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RESUMO 

 

Partindo da massificação da telecomunicação e da internet, o Teleatendimento se 

coloca como um nicho de mercado que vem ganhando cada vez mais espaço e 

empregando milhares de pessoas no Brasil. No entanto, como toda nova atividade 

em expansão, problemas de ordem ambiental e legal se tornam latentes. Assim, 

esse trabalho parte de pesquisas que destacam o dano que essa atividade gera na 

saúde dos seus trabalhadores. Sob o tema da arquitetura corporativa, esse trabalho 

tem como objetivo principal desenvolver o Projeto Arquitetônico de uma Central de 

Teleatendimento com enfoque na Ambiência e no Conforto Ambiental. Como 

metodologia, buscou-se adotar conceitos e novas formas de criação do espaço 

voltado para a saúde, bem-estar e produtividade dos usuários. Corroborado por 

pesquisas, detalhou-se o conceito da ambiência, além da definição e reflexão a 

respeito do conforto ambiental e da ergonomia nos ambientes de escritório. Fez-se 

também uma análise crítica a respeito da Norma Regulamentadora 17 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, que regulamenta a atividade de Teleatendimento no Brasil. 

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico utilizou-se o método proposto por 

Veloso (2011), cumprindo etapas como estudos de referência, definição do partido 

arquitetônico, da programação arquitetônica e das propostas preliminares até chegar 

ao projeto final apresentado, no caso, uma proposta de edifício a ser implantado em 

Natal/RN, com área de 3.047,97m² e distribuído em três pavimentos. A proposta 

usou elementos da arquitetura bioclimática, da ambiência e do design biofílico em 

sua composição, fazendo uso de pátio interno arborizado, da utilização de brises 

reguláveis em suas fachadas e da promoção de permeabilidade visual e à ventilação 

natural. Além disso, optou-se por pensar em um novo modelo de layout para a 

atividade de teleatendimento que estivesse baseado em estudos internacionais. 

Neste sentido, faz necessário repensar as práticas de trabalho e de concepção do 

espaço para a atividade de teleatendimento no Brasil, a começar pela revisão e 

complementação de sua legislação. Essa, apesar de cobrir pontos importantes, não 

se aprofunda em temas importantes como a acessibilidade, os efeitos psicológicos 

do espaço nos trabalhadores e o detalhamento das diretrizes de conforto ambiental. 

 

 Palavras-chave: Projeto de Arquitetura, Teleatendimento, Ambiência, Conforto 

ambiental, Ergonomia.  



 

ABSTRACT 

 

Starting from the massification of telecommunication and the Internet, virtual and 

telephonic service is a niche market that has been gaining more and more space and 

employing thousands of people in Brazil. However, like any new expanding activity, 

environmental and legal problems become latent. Thus, this work is based on 

research that highlights the harm that this activity generates on the health of its 

workers. Under the theme of corporate architecture, this work has as main objective 

to develop the Architectural Project of a Contact Center focusing on Ambience and 

Environmental Comfort. As a methodology, we sought to adopt concepts and new 

ways of creating the space focused on the health, well-being and productivity of 

users. Corroborated by researches, the concept of the ambience was detailed, as 

well as the definition and reflection on environmental comfort and ergonomics in 

office environments. A critical analysis was also made of Regulatory Norm 17 of the 

Ministry of Labor and Employment, which regulates Tele-business activity in Brazil. 

For the development of the architectural project, the method proposed by Veloso 

(2011) was used, fulfilling steps such as reference studies, definition of the 

architectural party, architectural programming and preliminary proposals until the final 

project presented, in this case, a proposal of building to be deployed in Natal / RN, 

with an area of 3,047.97m² and distributed on three floors. The proposal project used 

elements of the bioclimatic architecture, the ambience and the biophilic design in its 

composition, making use of internal wooded patio, the use of adjustable brises in its 

facades and the promotion of visual permeability and natural ventilation. In addition, it 

was decided to think of a new layout model for the telemarketing activity that was 

based on international studies. In this sense, it is necessary to rethink the work 

practices and the design of the space for the telemarketing activity in Brazil, starting 

with the revision and complementation of its legislation. This, despite covering 

important points, does not delve into important issues such as accessibility, the 

psychological effects of space on workers and the detailing of environmental comfort 

guidelines. 

