson (2011), foi 

possível perceber a necessidade de evoluir no estudo volumétrico e na relação de 

cheios e vazios (Figuras 84 a 86). Assim, procurou-se formular uma nova proposta, a 

ideia inicial era criar uma segunda pele com vazios que proporcionassem a entrada 

de luz natural, mas que também protegessem a edificação da radiação solar direta. 

 

Figura 84 – Maquete eletrônica esquemática mostrando, a esquerda, vista Nordeste, e, à 

direita, vista Sudoeste  

  
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2017) 
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Figura 85 – Maquete eletrônica esquemática mostrando a vista Sudeste 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2017) 

 

Os primeiros estudos nesse sentido apresentavam um fechamento em malha, 

com variações na modulação da malha e emoldurado por um fechamento nas 

laterais e na parte superior. Entretanto, com essa solução se perderia a visualização 

do pilotis no térreo e também a possibilidade de integração do pilotis com a área 

externa (Figura 86). 

 

Figura 86 – Croqui fachada sul 

 
Fonte: Desenho a grafite em papel manteiga elaborado pela autora (2017) 

 

Por isso, foi pensada uma nova solução que utilizasse um material leve e 

compatível com o sistema estrutural e a vedação da edificação, para atender esses 

pré-requisitos foram adotados painéis multiperfurados de alumínio que podem ser 

fixados a uma estrutura metálica leve fixada na própria fachada. 

 A proposta final do auditório pode ser dividida em três volumes com alturas 

diferenciadas, o primeiro onde se localiza o foyer, WC’s, DML, Cafeteria, 

Recepção/Bilheteria e Sala técnica, o segundo e mais alto, onde estão a plateia e o 
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balcão e o terceiro e mais baixo, formado pelo palco, camarins, depósito e copa. 

Todos três tem beirais contornando a edificação, que delimitam os painéis 

multiperfurados, com exceção da fachada leste, onde eles são paralelos à vedação 

do edifício e recuados em relação ao beiral. Nos dois volumes mais altos, do foyer e 

da plateia e do balcão, o beiral se projeta para leste e duas paredes laterais fazem o 

arremate vertical, abaixo a Figura 87 mostra a evolução da proposta. É importante 

ressaltar a importância da ferramenta de modelagem BIM Revit Architecture®, da 

Autodesk®, no processo de projeto que foi fundamental para a definição da proposta 

final.  

 

Figura 87 – Imagens da evolução da proposta, no canto superior esquerdo a segunda pele 

apenas nas fachadas Norte e Sul, no canto superior direito com fechamento reto também na 

fachada Leste, e no canto inferior proposta final com a segunda pele acompanhado a 

inclinação das paredes da fachada Leste 

  

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2018) 
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Nesta última fase de desenvolvimento da proposta, foram retomadas três 

etapas entre as treze apontadas por Soler (2004), a fim de verificar a adequação 

acústica da sala, que foram as seguintes: calcular o volume da sala; definir o tempo 

ótimo de reverberação; e estabelecer a necessidade de absorção da sala, as duas 

últimas com auxílio do programa Reverb 2010. A partir desses procedimentos foram 

feitos os ajustes necessários até chegar num resultado satisfatório para o bom 

desempenho acústico da sala (7.2 Desempenho acústico, p. 154). 

Na implantação da edificação no terreno, buscou-se inserir a edificação 

dentro dos limites da área de menor ruído, entretanto, os primeiros estudos 

mostraram que a edificação ficaria muito próxima da área alagada (Figura 88), 

apesar do recuo de 5,00 m, pois havia a necessidade de criar um patamar de 

chegada à frente do foyer, que acabou ocupando esse espaço, por isso, a edificação 

foi recuada mais 5,00 m para Oeste, com isso, parte da edificação passou a ficar 

fora do perímetro de menor ruído, mas mantendo a área da plateia e palco dentro 

desse perímetro (Figura 90).  

 

Figura 88 – Primeira proposta de implantação 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2017) 
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Foi elaborada uma segunda proposta de implantação recuando a edificação e 

mudando a disposição da rampa de entrada, entretanto, nessa solução o caminho 

até chegar ao auditório se tornou muito longo, tendo em vista a diferença de nível do 

início da rampa até o segundo pavimento (plateia), e que aumentou ainda mais em 

decorrência da necessidade de alterar a altura do pé-esquerdo do pilotis, já 

mencionado anteriormente (Figura 89).  

 

Figura 89 – Segunda proposta de implantação 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2017) 

 

Procurando apresentar soluções para essas questões, uma terceira proposta 

foi elaborada, na qual a rampa se iniciaria junto à guarita, seguindo paralela ao limite 

frontal do terreno, até o alinhamento da edificação, onde ela muda de direção 

seguindo para o segundo pavimento do auditório (plateia) (Figura 90). 

 

 

 

 

 



138 
 

 

Figura 90 – Terceira proposta de implantação, mostrando a sobreposição da edificação na área 

de menor ruído, hachurada em amarelo 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2017) 

 

Entretanto, essa solução ainda obrigava o usuário a uma longa caminhada, 

além disso, após as alterações na volumetria que criaram uma segunda pele para a 

edificação procurou-se integrá-la à área alagada em vez de afastá-la, urbanizando a 

área e dando-lhe um novo limite, utilizando para isso um desenho que dialogasse 

com as formas do Auditório. Por isso, decidiu-se deixar o acesso apenas pelo pilotis 

onde o usuário pode chegar à plateia e ao balcão através das escadas ou do 

elevador de uso restrito, que garantirá a acessibilidade do auditório para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, para isso será proposta a instalação de um 

gerador, próximo a subestação elétrica do campus.  

A área de estacionamento foi concentrada na parte Norte do terreno, incluindo 

o plantio de árvores para sombrear os veículos, diminuir o impacto visual da rodovia 

e ajudar na atenuação sonora, pelo menos do ponto de vista psicológico, já que a 

densidade não seria suficiente para proporcionar uma atenuação significativa (Figura 

91Figura 90). O estacionamento tem 12 vagas para motos e um total de 61 vagas 

para automóveis, sendo 4 para idosos e 4 para deficientes, atendendo ao percentual 

exigido pela Lei n.º 10.741/2003  (BRASIL, 2003) que prevê a destinação de 5% do 
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total de vagas em estacionamentos públicos ou privados abertos ao públicos para 

idosos, e pela Lei n.º 13.146/2015  (BRASIL, 2015), que exige que 2% das vagas em 

estacionamentos públicos ou privados abertos ao públicos sejam destinadas à 

veículos que transportem pessoas com deficiência (Figura 91). 

 

Figura 91 – Proposta de implantação final, mostrando os acessos principais 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 

 

6.4 SIMULAÇÕES  

 

A fim de verificar a adequação das decisões de projeto visando o conforto 

térmico da edificação foram realizadas algumas simulações utilizando equipamentos 

do Laboratório de Conforto da UFRN (LABCON) e programas para o 

dimensionamento de sombreamento, Solar Tool® (SILVA, J. L., 2018b, 2018c, 

2018d e 2018e), simulação de túnel de vento, Flow design® (SILVA, J. L., 2017a), 

estudo de iluminância, Revit Architecture® e cálculos para estimar a ventilação 

natural e a quantidade de renovações do ar por hora (RAH). 

A primeira simulação foi relativa à implantação do volume no terreno, e 

utilizou o Heliodon9 para estudar a influência da Geometria Solar na implantação da 

edificação no terreno. Foram elaborados três estudos volumétricos a partir do pré-

                                            
9 Equipamento utilizado para simular a trajetória aparente do sol de acordo com a sua localização, 
ajustando a angulação de acordo com a latitude (HELIOTEC, 2017). 
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dimensionamento dos ambientes e da sua distribuição em lâmina, o primeiro volume 

tinha a sala em formato trapezoidal, o segundo tinha um formato mais próximo de 

um retângulo com uma leve inclinação das paredes laterais e uso de pilotis (Figura 

92), e o terceiro tinha um formato semelhante a um leque com uma angulação 

intermediária das paredes laterais (Figura 93).  