 

 Key words: Architecture Project, Telemarketing, Ambience in architecture, 

Environmental comfort, Ergonomics. 
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Em um mundo cada vez mais conectado, onde as relações digitais à distância 

estão se tornando naturais e fundamentais para as pessoas, as atividades 

econômicas se preparam gradativamente para atender a essa demanda e enxergam 

no ambiente virtual um grande nicho de mercado a ser explorado. Assim, surgem os 

chamados contact centers - denominados no Brasil como centrais de 

teleatendimento - ambientes especializados no atendimento online e por telefone 

que prestam serviços diversos às empresas, como vendas de produtos por e-mail, 

chat online e por telefone, serviço de atendimento ao cliente (SAC), recebimento de 

reclamações, contatos para cobrança, entre outros. Assim, como toda nova 

atividade em desenvolvimento, surgem dificuldades de adaptação legal e ambiental 

que deixam lacunas para a difusão de problemas relacionados à segurança do 

trabalho. E assim, por ser uma atividade recente e que se encontra fora do ambiente 

industrial, onde tradicionalmente existe um maior rigor legal a respeito das relações 

de trabalho, os problemas se multiplicam, gerando ocorrências crescentes de 

doenças e afastamentos causadas pela união de gestões nocivas e 

desregulamentadas com a criação de espaços que visam puramente o lucro e não 

levam em conta o bem-estar e as particularidades dos trabalhadores.  

Dito isso, dentre as justificativas para a realização desse trabalho está na 

necessidade de investigação de um problema crescente na sociedade: o alto 

número de ocorrências de doenças do trabalho na população de atendentes das 

empresas de teleatendimento. Essa investigação se torna relevante a partir do 

momento em que esse ramo de atividades a cada dia emprega mais e mais 

pessoas, mas não consegue mantê-las no emprego por muito tempo devido às 

péssimas condições de trabalho que se transformam em doenças, afastamentos e 

grande rotatividade de profissionais nesse ramo. 

Uma segunda motivação para a realização deste trabalho é o grande custo 

mensal das empresas de teleatendimento com admissões, rescisões, afastamentos 

e processos trabalhistas com custos periciais e pagamentos de indenizações. Faz-

se necessário, então, um aprofundado estudo a respeito dessas condições de 

trabalho, uma investigação a respeito das novas tendências de organização do 

espaço laboral de teleatendimento e como estas estão melhorando a qualidade de 

vida dos agentes inseridos nele, gerando retenção de pessoal.  
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Por fim, a escolha desse tema de trabalho parte também da afinidade com o 

tema pesquisado, objeto de estudo da minha especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho e de cursos no campo da Ergonomia. Assim, nesse 

Mestrado Profissional surgiu a possibilidade de unir meus dois campos de formação 

como Arquiteto e Engenheiro de Segurança do Trabalho na produção dessa 

dissertação e do projeto arquitetônico proposto.  

 

 

 

A Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu 

Anexo II, define “como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja 

comunicação com interlocutores, clientes e usuários é realizada à distância por 

intermédio da voz e/ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de 

equipamentos de audição/escuta, fala telefônica e sistemas informatizados ou 

manuais de processamento de dados”.  

Já a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), também do Ministério do 

Trabalho e Emprego, define como operadores de teleatendimento aqueles que, 

sempre por meio de dispositivos à distância como telefone ou internet, seguindo 

roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes, 

executam as seguintes tarefas:  

a) atendem usuários;  

b) oferecem serviços e produtos;  

c) prestam serviços técnicos especializados;  

d) realizam pesquisas;  

e) fazem serviços de cobrança e de cadastramento de clientes.  

O início da utilização dos telefones para o serviço de vendas e atendimento 

se confunde com a própria criação do telefone em 1880 por Alexander Graham Bell. 

No entanto, a atividade como conhecemos hoje veio a se expandir no Brasil no início 

dos anos 1980 e segue em pleno crescimento até os dias de hoje. 

Atualmente, de acordo com levantamento da repórter Marta Cavallini do 

Portal de Notícias G1 (CAVALLINI, 2016), o serviço de teleatendimento conta com 

mais de 1,4 milhão de empregados, número que cresce, anualmente, até 11%. É um 

setor que emprega pessoas jovens que buscam seu primeiro emprego bem como 
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pessoas acima dos 45 anos, na metade final da carreira, se caracterizando como 

uma atividade bastante abrangente e com alta oferta de trabalho.  

No entanto, assim como toda atividade em pleno crescimento, problemas 

latentes se desenvolvem. Trazendo o foco para a função do atendente, diversas são 

as queixas, que partem desde os problemas de gestão (o que não é o foco desse 

trabalho) até problemas de conforto ambiental e ergonomia que acometem os 

atendentes dessa atividade. A respeito dessas condições de trabalho, Pena et al. 

(2011) cita: 

Sobre as condições de trabalho no setor de telemarketing verificam-

se: alta rotatividade no emprego; predominância do sexo feminino; 

organização das atividades sob grande pressão de tempo; exigência 

de grande responsabilidade acompanhada de falta de controle sobre 

o processo de trabalho; rigidez postural; sobrecarga estática de 

segmentos corporais; avaliação de desempenho por monitoramento 

eletrônico; gravação e escuta de diálogos; incentivos ou premiação 

por produção; precariedade nas intervenções ergonômicas, com 

práticas centradas em aspectos secundários do processo; precária 

higiene dos conjuntos de microfone e fone de ouvido (headsets) 

individuais e problemas operacionais diversos, quando não são 

substituídos prontamente em caso de necessidade (PENA et al., 

2011; p. 135). 

 

Tais condições de trabalho trazem consequências severas para saúde do 

atendente. Sobre as preponderantes nesse setor de atividades, Pena et al. (2011) 

coloca: 

Essas patologias prevalentes no setor de telemarketing dispõem de 

consensos clínicos, epidemiológicos e previdenciários que 

necessitam aprofundamentos. Constituem exemplos: LER (Lesões 

por Esforços Repetitivos); patologias da voz (e laringopatias em 

geral), em particular disfonias com lesões de cordas vocais; 

distúrbios psíquicos e manifestações neuróticas diversas, como 

alterações psicorgânicas relacionadas ao estresse; alterações 

gastrintestinais diversas, distúrbios miccionais e vesiculares; fadiga 

psíquica, alterações psicoendócrinas de ciclos menstruais; 

ergoftalmia; mudança de hábitos alimentares e outros (PENA et al., 

2011. p. 132). 
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O Sintratel – Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing - destaca ainda 

pesquisas que apontam que 39% dos trabalhadores da categoria sofrem de Lesão 

por Esforço Repetitivo (LER), 27% de transtornos psíquicos e 25% apresentam 

alguma perda auditiva ou de voz, a chamada disfonia. 

A respeito da disfonia, Vilkman (apud RECHEMBERG, 2005) classifica a 

qualidade e a sobrecarga vocal do operador de telemarketing no mesmo patamar 

das dos professores, sendo moderada e alta respectivamente. Rechemberg (2005) 

afirma como causas desse problema: 

 

O uso prolongado da voz, o ruído ambiental excessivo, a grande 

distância entre o falante e o ouvinte, a qualidade do ar (baixa 

umidade, poeira), a postura inadequada, o stress, a dificuldade de 

acesso à água e a falta de estrutura organizacional que viabilize a 

detecção de sinais precoces de desconforto vocal são, muitas vezes, 

atávicos a determinadas situações de trabalho. (RECHEMBERG, 

2005. p. 21) 

 

Todas essas consequências para a saúde dos colaboradores contribuem para 

um alto índice de afastamento por motivos de doença no setor de teleatendimento e 

constituem não somente um problema no âmbito da saúde do trabalhador, mas 

também na queda de produtividade das empresas, que devem afastar com 

remuneração os colaboradores lesionados, de acordo com a CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho). Esse período de ausência do trabalhador por afastamento é 

definido pela literatura como Absenteísmo e acarreta grandes despesas tanto para 

os trabalhadores quanto para os empregadores. 

O quadro descrito acima fomenta a geração de uma alta rotatividade no 

quadro de funcionários, que utilizam o emprego no teleatendimento como trampolim 

para outras atividades menos nocivas a sua própria saúde. De acordo com o 

Sintratel, essa rotatividade, denominada pelos estudiosos de Recursos Humanos 

como “turnover”, chega à marca de 7% ao mês. Dessa forma, por não apresentar um 

ambiente adequado e mais humanizado para as relações de trabalho, as empresas 

acabam tendo gastos elevados no pagamento de rescisões, indenizações, 

treinamentos de novos funcionários e processos trabalhistas.  
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As normas regulamentadoras e as NBR específicas estipulam valores limites 

em diversas variantes ambientais, como a quantidade de iluminância, a faixa de 

temperatura ideal (entre 20º e 23º), o nível de ruído (65dB), a velocidade do ar 

máxima de 0,75m/s, entre outras. No entanto, como verificado anteriormente, nem 

sempre esses quesitos são obedecidos, contribuindo para o desconforto e desgaste 

do trabalhador. É comum na profissão, por exemplo, operadores apresentando 

Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) por estarem expostos a um nível de ruído 

elevado, como mostra a reportagem da Revista Proteção (2015):  

 

O que mais preocupa os especialistas, em relação ao ambiente de 

trabalho, é a rotina dos operadores de telemarketing, que precisam 

usar fone de ouvido unilateral, com o volume variando de 60 a 90dB. 