No estudo de implantação, observa-se que o eixo longitudinal da edificação 

está paralelo à testada frontal do terreno, ficando as duas maiores fachadas voltadas 

para Noroeste e Sudeste. Percebe-se, neste estudo, que nessas condições todas as 

fachadas receberiam insolação de topo em algum período do ano (Figura 92 e 

Figura 93), favorecendo, assim, os ganhos de calor através de radiação solar, 

situação não desejável para fins de conforto térmico da edificação, o que levou à 

decisão de implantar a edificação com seu eixo longitudinal no sentido Leste-Oeste, 

de forma que as maiores fachadas da edificação ficassem voltadas para Norte e Sul. 

 

Figura 92 – Estudo volume com pilotis Figura 93 – Estudo volume de formato em leque 

  
Fonte: Acervo pessoal (2017) Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 

A segunda simulação foi relativa ao estudo das proteções horizontais e 

verticais para as aberturas, utilizando o programa Solar Tool® (SILVA, J. L., 2018b, 

2018c, 2018d e 2018e), para cada uma das fachadas, foi feito um estudo para a 

abertura com maior dimensão, considerando o beiral da coberta e o painel 

multiperfurado que funciona como uma segunda pele da edificação, para isso, o 

beiral foi representado como a opção solar pérgola, e o painel multiperfurado foi 

representado pela sombra horizontal e pela sombra vertical formando uma malha, a 

horizontal com inclinação de 90º e a vertical com inclinação variável (norte e sul 9º, 

leste 34º e oeste 2º) de modo que a área total de abertura ficasse próxima aos 40% 

da área total sombreada, que é o percentual máximo de abertura dos painéis 

disponíveis no mercado. Como não é possível representar toda a fachada no 



141 
 

 

programa, as laterais foram fechadas para não gerar uma área não sombreada nas 

extremidades, que na realidade não existe, tendo em vista que o painel 

multiperfurado contorna toda a edificação. Também foi considerada, nesta 

simulação, a angulação das fachadas Norte e Sul em relação ao Norte verdadeiro,   

-20,4º e 200,4º respectivamente. 

A fachada Norte apresentou o pior sombreamento, de acordo com a carta 

solar, no mês de julho, aproximadamente no dia 5, quando o sombreamento varia 

entre 37% e 40% no período entre 11h:30 min e 12h:00min, sendo superior a 70% 

nos demais horários, chegando até 100% de sombreamento na maior parte do ano 

(Figura 94). 

 

Figura 94 – Simulação da abertura da Fachada Norte, à esquerda, e carta solar, mostrando 

percentual de sombreamento da abertura, à direita 

  
Fonte:  Silva, J. L. (2018e) 

 

A simulação para a fachada Sul apresentou o pior resultado de 

sombreamento no mês de janeiro, aproximadamente no dia 15, quando o 

sombreamento fica entre 39% e 47%, no período de 12h:00min à 12h:30min, nos 

demais horários o sombreamento é superior a 60%, variando entre 60% e 100%, em 

sua maioria, próximo ao valor máximo. Nos demais períodos do ano, percebe-se um 

sombreamento grande, bem próximo de 100%, como é possível confirmar na carta 

solar (Figura 95). 
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Figura 95 – Simulação da abertura da Fachada Sul, à esquerda, e carta solar, mostrando 

percentual de sombreamento da abertura, à direita 

  
  Fonte:  Silva, J. L. (2018g) 

 

A simulação para a fachada Leste apresentou a pior situação no mês de 

fevereiro, aproximadamente no dia 26, tendo, no período das 06h:00min até às 

08h:30min, um sombreamento entre 32% e 37%, contudo, a partir das 09h:00min o 

sombreamento passa a ser superior a 50%, o que pode ser considerado um 

sombreamento bastante satisfatório (Figura 96). É importante ressaltar que nesta 

simulação considerou-se a menor dimensão do beiral da coberta, entretanto, este 

elemento não é paralelo a fachada Leste, tendo em relação a ele uma inclinação de 

aproximadamente 20º em cada lateral, fazendo com que no centro sua dimensão 

chegue 6,48 m o que, com certeza, aumentará o sombreamento desta abertura. 

 

Figura 96 – Simulação da abertura da Fachada Leste, à esquerda, e carta solar, mostrando 

percentual de sombreamento da abertura, à direita 

  
Fonte: Silva, J. L. (2018d) 
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A simulação da fachada Oeste (Figura 97) apresentou a pior situação no mês 

de setembro, aproximadamente no dia 24, com bom sombreamento entre         

11h:30 min e 14h:30min, entre 50% e 100%, mas com uma acentuada redução a 

partir das 15h:00min até às 17h:00min, com o sombreamento variando entre 15% e 

22%. Entretanto, em outros períodos do ano o sombreamento é superior a 50% na 

maioria dos horários, chegando, em muitos casos a 100%, é importante ressaltar 

que essas aberturas são voltadas para a circulação de serviço, não sendo, por isso, 

um ambiente de uso contínuo que necessite de um sombreamento maior em todos 

os períodos do ano. 

 

Figura 97 – Simulação Fachada Oeste, à esquerda, e carta solar, mostrando percentual de 

sombreamento da abertura, à direita 

 
 

Fonte: Silva, J. L. (2018f) 
 

Para verificar a pressão do vento foi feita simulação utilizando o programa 

Flow design® (SILVA, J. L., 2017a) da Autodesk, no qual foi inserido um modelo 

tridimensional do auditório, apenas volumétrico, e rotacionado de modo que a 

direção do vento no programa tivesse a mesma direção da ventilação na maior parte 

do tempo no local, no caso Sudeste. O que se buscou verificar com essa simulação 

é se a diferença de pressão seria suficiente para que a ventilação natural cruzasse a 

edificação. 

Na Figura 98 e na Figura 100 observam-se as pressões positivas em 

vermelho e amarelo, e as pressões negativas em verde claro, ciano e azul. 

Considerando que há pressão positiva nas fachadas Sul e Leste e pressão negativa 

nas fachadas Norte e Oeste, pode-se afirmar que posicionando aberturas de entrada 
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de ar nas fachadas Sul e Leste e aberturas de saída de ar nas fachadas Norte e 

Oeste é possível garantir uma boa ventilação natural para a edificação. 

 

Figura 98 – Imagem em planta baixa da simulação no Flow design®, mostrando os níveis de 

pressão do ar 

 

 

Fonte:  Silva, J. L. (2017a).  
 

Figura 99 – Vista 3D da simulação no Flow design®, mostrando os níveis de pressão do ar 

 
Fonte: Silva, J. L. (2017a) 

 

Por último, foi feito um estudo para verificar os níveis de iluminância do 

projeto, para isso, o modelo elaborado no programa Autodesk Revit foi simplificado 

ao máximo, deixando apenas o volume da sala, os painéis multiperfurados foram 

simplificados a fim de viabilizar o trabalho com o modelo, com o cuidado de manter o 

percentual de abertura de 40% da área sombreada, estratégia semelhante à 
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utilizada no estudo de sombreamento, o material utilizado para representá-lo foram 

perfis de alumínio branco, divididos em montantes verticais e horizontais (Figura 

100). 

 

Figura 100 – Vista da fachada Sudeste entre o painel e a janela, mostrando o sombreamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2018) 

 

Foram consideradas duas vistas para o estudo de iluminância, uma vista da 

plateia a partir do palco e outra do palco a partir da plateia, as duas apresentaram 

níveis adequados de iluminância para a atividade a que se destina, sala multiuso, 

cujos valores recomendados pela Norma da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) são de, no mínimo, 

300 Lux. 

Os parâmetros utilizados para o estudo foram os seguintes:  

Tipo de saída: iluminância. 

Tamanho da imagem: médio; 

Data/ Horário: 12/04/2018 - 10:00; 

Modelo do Céu: intermediário (poucas nuvens para a imagem renderizada); 

Legenda: 0 – 600 Lux. 

A vista da plateia a partir do palco apresentou um resultado acima do mínimo 

recomendado pela Norma da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), com nível de iluminância acima de 
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500 Lux em toda a extensão de piso da plateia, como é possível verificar na Figura 

101 e  

Figura 102, o que demonstra que a sala pode ser utilizada, durante o dia, 

apenas com a iluminação natural e persianas móveis fariam o controle da 

luminosidade quando for necessário utilizar projeções que requeiram um ambiente 

mais escuro. 