Esse equipamento pode causar danos irreversíveis para a audição 

se não for usado corretamente. Os estudos comprovam que muitos 

desses trabalhadores desenvolvem primeiro perdas auditivas 

unilaterais progressivas, tornando-se depois bilaterais. (PROTEÇÃO, 

2015). 

 

A disposição espacial do ambiente de trabalho de Teleatendimento é um fator 

que potencializa bastante esse problema. São dezenas de baias de trabalho, 

dispostas lado a lado, com fluxo intenso de ligações, vozes se sobrepondo, ruídos 

de teclado e chamadas telefônicas. Todo o ambiente é projetado para que o 

atendente permaneça em seu micro espaço, completamente focado na tela de um 

computador para seguir à risca o script de atendimento da empresa enquanto deve 

atender a um alto número de clientes num curto espaço de tempo em um meio 

caótico, enquanto são observados e julgados pelos supervisores. 

Não se busca qualificar o ambiente de trabalho, apenas atender ao mínimo 

estabelecido nas normas. O tempo de descanso é fixo, controlado e não se 

encontram ambientes propícios para um ‘desestresse’ nesse curto espaço. Além da 

intensa pressão psicológica que o trabalho submete o colaborador, o ambiente 

arquitetônico em nada parece contribuir para aliviar esse estado de tensão. Dessa 

forma, questiona-se: como projetar uma arquitetura que qualifique o ambiente de 

teleatendimento visando a melhoria nas condições de trabalho dos atendentes? 
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Embora nem todos os problemas dessa área sejam gerados pelo ambiente 

arquitetônico, sendo muitos deles de responsabilidade das medidas de gestão e das 

relações internas de trabalho, nota-se que a arquitetura tem a sua parcela que 

merece ser investigada, sendo esse o foco desse trabalho. 

Apresentadas as justificativas e a problemática, como objetivo principal dessa 

dissertação tem-se projetar uma Central de Teleatendimento com enfoque na 

ambiência e no conforto ambiental. 

Em seguida, nos seus objetivos específicos busca-se:  

 Compreender as características e peculiaridades do ambiente de 

teleatendimento; 

 Apreender os principais conceitos de ambiência, conforto e ergonomia em 

ambientes corporativos e aplica-los na proposta arquitetônica; 

 Analisar a Norma Regulamentadora 17 que regulamenta a atividade de 

teleatendimento no Brasil; 

 Propor uma alternativa de layout para o ambiente de teleatendimento. 

 

Para tanto, divide-se a dissertação em sete capítulos, sendo essa introdução 

o primeiro deles - Capítulo 1. O Capítulo 2 apresenta a metodologia aplicada no 

desenvolvimento dessa dissertação e do projeto arquitetônico, detalhando os 

processos de pesquisa, de criação e as ferramentas utilizadas. O Capítulo 3, 

nomeado Referencial Teórico, coloca a conceituação e reflexão da Ambiência, do 

Conforto ambiental e da Ergonomia nos ambientes corporativos além de apresentar 

uma análise crítica da NR-17 sob o enfoque do uso arquitetônico e como essa 

legislação pode ser aprimorada com base em normas internacionais. No Capítulo 4, 

Estudos pré-projetuais, apresentam-se os estudos de obras arquitetônicas 

precedentes que contribuíram para a proposta desse trabalho, além de toda a 

caracterização do universo de estudo, composto por suas variantes ambientais e 

restrições legais no contexto da cidade de Natal-RN. O capítulo 5 trata do Processo 

de concepção do projeto arquitetônico, descrevendo todo o momento criativo que 

parte do conceito do projeto às definições finais da proposta arquitetônica, 

culminando no anteprojeto da Central de teleatendimento, cujo memorial descritivo e 

justificativo compõe o Capítulo 6 desta obra. Por fim, têm-se as considerações finais 

(Capítulo 7), referências e apêndice. 
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O método de pesquisa para a concepção dessa dissertação divide-se na 

realização de três etapas: o conhecimento do problema, a apreensão de conceitos e 

referências e a criação do projeto arquitetônico. Como dito em seu regulamento, o 

Mestrado Profissional em Arquitetura tem por objetivo a criação de uma dissertação 

a respeito de um tema que dará origem, ao final, à concepção de uma proposta 

arquitetônica que agregue elementos da pesquisa realizada e ofereça alguma 

possibilidade de resposta à problemática que deu origem àquela.  