 

Figura 101 – Estudo de iluminância da vista da plateia a partir do palco, à direita legenda com 

os níveis de iluminância em escala de cores 

 
Fonte: SILVA, J. L. (2018h) 

 

Figura 102 – Vista da plateia a partir do palco renderizada, apenas com iluminação natural 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2018) 

 



147 
 

 

A vista do palco mostra um nível menor de iluminância nessa área, entre 60 e 

180 Lux (Figura 103), o que já era esperado, em virtude de ser um local mais 

fechado que a plateia e sem janelas para iluminação, apenas com uma porta de 

acesso à circulação de serviço, por isso, nessa área, a iluminação geral precisará de 

complementação por iluminação artificial, para atingir o nível ideal de iluminação 

geral para atividade ( 

Figura 104). 

 

Figura 103 – Estudo de iluminância vista do palco a partir da plateia, à direita legenda com os 

níveis de iluminância em escala de cores 

 
Fonte: SILVA, J. L. (2018i) 

 

Figura 104 – Vista do palco a partir da plateia renderizada, apenas com iluminação natural 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa Revit Architecture® (2018) 
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Também foram feitos os cálculos para estimar a ventilação na sala do 

auditório (Plateia e Balcão), para isso calculou-se a taxa de ventilação e a taxa de 

renovação do ar. Para o cálculo da taxa de ventilação foi necessário fazer a 

correção da velocidade do vento, considerando a altura de interesse e os cálculos 

da área de aberturas equivalente, além da diferença entre os coeficientes de 

pressão a barlavento e sotavento, conforme pode-se ver no APÊNDICE A. 

As janelas do auditório medem 3,60x7,20 m, num total de quatro janelas, 

sendo duas voltadas para fachada Sul e duas para fachada Norte, cada uma delas é 

formada por 18 módulos de 1,20x1,20 m, dos quais apenas três são móveis, no caso 

das janelas da Plateia, e seis, no caso das janelas que vão da Plateia ao Balcão. O 

tipo de abertura é maxim-ar, por isso considerou-se que da área de janelas móveis 

(9x1,20x1,20 m²) a área de ventilação seria 90% com abertura máxima da janela, 

resultando numa área de 11,66 m² em cada lado da sala, ou seja, 11,66 m² de 

aberturas de entrada de ar e o mesmo valor para as aberturas de saída de ar. 

A taxa de ventilação estimada foi de 10,24 m³/s, resultando numa taxa de 

renovação do ar de 10,37 renovações do ar por hora (RAH). Considerando que para 

salubridade é necessária 1 RAH, conclui-se que o auditório atende as condições de 

salubridade quando utilizar a ventilação natural. Entretanto, em relação ao conforto, 

percebe-se que a taxa de renovação é insuficiente, já que seriam necessárias      

100 RAH.  

Tendo em vista o resultado desfavorável para as condições estipuladas, foi 

feito o cálculo inverso, a fim de encontrar a área de aberturas necessárias para se 

atingir o valor de renovações do ar por hora para conforto. Foi considerado, para 

esse cálculo, que a área de aberturas para entrada de ar seria igual a área de 

aberturas para saída de ar, chegando-se ao valor de 112,58 m² de área de aberturas 

necessária em cada fachada, Norte e Sul. 

A área da parede do Auditório voltada para Norte é igual a 178,17 m² e para 

Sul é igual a 178,26 m², se descontarmos a área ocupada pela estrutura, laje, vigas 

e pilares teríamos aproximadamente 158 m² de área para colocar as aberturas. Do 

que se pode concluir que é possível utilizar a ventilação natural no Auditório, desde 

que seja revisto, em projeto executivo, a área de aberturas, sendo necessário adotar 

um sistema de abertura automatizado em razão da grande altura da sala, além de 

rever o tipo de abertura, a fim de não aumentar em excesso o nível de iluminância 

do ambiente. 
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6.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPITULO 

 

Foram desenvolvidas três propostas para serem avaliadas e escolhida aquela 

que melhor atendesse às necessidades do projeto e às premissas estabelecidas 

para o seu desenvolvimento. As simulações realizadas no Heliodon e nos programas 

Solar Tool® e Flow Design® tiveram papel importante para confirmar os estudos 

iniciais de implantação do ponto de vista da insolação e da ventilação, assim como, 

para o dimensionamento das proteções das aberturas.  

Os estudos de iluminância comprovaram que o auditório terá níveis 

adequados de iluminância para a iluminação geral, necessitando de complemento 

apenas na área do palco. 

Os cálculos da taxa de ventilação e da taxa de renovação de ar mostraram 

que o auditório atende às condições de salubridade recomendados por Sales (2016), 

mas que a quantidade de renovações do ar por hora estimado para as condições 

estipuladas não é suficiente para proporcionar o conforto dos usuários apenas com a 

utilização de ventilação natural. Entretanto, o cálculo inverso, realizado a fim de 

encontrar a área de aberturas necessária para atingir o número de RAH’s para 

conforto, demonstrou ser possível utilizar a ventilação natural no auditório, desde 

que, em projeto executivo, sejam revistas a área e o tipo de aberturas para 

ventilação, sendo necessária, também, a adoção de sistema automatizado para 

abertura das janelas tendo em vista a grande altura da sala. 

A proposta desenvolvida se mostrou adequada às necessidades 

programáticas e atendeu a maioria das premissas inicialmente estabelecidas, sendo 

necessários ajustes quanto à ventilação natural, além disso um dos requisitos 

técnicos não foi plenamente atendido, relativo à implantação da edificação na área 

de menor ruído, devido à criação de uma segunda pele no entorno da edificação, 

que a deslocou no sentido Norte, a fim de manter o afastamento de 5,00 m para a 

Via de acesso de serviço, entretanto, a área onde é mais necessário o isolamento 

acústico, plateia e palco, foi mantida dentro deste limite, garantido, assim, uma 

adequada atenuação do ruído externo em relação à edificação. 
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7 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

7.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

 

O Auditório do IFPB no campus Guarabira deverá ser implantado na porção 

Noroeste do terreno do campus, numa área destinada para este fim no projeto de 

implantação. O campus localiza-se às margens da PB-057, um dos principais 

acessos à cidade de Guarabira/PB. A área total do terreno é de 71.398,81 m² e a 

parte destinada ao Auditório, tem 6.975,96 m², correspondendo a 9,77% do total. 

A edificação será implantada na parte inferior central da porção do terreno 

destinada ao Auditório, cujo limite inferior será uma via local interna, onde, 

futuramente, será construída uma entrada de serviço. Os fatores determinantes para 

esse posicionamento da edificação foram a existência de uma área alagadiça na 

parte Leste do terreno e a necessidade de afastá-la das principais fontes de ruído do 

local, a rodovia PB-057 e a via de acesso principal do campus que é um dos limites 

da área do terreno destinada ao auditório (Figura 57, p. 111). 

O estacionamento foi concentrado na parte Norte do terreno e contemplou 12 

vagas para motos e 61 vagas para automóveis, entre as quais, quatro exclusivas 

para idosos, e quatro exclusivas para pessoas com deficiência. Deverão ser 

plantadas árvores às margens do estacionamento a fim de gerar sombra e diminuir o 

impacto visual causado pela proximidade da rodovia. As árvores a serem plantadas 

devem ter as seguintes características: raiz pivotante, folhagem perene, altura de 

pequeno a médio porte, copa com diâmetro de até 5 metros e ser resistente a seca 

(Figura 105). 

A área alagadiça será urbanizada e integrada à edificação, sua margem, 

antes irregular, passará a ser delimitada por um hexágono, no qual um dos lados 

coincidirá com um trecho da fachada Leste da edificação. Seu entorno será gramado 

e serão plantadas árvores no limite com a via de serviço, ao sul, e também na parte 

Nordeste, próximo ao acesso principal do Auditório (Figura 105). 
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Figura 105 – Implantação final 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 

 

O acesso principal será feito a partir da via principal do campus, tanto para 

veículos quanto para pedestres. A entrada de veículos ficará próxima à Guarita de 

acesso e, para priorizar a circulação de pedestres, deve ser instalada uma 

passagem elevada com faixa de pedestres nesse ponto. O acesso à edificação 

ainda poderá ocorrer pelo estacionamento, ao Norte, ou pela via de serviço, ao Sul 

(Figura 105). 

O programa de necessidades foi atendido ao longo de três pavimentos, o 1º 

pavimento – Pilotis, com área de 782,08 m²; o 2º Pavimento – Plateia, com área de 

734,16 m² e o 3º pavimento – Balcão, com área de 391,44 m², totalizando uma área 

construída de 1.907,68 m². No Pilotis, encontra-se a área de convivência onde serão 

instaladas cadeiras, criando-se, assim, um espaço de encontro entre os estudantes, 

a parte central deverá ficar livre de obstáculos para receber exposições, feiras e 

outros eventos que não necessitem de um local fechado e climatizado (Figura 107). 
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Figura 106 – Corte longitudinal 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 

 

O acesso ao 2º pavimento – Plateia poderá ser feito por duas escadas, sendo 

uma delas de acesso apenas para serviço, e um elevador de uso restrito, haverá 

uma terceira escada, ligada à saída de emergência do Auditório e utilizada apenas 

para esse fim. O elevador e a escada principal dão acesso ao foyer, através do qual 

se chega aos ambientes de apoio (DML, WC’s, Cafeteria e Recepção/bilheteria) e 

também ao Auditório propriamente dito, formado pelos ambientes identificados no 

projeto como Plateia e Palco. A Plateia foi dividida em dez níveis, de forma a 

proporcionar uma boa visibilidade a todas as fileiras, esses níveis foram divididos em 

dois lances, o primeiro, cujo desnível entre as fileiras será de 13 cm e o segundo 

com desnível de 8 cm, essa diferença foi determinada pela necessidade de 

acessibilidade às fileiras inicial, intermediária e final, onde foram distribuídos os 

assentos acessíveis e os espaços para pessoa em cadeira de rodas. Nas laterais do 

ambiente, rampas permitirão o acesso às fileiras, na área central também haverá 

uma circulação acompanhando o desnível das fileiras. 

O Palco será instalado na mesma altura da entrada da Plateia e o acesso a 

ele será através de degraus isolados localizados na sua lateral esquerda, logo após 

a saída de emergência, ou por uma rampa na sua lateral direita. Do lado esquerdo 

do Palco, uma porta dará acesso à circulação de serviço, por onde se chegará aos 

ambientes de apoio ao Palco: dois Camarins com WC privativo, sendo um masculino 

e um feminino; Depósito e Copa. 

A escada principal também será o acesso ao 3º pavimento – Balcão, assim 

como o elevador de uso restrito. No Balcão haverá um outro foyer e nas suas 

laterais duas salas de múltiplo uso que poderão ser usadas de forma independente, 

com o acionamento de divisórias móveis, ou integradas ao foyer, formando um 
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ambiente mais amplo, ideal para a realização de exposições. Esse pavimento 

contará, ainda, com WC’s feminino e masculino, uma sala técnica e o Balcão 

propriamente dito, que será dividido em três níveis com uma diferença de altura de 

36 cm entre eles, esse desnível será vencido por uma rampa na lateral direita e três 

conjuntos de degraus, dois intermediários e outro na lateral esquerda. Nesse 

ambiente serão instaladas divisórias acústicas móveis que, quando acionadas, 

possibilitarão seu uso independente do restante do Auditório. 

Para garantir a acessibilidade aos três pavimentos, através do elevador de 

uso restrito, recomenda-se a instalação de um gerador com capacidade para 

garantir o funcionamento das atividades normais do Auditório por pelo menos uma 

hora, sugere-se, também a avaliação do custo benefício de se adotar um sistema de 

energia solar fotovoltaica, cujos painéis poderão ser instalados na própria coberta do 

Auditório; caso o estudo considere que a melhor solução seja um gerador 

convencional alimentado por óleo diesel, o mesmo deve ser instalado junto a 

subestação elétrica, de forma que possa atender a outras atividades essenciais do 

campus além do Auditório (Figura 107).  

 

Figura 107 – Planta de situação com indicação do local para instalação do gerador 

 
Fonte: Elaborado pela autora no programa AutoCAD® (2018) 
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7.2 DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

7.2.1 Condicionamento acústico 

 

A fim de verificar adequação de uma das principais variáveis para um bom 

desempenho acústico, o tempo de reverberação, foram feitos cálculos utilizando o 

programa Reverb 2010, para isso, foram definidos os materiais de revestimento de 

piso, parede e teto e calculadas as áreas de cada um deles, assim como o volume 

da sala. Foram feitos cálculos para três situações distintas, a primeira com o 

auditório completo, incluindo o balcão; a segunda apenas com a área da plateia com 

o balcão fechado por divisórias; e a terceira considerando apenas a área do balcão 

fechado com divisórias (APÊNDICE B). 

As áreas de paredes, piso e forro foram separadas em duas partes: a da 

plateia e do palco. No piso da plateia foi utilizado o revestimento com carpete de 

juta, com baixo coeficiente de absorção, já no palco optou-se pelo revestimento em 

tacos de madeira, também com coeficiente de absorção baixo. Considerou-se uma 

parte da área de piso da plateia ocupada por cadeiras com audiência (dois terços do 

total de assentos) e por cadeiras vazias (um terço do total de assentos), essa forma 

de cálculo foi adotada em virtude de uma das fórmulas utilizadas pelo programa 

Reverb, a fórmula de Norris-Eyring, não considerar elementos de absorção incluídos 

no ambiente. 

Nas paredes laterais da plateia foram especificados para o revestimento 

painéis de MDF, modelo Ambi 16.0 parede, sem perfuração e NRC10 = 0,10 (Figura 

108), com característica refletora; as paredes laterais do palco, do fundo do palco e 

fundo da plateia serão revestidas com painéis de MDF, modelo Nexacustic 330 

Plenum 20 + lã de 4 cm, NRC = 0,55 (Figura 109), com alta absorção nas baixas 

frequências (125 e 250 Hz) e absorção mais baixa, inferior a 0,5, nas altas 

frequências (1.000, 2.000 e 4.000 Hz). 

 

 

 

 

                                            
10 NRC é o índice que representa a média aritmética dos coeficientes de absorção nas frequências de 
250, 500,1.000 e 2.000 Hz. (ARAÚJO, 2017) 
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Figura 108 – Gráfico de absorção por frequência revestimento para parede Ambi 16.0 

 
Fonte: Ambi Brasil (2018) 

 

O forro da plateia, que compreende apenas a área abaixo do balcão, será de 

MDF, modelo Nexacustic 8 Plenum 20 cm vazio, NRC = 0,60, com características 

predominantemente absorvedoras. O forro do palco será de MDF, modelo 

Nexacustic 330 Plenum 8 + lã 4 cm, NRC = 0,35 (Figura 109), com alta absorção na 

frequência de 250 Hz, superior a 0,5, e baixa absorção nas demais, sendo inferior a 

0,2 nas frequências de 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. O forro do balcão, que compreende 

todo o perímetro da sala será de MDF, modelo Nexacustic 500 Plenum 8 cm vazio,       

NRC = 0,10 (Figura 109), com característica refletora e baixa absorção em todas as 

frequências. 

 

Figura 109 – Gráficos de absorção, à esquerda, em magenta, revestimento de parede de fundo 

do palco e fundo da plateia, em amarelo, o forro do palco; à direita, em magenta, o forro do 

balcão 

 
Fonte: OWA (2016) 

 

Também foram computados no cálculo os materiais das portas de madeira, 

caracterizada por baixa absorção e NRC = 0,35; as janelas e o visor de vidro (sala 
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técnica) tem característica refletora, com absorção inferior a 0,10 na maioria das 

frequências e NRC = 0,10; as aberturas de entrada do auditório e do balcão, cujo 

fechamento será com cortinas de veludo de 0,6 kg/m² e dobras em 50% da área, 

com característica absorvedora e NRC = 0,60. Em duas das situações consideradas, 

nas quais a plateia e o balcão teriam uso independente, foi computada a área da 

divisória articulada acústica utilizada para o fechamento do balcão, com estrutura de 

aço dobrado de 1,6 mm de espessura, fechamento em chapas de MDF 9 mm e 

revestimento em laminado melamínico BP, preenchimento interno com mantas 

acústicas, lã de rocha 48 kg/m³, chapa de aço 1,6 mm de espessura e chapa de 

gesso, com espessura total de 100 mm, modelo Durasound da Diviflex®. Como não 

havia dados aferidos para esse produto foi adotado como referência o material com 

dados disponíveis e características mais próximas, a madeira compensada 

espessura de 6 mm sobre 10 cm de lã de vidro. 