 

FIGURA 1 – PROCESSO METODOLÓGICO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2018. 

 

A problemática da dissertação será baseada em levantamento bibliográfico de 

estudos a respeito das condições de saúde dos atendentes da área de 

teleatendimento, baseando-se em artigos, dados estatísticos e notícias recentes que 

dão um panorama geral a respeito da nocividade desse ambiente, bem como aponta 

os principais problemas ambientais sob o ponto de vista do conforto e do bem-estar 

dos trabalhadores.  

Fomentado por esse problema, busca-se na literatura conceitos que possam 

ser aplicados nesses ambientes como forma de corrigir essa condição nociva, 

gerando reflexões durante o processo e retirando deles diretrizes práticas a serem 

aplicadas em fase de projeto. Faz-se também um levantamento da legislação 

nacional e internacional a respeito do tema, tecendo reflexões e apontando, com 

base nos estudos realizados, pontos positivos e pontos importantes de melhoria. 

Em seguida, com base em pesquisa bibliográfica, revistas eletrônicas 

especializadas e conhecimento pessoal, fazem-se estudos de projetos 

arquitetônicos precedentes com enfoques diversos, que servem como referência em 

determinadas soluções para aplicação no objeto arquitetônico fim dessa dissertação. 

Problema Pesquisa Projeto 
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Por fim, busca-se aplicar na concepção do projeto arquitetônico toda a bagagem 

teórica e conceitual apreendida durante o momento de pesquisa, dando origem à 

Central de Teleatendimento com enfoque na ambiência, conforto e ergonomia dos 

trabalhadores. Os procedimentos metodológicos do processo de criação do projeto 

arquitetônico serão detalhados no item a seguir. 

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico da Central de 

Teleatendimento será utilizado um método adaptado dos propostos por Veloso 

(2011), na organização das etapas de projeto, e por Kowaltowski (2012), no 

desenvolvimento da programação arquitetônica, dos pré-dimensionamentos e 

zoneamentos da proposta.  

De acordo com a metodologia de Veloso (2011), o processo de projeto em 

arquitetura se dá em seis etapas: conhecimento do problema, concepção intelectual, 

propostas, execução, uso e avaliação. A primeira etapa é a apreensão do problema 

que se busca resolver, sendo esse o propósito final do projeto arquitetônico. Para 

isso, na segunda etapa, inicia-se o processo de concepção intelectual, que abrange 

estudos de referência e precedentes e o processo criativo em si, partindo da 

definição do conceito, do partido, de estudos em croqui, maquetes e quaisquer 

outros métodos criativos escolhidos pelo autor. Esse processo criativo, enfim, dá 

origem a uma ou mais propostas de projeto, representadas em nível de estudo 

preliminar e abertas às mudanças (terceira etapa). Definido o objeto arquitetônico, a 

fase de execução materializa a proposta final que conterá toda a carga intelectual 

acumulada nesse processo. Por fim, o objeto arquitetônico passa pelas duas fases 

finais, o uso e a avaliação pós-ocupação, que darão respaldo intelectual para 

possíveis correções na obra e servirão de base para propostas futuras. 

Todas as etapas propostas serão seguidas, exceto o uso e a avaliação pós-

ocupação que não são factíveis devido ao projeto arquitetônico proposto se colocar 

em nível de arquitetura potencial. No entanto, como método avaliativo será utilizado 

um checklist contendo as principais diretrizes abordadas no levantamento 

conceitual, teórico e referencial que deverão ser apresentadas no produto final. 