Além das definições das áreas e dos materiais, o programa pede mais 

algumas informações para o cálculo do tempo de reverberação, quais sejam: o 

volume da sala, o tipo de uso, a posição da fonte, maior distância fonte-ouvinte, 

temperatura e umidade do ar. Nas três situações avaliadas o volume da sala alterou 

conforme sua configuração; o tipo de uso adotado: Auditório de Escola 

(Knudsen/Harris); a posição da fonte: Centro de uma parede; maior distância fonte-

ouvinte: 20 m (para a sala completa e sem balcão) e 10 m (apenas balcão); 

temperatura: 25º e umidade do ar: 70%. 

Na primeira situação, considerando a sala completa, utilizou a fórmula de 

Sabine. O resultado indicou um tempo ótimo de reverberação, para essa situação, 

de 1,1 segundo para todas as frequências, os resultados calculados variaram de 0,8 

a 1,1 segundo, já o tempo corrigido oscilou entre 0,6 e 0,9 segundo, com isso pode-

se concluir que o tempo calculado está dentro do desejável, já o tempo corrigido 

ficou muito baixo na frequência de 4.000 Hz, o que demandaria um estudo mais 

aprofundado no caso de um projeto executivo, a fim de verificar a necessidade real 

de ajustes para adequação do tempo de reverberação encontrado para essa 

frequência (Figura 110). 
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Figura 110 – Relatório informando os resultados obtidos pelo cálculo do tempo de 

reverberação, através do programa Reverb 2010, considerando a sala completa 

 
Fonte: SILVA, J. L. (2018a) 

 

Na segunda situação, considerando apenas o piso da plateia, com o balcão 

fechado por divisórias, a fórmula utilizada foi a de Sabine, que indicou um tempo de 

reverberação ótimo de 1,0 segundo para todas as frequências, o valor calculado 

variou entre 1,0 e 1,3 segundo e o tempo corrigido oscilou entre 0,7 e 1,0 segundo. 

O resultado indica que, para essa situação, tanto o tempo calculado quanto o 

corrigido estão dentro do esperado para esse tipo de uso (Figura 111). 

 

Figura 111 – Relatório informando os resultados obtidos pelo cálculo do tempo de 

reverberação, através do programa Reverb 2010, considerando apenas a plateia, com o balcão 

fechado por divisórias 

 
Fonte: SILVA, J.L. (2018b) 
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Na terceira situação, considerando apenas o balcão, a fórmula utilizada foi a 

de Sabine, que indicou um tempo de reverberação ótimo para essa situação de 0,8 

segundo em todas as frequências, o valor calculado oscilou entre 0,8 e 1,2 

segundos e o valor corrigido variou entre 0,7 e 1,0 segundo. O resultado indica, um 

valor um pouco acima nos valores calculados para a frequência de 2.000 Hz, 

entretanto, os valores corrigidos encontram-se dentro de intervalo de valor aceitável 

para o tipo de uso (Figura 112). 

 

Figura 112 – Relatório informando os resultados obtidos pelo cálculo do tempo de 

reverberação, através do programa Reverb 2010, considerando apenas o balcão 

 
Fonte: SILVA, J. L. (2018c) 

 

Os resultados obtidos, indicam que, de modo geral, o tempo de reverberação 

do Auditório do IFPB campus Guarabira, atende de forma satisfatória ao uso a que 

se destina, sendo necessários, apenas, alguns ajustes pontuais quando do 

desenvolvimento do projeto executivo. 

 

7.2.2 Isolamento acústico 

 

A fim de verificar se o isolamento acústico das paredes atendia ao que foi 

verificado no mapeamento acústico para um bom isolamento da edificação em 

relação ao meio externo, foi calculada a perda por transmissão das partições 

compostas (APÊNDICE C), vedações formadas por mais de um material como, por 

exemplo: parede de alvenaria, janela de vidro e porta de madeira.  
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Para facilitar os cálculos, as paredes laterais foram separadas em: parede 

lateral esquerda plateia, parede lateral esquerda palco, parede lateral direita plateia 

e parede lateral direita palco, além delas foram analisadas a parede de fundo palco 

e parede de fundo plateia. As paredes lateral direita e de fundo do palco são 

formadas por um único material, o steel frame não estrutural formado por 01 placa 

cimentícia + lã de rocha e = 75 mm + 01 placa de gesso acartonado. Como não há 

disponível na literatura nem em catálogos de materiais, dados sobre as 

características de isolamento acústico desse tipo de vedação, adotou-se como 

referência os valores aferidos para uma parede drywall equivalente, formada por 01 

placa de gesso acartonado + lã de rocha (e = 75 mm) + 01 placa de gesso 

acartonado, cujo isolamento médio é de 45 dB. 

A parede lateral esquerda plateia e a parede de fundos plateia, que, além da 

vedação em steel frame, têm áreas de janelas de vidro e portas de madeira, 

apresentaram resultados semelhantes, sendo o mínimo de 19 dB e o máximo em 

torno de 31 dB, sendo inferior a 25 dB apenas na frequência de 125 Hz. A parede 

lateral esquerda do palco, formada pela vedação em steel frame e uma porta de 

madeira, apresentou resultado semelhante, sendo a única diferença o menor valor 

do isolamento, igual a 21 dB também correspondente à frequência de 125 Hz. 

A parede lateral direita plateia, formada pela vedação em steel frame e 

janelas de vidro laminado, apresentou um bom resultado com valores acima de      

30 dB, exceto na frequência de 125 Hz, cujo valor encontrado foi de 22 dB. 

De acordo com os cálculos realizados no item 5.2.4 Análise acústica do 

terreno, p. 103, o isolamento acústico necessário seria de 20 dB, já que foi 

considerado para o cálculo a situação encontrada no segundo mapeamento 

acústico, no qual a área destinada ao auditório encontrava-se num local com nível 

sonoro em 50 e 55 dB, os isolamentos calculados para o auditório atenderiam ao 

isolamento necessário na maior parte das frequências, com exceção da parede 

lateral esquerda plateia e da parede de fundos plateia, que apresentam isolamento 

inferior a 20 dB apenas na frequência de 125 Hz. 

Com isso, é possível afirmar que o auditório tem um isolamento acústico 

adequado, considerando que em apenas uma frequência apresenta isolamento de 

19 dB, 1 dB a menos que o isolamento necessário, e em apenas duas paredes, 

sendo superior a 20 dB em todas as demais situações. Além disso, é preciso 
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lembrar outras medidas tomadas na implantação do edifício que visaram reduzir o 

nível sonoro, como o maior afastamento possível das fontes de ruído.  

Em relação ao isolamento do piso, apesar de não haver uma fonte de ruído 

por impacto com nível sonoro significativo, decidiu-se utilizar uma manta acústica 

nas lajes a fim de reduzir os ruídos causados pela caminhada dos usuários e 

também pelos condensadores dos aparelhos de ar condicionado. A manta terá a 

seguinte especificação: manta acústica pré-fabricada de grânulos de pneus 

reciclados aglomerados com poliuretano, espessura 2 mm, densidade 750 kg/m³. 

Referência técnica: Manta acústica Sound Soft Laje Zero. Sua fixação será com cola 

cimentícia, referência técnica: Cola Cimentícia Laje Zero. 

Tendo em vista estas considerações, pode-se afirmar que o auditório terá um 

isolamento acústico aceitável para o bom desempenho de suas atividades sem 

interferência de ruídos externos. 

 

7.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ENVOLTÓRIA 

 

A fim de verificar se a edificação atenderia aos requisitos necessários para 

obter a ENCE classe A do sistema envoltória foram realizados cálculos para 

encontrar algumas variáveis necessárias para alimentar o formulário online 

Webprescritivo do LABEE (UFSC), que avalia a eficiência energética da edificação 

pelo método prescritivo, entre as quais a transmitância térmica e a absortância solar 

da coberta e das paredes da edificação, a capacidade térmica das paredes e o fator 

solar das aberturas. Além disso, para alimentar o formulário online é preciso informar 

alguns dados dimensionais da edificação: área total, área de projeção da cobertura, 

área de projeção da edificação, área da envoltória, volume total, e características 

das aberturas: fator solar, percentual de aberturas da fachada total, percentual de 

aberturas da fachada oeste, ângulo vertical de sombreamento e ângulo horizontal de 

sombreamento. 