Dessa forma, as etapas do projeto arquitetônico se darão na seguinte ordem: 
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TABELA 1 – METODOLOGIA DO PROJETO BASEADA EM VELOSO (2011) 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Levantamento bibliográfico 

Coleta de dados e notícias sobre o tema 

Experiência profissional do autor 

CONCEPÇÃO INTELECTUAL 

Apreensão de conceitos 

Estudo e análise da legislação 

Estudos de referências arquitetônicas 

Escolha e análises do universo de estudo 

Caracterização do objeto arquitetônico 

Definição do conceito 

Definição do Partido arquitetônico 

Programação arquitetônica e pré-dimensionamento (KOWALTOWSKI, 2012) 

Zoneamento 

Estudos volumétricos e de implantação 

PROPOSTAS 

Croquis e evolução do projeto 

Definição do sistema estrutural e método construtivo 

Estudos preliminares 

EXECUÇÃO 

Desenvolvimento do projeto arquitetônico 

Memorial descritivo da proposta 

Volumetria e estética da edificação 

Aplicação dos conceitos estudados 

Soluções e simulações de conforto ambiental 

Projeto de layout do pavilhão de teleatendimento 

AVALIAÇÃO 

Aplicação de checklist 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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Seguindo esse processo, foram coletadas obras diversas para 

fundamentação teórica dos conceitos da ambiência, do conforto ambiental e da 

ergonomia, além de pesquisas e dados estatísticos pertinentes a cada tema. 

Pesquisou-se também na legislação brasileira a Norma Regulamentadora 17 em seu 

segundo anexo, bem como normas internacionais como a ISO 11226:2013 e as 

normas de ergonomia da Austrália e do Reino Unido para a análise crítica do 

referido item. 

Para os estudos de precedentes foram realizadas pesquisas em websites 

especializados em apresentações de projetos, além de pesquisa em concursos e 

premiações de projetos de arquitetura enquadrados nos temas centrais dessa 

dissertação. Buscou-se, especificamente, projetos da área corporativa que 

apresentassem qualidades como a funcionalidade e o uso de planta livre, a 

aplicação de soluções da arquitetura bioclimática com enfoque no conforto 

ambiental, o apelo estético e a criatividade na criação dos espaços internos. Dessa 

forma foram selecionados quatro projetos, sendo eles o edifício Anexo do BNDES no 

Rio de Janeiro, a sede da empresa Sanwell em Perth, na Austrália, a sede do 

SEBRAE em Brasília e o escritório da empresa Google em Madrid, Espanha.  

Para a caracterização do Universo de Estudo, após a escolha do terreno 

apresentam-se as restrições legais com base no Plano Diretor e no Código de Obras 

de Natal, além das diversas normas como o código do Corpo de Bombeiros e a NBR 

9050 para a acessibilidade. Em seguida, por meio de cálculos específicos e análise 

de dados bioclimáticos no software Climate Consultant 5.5, faz-se a caracterização 

do lote em relação à ventilação, acústica e clima local.  

A partir do universo de estudo, inicia-se a etapa de concepção do projeto 

arquitetônico, caracterizando a escala do edifício, definindo o conceito do projeto e o 

partido arquitetônico. Faz-se, então, a programação arquitetônica de acordo com a 

metodologia de Kowaltowski (2012), apresentando em formato de tabela todos os 

ambientes do edifício com seu pré-dimensionamento, número de pessoas, mobiliário 

necessário, restrições legais, equipamentos e diferenciais de cada ambiente. Com o 

programa definido, parte-se para a criação de um funcionograma e do zoneamento 

do edifício. Em seguida têm-se os estudos volumétricos e de implantação, iniciados 

em protótipos de maquete física em isopor e definindo a proposta em maquete 

eletrônica por meio do software Sketchup Pro e renderização através do software 
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Lumion 8.0. Durante todo esse processo criativo, são desenvolvidos diversos croquis 

em desenho digital apresentados em ordem cronológica de criação.  

Em nível de estudo preliminar, definem-se os aspectos funcionais do projeto 

arquitetônico por meio das definições do desenho técnico em planta de cobertura, 

planta-baixa, cortes e fachadas. Nessa etapa desenvolve-se o partido estrutural, de 

vedação e materiais de acabamento do projeto arquitetônico. O desenho técnico é 

desenvolvido e impresso utilizando o software Autodesk AutoCAD. Em cima do 

estudo final são realizadas as análises de conforto ambiental, verificando a eficácia 

das soluções adotadas por meio dos softwares Autodesk Flow Design, para 

verificação do fluxo de ventilação na proposta, Autodesk Solar tool, para a 

verificação do sombreamento das aberturas, e do Reverb para verificação do 

condicionamento acústico dos ambientes. 