O primeiro passo foi calcular a transmitância térmica da coberta     

(APÊNDICE D), formada por uma laje com forma de aço incorporada, câmara de ar 

e telha metálica com isolamento térmico em poliuretano. Como a forma de aço tem 

reentrância, calculou-se a resistência térmica para cada espessura, a menor com 

0,10 m e a maior com 0,15 m e depois a média das duas. A resistência térmica da 

câmara de ar é dada pela Tabela 8 e a resistência térmica da telha foi calculada com 
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base nos dados da Tabela 9, considerou-se apenas o isolamento térmico, em 

poliuretano, tendo em vista que as camadas de aço da telha tem espessura muito 

pequena que acrescentaria um valor insignificante para o cálculo da resistência da 

telha. Com o valor da resistência térmica da cobertura encontrado calculou-se a 

transmitância térmica, com valor igual a 0,46 W/m²K, abaixo do valor recomendado 

para a região (Zona Bioclimática 8) que é de, no máximo, 1,00 W/m²K. 

 

Tabela 8 – Resistência térmica câmaras de ar 

Fonte: Lamberts (2016a) 
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Tabela 9 – Propriedades térmicas dos materiais  

 

 
Fonte: Projeto de Norma da ABNT 02:135.07-002 (2004) apud Lamberts (2016a) 

 

Em seguida calculou-se a resistência térmica de cada camada da parede, 

com base nas propriedades térmicas dos materiais apresentados na Tabela 9 e 

Tabela 10. Como os revestimentos internos mudam de acordo com o ambiente, 

foram consideradas três tipologias de paredes, a Parede 1 (P1) com a seguinte 

composição: cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 0,005 m) + placa 

cimentícia (e = 0,01 m) + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso acartonado (e = 

0,0125 m) + argamassa colante (e = 0,005 m)  + cerâmica (e = 0,01 m); a Parede 2 

P2 com a seguinte composição: cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 

0,01 m) + placa cimentícia (e = 0,01 m) + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso 

acartonado (e = 0,0125 m) + pintura (e = 0,005 m); e a Parede 3 (P3) com a seguinte 

composição: cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 0,01 m) + placa 

cimentícia (e = 0,01 m) + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso acartonado (e = 

0,0125 m) + MDF (e = 0,015 m). 
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Tabela 10 – Propriedades térmicas dos materiais (continuação) 

 

 
Fonte: Projeto de Norma da ABNT 02:135.07-002 (2004) apud Lamberts (2016a) 

 

Para encontrar a resistência total da parede somou-se às resistências de 

cada camada a resistência interna e a resistência externa, como trata-se de parede 

adotou-se o valor estipulado para a direção horizontal do fluxo de ar conforme 

Tabela 11. Em seguida calculou-se a transmitância térmica de cada tipo de parede, 

sendo o valor igual a 0,52 W/m²K para P1 e P2 e 0,50 W/m²K para P3, todos abaixo 

dos valores recomendados para a região (Zona Bioclimática 8) que deve ser inferior 

a 2,5 W/m²K para paredes com capacidade térmica de até 80 kJ/m²K e inferior a 3,7 

W/m²K para paredes com capacidade térmica superior a 80 kJ/m²K. 

 

Tabela 11 – Resistência térmica interna e externa conforme fluxo de ar 

 
Fonte: Lamberts (2016a) 

 

O passo seguinte foi encontrar o valor da capacidade térmica das paredes, 

como não havia disponíveis algumas das variáveis necessárias para o cálculo para 
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todos os materiais, considerou-se a capacidade térmica informada no catálogo de 

propriedades térmicas de paredes e aberturas para uma parede semelhante às 

utilizadas no projeto do auditório, placa cimentícia (e =0,01 m), lã de rocha (e = 

0,075 m) e placa de gesso acartonado (e = 0,0125 m), cuja capacidade térmica é de 

32 kJ/m²K (INMETRO, 2017).  

Em seguida calculou-se a absortância (α) média das paredes e da coberta 

(APÊNDICE D) através da média ponderada, considerou-se para a coberta a pintura 

da telha na cor branca, cuja absortância é 36,2% (Tabela 12), e os beirais revestidos 

de casquilho a pintura na cor telha, cuja absortância é 69,6% (Tabela 12) a média 

encontrada foi 49,21%. Para as paredes, o revestimento de casquilho na cor 

vermelha, foi considerado como pintura acrílica semi-brilho na cor telha, cuja 

absortância é 69,6%, e o revestimento com cerâmica na cor branca, como pintura 

acrílica semi-brilho na cor branco gelo, cuja absortância é igual a 36,2%, resultando 

uma absortância média para as paredes de 38,51%. 

 

Tabela 12 – Absortância térmica 

 

 
Fonte: adaptado de Dornelles; Roriz (2007); Lamberts; Fossati et al. (2014) apud  Pedrini 

(2016) 
 

A próxima variável a ser encontrada foi o fator solar das aberturas, que é a 

“Razão entre o ganho de calor que entra num ambiente através de uma abertura e a 

radiação solar incidente nesta mesma abertura.” (ELETROBRAS, 2016, p. 46), 
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adotou-se como referência o vidro laminado com verde da marca Guardian 

referência: SNL 37 Clear, cujo fator solar é igual a 0,27  (CENTRO BRASILEIRO DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES, ASSOCIAÇÃO TÉCNICA 

BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO, 2015). 

As demais variáveis foram dados do projeto como área total, área de projeção 

da cobertura, área de projeção da edificação, área da envoltória e volume total, além 

das características das aberturas percentual de aberturas da fachada total (razão 

entre a área total de aberturas e a área total da fachada), percentual de aberturas da 

fachada oeste (razão entre a área de aberturas da fachada oeste e a área total da 

fachada oeste), ângulo vertical de sombreamento e ângulo horizontal de 

sombreamento, esses dados foram obtidos através do programa AutoCAD.  

Os valores dessas variáveis foram inseridos no formulário eletrônico do site 

WebPrescritivo, além disso, foi informada a localização do projeto e que o projeto 

atendia ao pré-requisito geral de divisão do circuito elétrico de forma a possibilitar a 

medição centralizada por uso e que o pré-requisito relativo ao aquecimento de água 

não se aplicaria ao projeto, tendo em vista que não haverá necessidade de 

aquecimento de água na edificação. Após o preenchimento de todos os dados 

cliclou-se na opção calcular eficiência e o resultado foi classe A (Figura 113). 

 

Figura 113 – Formulário eletrônico do site WebPrescritivo comprovando que a envoltória do 

Auditório preenche os requisitos para obtenção da ENCE classe A Envoltória 

 
Fonte: Webprescritivo (2018) 
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Com isso percebemos a importância da utilização de materiais isolantes  na  

parede e na cobertura, que possibilitaram atingir uma transmitância térmica bastante 

inferior ao máximo exigido para obtenção da ENCE A – envoltória, outro fator 

importante foi evitar aberturas zenitais e reduzir o número de aberturas na fachada 

oeste, além do uso de cores claras na cobertura e no revestimento das paredes, o 

que reduz a absortância térmica dos materiais. Essas medidas mostraram-se 

importantes para gerar uma edificação com envoltória eficiente do ponto de vista 

energético. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como resultado o anteprojeto 

do auditório do campus do IFPB em Guarabira com uso de critérios de eficiência 

energética e conforto ambiental, amparado pelo referencial teórico nas áreas de 

sustentabilidade e arquitetura bioclimática, conforto térmico e visual, eficiência 

energética, acústica arquitetônica e atenuação acústica ao ar livre e pelos estudos 

de projetos precedentes, que apontaram alguns caminhos a serem seguidos. 

Também foram considerados para o desenvolvimento da proposta, os 

condicionantes projetuais, compostos pelos condicionantes legais, que incluem, leis, 

normas e instruções normativas, e pelos condicionantes do local, constituídos pelas 

características físicas e acústicas do local e pelas variáveis climáticas. 

O mapeamento acústico do terreno do campus, realizado para subsidiar a 

adoção de medidas de atenuação do ruído do meio externo em relação à edificação, 

foi uma ferramenta de fundamental importância para definição do local de 

implantação da edificação, assim como, do isolamento acústico necessário para 

garantir que o ruído externo não interferisse nas atividades do auditório. 

A fim de subsidiar o desenvolvimento do projeto foi elaborado um programa 

de necessidades de acordo com as recomendações da  Associação Brasileira de 

Escritórios de Arquitetura (2012) e as recomendações técnicas, normativas e do 

Código de Obras do Município de Guarabira/PB, além de ter como referência dois 

dos projetos dos estudos de precedente. Como resultado, foi apresentada uma 

tabela com lista de ambientes, suas atividades, população, instalações, mobiliário, 

equipamentos e áreas, informações que embasaram a elaboração da proposta. 

Foram desenvolvidas três propostas, em cada uma delas foram apresentadas 

as versões geradas a partir da avaliação e reflexão a respeito da versão anterior, 

movimentando-se em busca de novas soluções para os problemas identificados. 

Essas três propostas geraram três estudos volumétricos que, com a maquete física 

do terreno, serviram de modelo para os estudos de geometria solar e tiveram 

substancial relevância para definição da implantação juntamente com o 

mapeamento acústico do terreno e a análise do regime de ventos. As três propostas 

foram avaliadas levando-se em consideração o vão máximo que viabilizasse a 

adoção de pilotis no térreo, o ângulo de inclusão da plateia dentro dos limites 

recomendados para o uso, a utilização de balcão possibilitando a divisão do espaço 
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em dois ambientes independentes através de divisórias acústicas móveis, a 

possibilidade de gerar uma forma arquitetônica diferenciada, a presença de área 

para fazer um mirante com vista da área alagada a ser urbanizada e a inserção 

dentro da área de menor ruído, sendo escolhida entre as três a última versão da 

terceira proposta. 

Com o desenvolvimento da proposta, surgiram algumas questões que 

necessitaram de ajustes, como o aumento da altura do pé-esquerdo do segundo 

pavimento (plateia) a fim de corrigir a relação de profundidade do balcão e a altura 

do pé-direito do pavimento inferior, e o aumento da altura do pilotis a fim de alcançar 

uma proporção mais equilibrada entre a massa construída formada pelos 

pavimentos da plateia e do balcão e o vazio formado pelo pilotis, assim como, a 

ocupação da área acima dos WC’s, recepção e cafeteria, que, inicialmente, seriam 

dois  terraços descobertos que passaram a ser cobertos e abrigar dois sanitários 

acessíveis, feminino e masculino, não previstos no programa de necessidades, e a 

sala técnica que ficaria no segundo pavimento (plateia) e passou para o terceiro 

pavimento (balcão) a fim de acomodar melhor suas funções e deixar um espaço 

maior no segundo pavimento (plateia) para a recepção. 

Uma ferramenta foi de fundamental importância para o desenvolvimento da 

proposta, o programa Revit Architecture®, que possibilitou modelar o projeto em três 

dimensões, visualisando de forma simultânea os desenhos técnicos como plantas, 

cortes e fachadas e o volume da edificação, além de solucionar de forma rápida 

questões estéticas como proporção entre o pilotis e a massa fechada da edificação, 

relação cheios e vazios e a envoltória do edifício. 

As simulações realizadas com o Solar Tool® para o dimensionamento dos 

brises apresentaram um adequado sombreamento das fachadas na maior parte do 

ano, com alguns curtos períodos com baixo percentual de sombreamento. A 

simulação do túnel de vento, realizado com o programa Flow Design® confirmou os 

estudos iniciais de ventilação, mostrando as áreas onde há pressão positiva e 

negativa e confirmando a viabilidade de utilização da ventilação natural. Já os 

estudos de iluminância, utilizando o Revit Archtetcture®, demonstraram que o 

auditório terá níveis adequados de iluminância para iluminação geral de suas 

atividades, podendo utilizar apenas iluminação natural na plateia, e complementar a 

iluminação apenas no palco, onde os níveis de iluminância ficaram mais baixos. 
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Já os cálculos para estimar a ventilação natural demonstraram que, apesar de 

não ter atingido a quantidade de renovações do ar por hora recomendada para 

conforto, é possível utilizar a ventilação natural para esse fim, sendo necessário, 

para tento, ajustes na área e tipo das aberturas para ventilação, e também a adoção 

de um sistema automatizado para abertura das janelas, tendo em vista a altura da 

sala. 

Em relação à eficiência energética, foi de fundamental importância a escolha 

de uma envoltória com isolamento térmico para atingir índices de transmitância 

térmica abaixo do máximo recomendado para região. Outro fator decisivo, foi a 

escolha das cores dessa envoltória, predominantemente branco, o que possibilitou 

atingir uma absortância média adequada para o bom desempenho térmico da 

edificação. Essas decisões projetuais se refletiram no projeto de uma edificação apta 

a obter a ENCE classe A – envoltória, sendo necessário que os projetos de 

iluminação e condicionamento de ar, a serem desenvolvidos posteriormente, 

também sejam elaborados visando atender aos critérios para a obtenção da ENCE 

classe A relativa a cada sistema, possibilitando atingir os critérios para a concessão 

da ENCE classe A – Geral, conforme estabelecido pela Instrução Normativa 02/2014  

(BRASIL, 2014). 

A aferição do tempo de reverberação e do isolamento acústico das paredes, 

demonstrou que a edificação atende de forma satisfatória a esses dois requisitos, 

possibilitando o bom desempenho de suas atividades do ponto de vista acústico.  

Com isso, pode-se concluir que a proposta final, desenvolvida em nível de 

anteprojeto, de modo geral, atendeu aos condicionantes de projeto (APÊNDICES E 

e F), ao programa de necessidades elaborado e aos objetivos e premissas 

inicialmente elencados, compatibilizando as necessidades térmicas, visuais, 

acústicas e de eficiência energética, resultando em um projeto que proporciona 

conforto ambiental aos usuários com eficiência no uso dos recursos energéticos. 
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APÊNDICE A – CÁLCULOS DA TAXA DE VENTILAÇÃO E TAXA DE RENOVAÇÃO 

DO AR 

 

Correção da velocidade do ar na altura de interesse 

 

Vz = V10 x K x Za 

 

De acordo com a Tabela 1 para a situação de campo aberto com algumas barreiras 

os valores de K = 0,52 e A = 0,20. De acordo com a rosa dos ventos gerada pelo 

Climate Consutant a velocidade do ar dos ventos predominantes é de 

aproximadamente 3 m/s (Figura 48). O valor Z será a altura até o início da janela 

que é igual a 7,80 m, tendo em vista que a edificação tem mais de dois pavimentos. 

 

Vz = 3 x 0,52 x 7,800,20 = 1,56 x 1,51 = 2,36 m/s 

 

Área equivalente das aberturas 

 

Área da abertura para entrada de ar = 11,66 m²; 

Área de aberturas para saída de ar = 11,66 m²; 

 

1/Aw2 = 1/(A1)2 + 1/(A2)2 = 1/(11,66)2 + 1/(11,66)2 = 1/135,96 + 1/135,96 = 2/135,96   

1/Aw2 = 1/67,98 →  Aw2 = 67,98 → Aw = √67,98 = 8,24  

 

Diferença de coeficiente de pressão 

 

O ângulo de incidência do vento predominante na fachada Sul, onde a pressão do ar 

é positiva é igual a 60º, assim a diferença entre os coeficientes de pressão a 

barlavento e sotavento é dado pela seguinte expressão: 

30° < θ < 90 → Δcp = 0,1 + 0,0183 (90 – θ) 

Δcp = 0,1 + 0,0183 (90 – 60) = 0,1+0,0183 x 30 = 0,65 

 

Taxa de ventilação 

 

Qw = Cd Aw Vz √Δcp = 0,65 x 8,24 x 2,36 x √0,65 = 12,64 x 0,81 = 10,24 m³/s 
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Taxa de renovação de ar 

 

O volume da sala é igual a 3.554 m³ 

 

Tr = 3.600 Q/V = 3.600 x 10,24/3.554 = 36.864/3.554 = 10,37 renovações por hora 

 

Considerando que para o conforto seriam necessárias 100 renovações do ar por 

hora, fez-se o cálculo inverso para determinar qual a área de aberturas para entrada 

e saída de ar seriam necessárias para atingir essa quantidade de renovações do ar 

por hora 

 

Tr = 3.600 Q/V → 100 = 3.600 x Q/3.554 → 100 x 3.554/3.600 = Q → Q = 98,72 m³/s 

 

Qw = Cd Aw Vz √Δcp → 98,72 = 0,65 x Aw x 2,36 x √0,65 → 98,72 = 1,53 x Aw x 0,81 → 

98,72 = 1,24 Aw → Aw = 98,72/1,24 = 79,61 m² 

 

Considerando que a área de aberturas a sotavento é igual a área de aberturas a 

barlavento A1 = A2 = A 

 

1/Aw2 = 1/A2 + 1/A2 → 1/(79,61)² = 2/A2 → A2 = 2 x 79,61² → A2 = 2 x 6.337,75  

A2 = 12.675,50 → A = √12.675,50 → A = 112,58 m² 
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APÊNDICE B – CÁLCULOS DO TEMPO DE REVERBERAÇÃO 
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APÊNDICE C – CÁLCULOS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO DAS PAREDES 
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APÊNDICE D – CÁLCULOS DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS MATERIAIS 

PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EDIFICAÇÃO 

 

CÁLCULO DA TRANSMITÂNCIA TÉRMICA DAS VEDAÇÕES 

 

Coberta 

 

Para calcular a transmitância térmica da coberta é necessário calcular a resistência 

térmica tendo em vista que: 

 

U = 1/R 

Onde U  é a transmitância térmica 

R é a resistência térmica 

 

Fórmula para o cálculo da resistência térmica de um material: 

R = e/l 

Onde R é a resistência térmica 

e é a espessura do material 

l é a condutividade térmica do material 

 

Cálculo Resistência térmica da laje  

 

RTotal Cob = Rse + Rmédio laje + Rcam.ar + Rtelha + Rsi 

 

Onde: 

RTotal Cob é a resistência térmica total da coberta; 

Rse é a resistência térmica superficial externa; 

Rmédio laje  é a resistência térmica média da laje; 

Rcam.ar é a resistência térmica da câmara de ar existente entre a laje e a telha; 

Rtelha é a resistência térmica da telha; 

Rsi é a resistência térmica superficial interna; 

 

Rmédio laje = R1 + R2 
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R1 = e1/l1 = 0,15/1,75 = 0,086 

R2 = e2/l2 = 0,10/1,75 = 0,057 

Rmédio laje = R1 + R2/2 = 0,086 + 0,057/2 = 0,07 

 

Câmara de ar (fluxo descendente, espessura > 5 cm → Rcam.ar = 0,21)  

Rcam.ar = 0,21 

 

Telha 

Rtelha = etelha/ltelha = 0,05/0,03 = 1,67 

 

Retomando a fórmula da resistência térmica total da coberta, temos: 

 

RTotal Cob. = Rse + Rmédio laje + Rcam.ar + Rtelha + Rsi = 0,04 + 0,07 + 0,21 + 1,67 + 0,17 = 

2,16 

 

UCob. = 1/ RTotal Cob. = 1/2,16 = 0,46 W/m²K 

 

Paredes 

 

Como vimos para calcular a transmitância térmica é necessário encontrar o valor da 

resistência térmica do material. 

 

Parede 1 – cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 0,005 m) + placa 

cimentícia (e = 0,01 m) + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso acartonado (e = 

0,0125 m) + argamassa colante (e = 0,005 m) + cerâmica (e = 0,01 m). 

 

RP1 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + Rarg. + Rcer. + Rsi 

 

Parede 2 – cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 0,01 m) + placa 

cimentícia + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso acartonado (e = 0,0125 m) + 

pintura (e = 0,005 m). 

 

RP2 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + Rpint. + Rsi 
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Parede 3 – cerâmica (e = 0,01 m) + argamassa colante (e = 0,01 m) + placa 

cimentícia (e = 0,01 m) + lã de rocha (e = 0,075 m) + placa de gesso acartonado (e = 

0,0125 m) + MDF (e = 0,015 m). 

 

RP3 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + RMDF + Rsi 

 

Rse – resistência térmica externa parede (0,04) 

 

Rsi – resistência térmica interna parede (0,13) 

 

Rcer. – resistência térmica da cerâmica (Rcer. = ecer./lcer. = 0,01/0,65 = 0,015) 

 

Rarg. – resistência térmica da argamassa colante (Rarg. = earg./larg. = 0,005/1,15 = 

0,004) 

 

RPGA – resistência térmica da placa de gesso acartonado (RPGA = ePGA/lPGA= 

0,0125/0,35 = 0,036) 

 

RLR – resistência térmica da lã de rocha (RLR = eLR/lLR = 0,075/0,045 =1,67) 

 

RPC – resistência térmica da placa cimentícia (RPC = ePC/lPC = 0,01/0,65 = 0,015) 

 

OBS: De acordo com o catálogo a placa com espessura de 0,01 m (10 mm) ou seja, 

em um metro quadrado o volume é: V = 0,01 x1 = 0,01 m³; a massa da placa é 17 

kg/m² → d = m/V = 17/0,01 = 1700 kg/m³, por isso adotamos o valor da 

condutividade 0,65 que corresponde a essa faixa de densidade. 

 

RMDF – resistência térmica do MDF (RMDF = eMDF/lMDF = 0,015/0,20 = 0,075) 

 

Rpint. – resistência térmica da pintura (Rpint. = epint./lpint. = 0,005/0,20 = 0,025) 
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OBS: Como na tabela não aparece a condutividade térmica da pintura, utilizou-se o 

material mais próximo, polimetacrílicos de metila (acrílico), já que se trata de pintura 

acrílica. 

 

RP1 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + Rarg. + Rcer. + Rsi = 0,04 + 0,015 + 0,004 

+ 0,015 + 1,67 + 0,036 + 0,004 + 0,015 + 0,13 = 1,929 

UP1 = 1/RP1 = 1/1,929 = 0,52 W/m²K 

 

RP2 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + Rpint. + Rsi = 0,04 + 0,015 +0,004 + 0,015 

+ 1,67 + 0,036 + 0,025 +0,13 = 1,935  

 

UP2 = 1/RP2 = 1/1,935 = 0,52 W/m²K 

 

RP3 = Rse + Rcer. + Rarg. + RPC + RLR + RPGA + RMDF + Rsi = 0,04 + 0,015 +0,004 + 0,015 

+ 1,67 + 0,036 + 0,075 + 0,13 = 1,985 

 

UP3 = 1/RP3 = 1/1,985 = 0,50 W/m²K 

 

CÁLCULO DA ABSORTÂNCIA TÉRMICA  

 

Cobertura 

 

Área total da cobertura – AT = 1.069,24 m² 

Absortância (pintura cor branco gelo) - αcob. branco = 36,2% 

Área da cobertura (pintura cor branco gelo) – Acob. branco = 652,51 m² 

Peso da absortância da cobertura (pintura cor branco gelo) – Pcob. branco = Acob. branco / 

AT = 652,51 / 1.069,24 = 0,61 

Absortância (pintura cor telha) – αcob. vermelha = 69,6% 

Área da cobertura (pintura cor telha) – Acob. casquilho = 416,73  

Peso da absortância da cobertura (pintura cor telha) – Pcob. casquilho = Acob. casquilho / AT 

= 416,73 / 1.069,24 = 0,39 

 

αMédia ponderada = [(αcob. branco x Pcob. branco) + (αcob. casquilho x Pcob. casquilho)] / Pcob. branco + Pcob. 

casquilho = [(36,2x0,61) + (69,6 x 0,39)] / (0,61+0,39) = [22,082 + 27,144] / 1 = 49,23 
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Paredes  

 

Área total das paredes – AT = 1.624,32 m² 

Absortância (pintura cor branco gelo) – αpar. branco = 36,2% 

Área da parede (pintura cor branco gelo) – Apar. branco = 1.512,10 m² 

Peso da absortância da parede (pintura cor branco gelo) – Ppar. branco = Apar. branco / AT 

= 1.512,10 / 1.624,32 = 0,93 

Absortância (pintura cor telha) – αpar. vermelha = 69,6% 

Área da parede (pintura cor telha) – Apar. casquilho = 112,32 m²  

Peso da absortância da parede (pintura cor telha) – Ppar. casquilho = Apar. casquilho / AT = 

112,32 / 1.624,32 = 0,07 

 

αMédia ponderada = [(αpar. branco x Ppar. branco) + (αpar. casquilho x Ppar. casquilho)] / Ppar. branco + Ppar. 

casquilho = [(36,2 x 0,93)+(69,6 x 0,07)] / (0,93 + 0,07) = (33,666 + 4,872) / 1 = 38,54 
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APÊNDICE E – QUADRO RESUMO ATENDIMENTO DE 

PREMISSAS/CONDICIONANTES 
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APÊNDICE F – ANTEPROJETO AUDITÓRIO DO IFPB CAMPUS GUARABIRA 

 






