Definidos todos os condicionantes projetuais, apresenta-se, em nível de 

anteprojeto, o projeto final da Central de teleatendimento com enfoque na ambiência 

e no conforto ambiental. Além do memorial descritivo e justificativo da proposta, 

apresenta-se o desenho técnico composto por: Planta de Locação, Cobertura e 

Situação, Planta-baixa do pavimento Subsolo, Planta-baixa do pavimento térreo, 

Planta-baixa do segundo pavimento, Planta-baixa do terceiro pavimento, Cortes AA, 

BB e CC, Fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste e Projeto de Layout do ambiente de 

teleatendimento. Por fim, como método avaliativo, desenvolve-se um checklist para 

verificação da aplicação no projeto arquitetônico dos principais conceitos práticos 

apreendidos no referencial teórico.  
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A ideia central da ambiência está diretamente ligada às subjetividades e 

sensações que um ambiente físico transmite ao seu usuário. Na arquitetura, define-

se como ambiência o espaço preparado para constituir um meio físico e estético ou 

psicológico próprio para o exercício de atividades humanas.  

 Malard (1993) define a ambiência como uma qualidade que possui duas 

dimensões, a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. Sobre essas, ela define: 

 

A dimensão dita subjetiva está relacionada com o sistema de 

significação dos objetos e é estritamente dependente dos padrões 

culturais dominantes no grupo. Ela é um fenômeno que se revela 

através dos usos, dos costumes e da moda. Sendo um fenômeno 

existencial, a ambiência se inscreve no âmbito do desejo e se revela 

no cotidiano, em qualquer interação usuário/espaço, 

independentemente de fatores sociais ou econômicos. A dimensão 

objetiva da ambiência diz respeito às sensações corpóreas que são 

experimentadas na interação usuário/espaço/objetos. Nesse sentido, 

um ambiente agradável se define pela qualidade que oferece em 

termos de conforto térmico, acústico, lumínico e dimensional. A 

dimensão objetiva da ambiência é também impregnada de 

subjetividade, uma vez que não se pode separar o objeto/símbolo do 

objeto/signo quando se trata de analisá-lo no contexto de uso. 

(MALARD, 1993, p. 5). 

 

Assim, a ambiência é uma qualidade cientificamente imensurável, embora 

também se apoie em diretrizes técnicas fundamentais quando se trata de 

arquitetura. Antes de tudo, a ambiência se relaciona com o bem-estar do usuário, 

inserindo-o em um espaço que não o oprime, que promove ação e produtividade e 

que o coloca em primeiro plano nas relações de uso do espaço. 

O Ministério da Saúde (2010) coloca o conceito de ambiência em três eixos. 

O primeiro deles é o ambiente que visa ao conforto dos usuários com foco na 

privacidade e preservação da individualidade dos agentes envolvidos. Isso se dá 

com a valorização de elementos do ambiente que interagem com o usuário, como as 
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cores, o cheiro, os sons, a iluminação, a morfologia, entre outros. O segundo eixo é 

a criação de um espaço que possibilite a produção de subjetividades, criando o 

encontro de agentes e gerando reflexão a respeito dos processos de trabalho. Por 

fim, o terceiro eixo refere-se à utilização do espaço como ferramenta facilitadora do 

processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos e o atendimento 

humanizado.  

Em ambientes corporativos onde normalmente sempre há uma grande 

demanda por resultados, o estresse gerado muitas vezes contribui para o 

adoecimento físico e mental dos colaboradores. Além do custo humano, esses 

ambientes nocivos geram grandes despesas às empresas com absenteísmo por 

doença e uma alta rotatividade do pessoal. Assim, a tendência dos grandes 

escritórios atualmente é a de investir na ambiência do local de trabalho com enfoque 

no bem estar do trabalhador, buscando reverter esses problemas por meio de 

relações e ambientes de trabalho mais saudáveis. Ainda que sejam baseados em 

ações muito recentes, esses resultados começam a aparecer em pesquisas de 

produtividade em empresas pelo mundo (a serem apresentadas mais à frente), 

mostrando que um local de trabalho com enfoque na ambiência, além de mitigar os 

problemas de saúde dos trabalhadores, promove aumento de produtividade, bem 

estar e satisfação nos seus colaboradores.  

Faz-se importante, então, buscar a compreensão aprofundada desse conceito 

e verificar como um projeto corporativo voltado para a atividade de teleatendimento 

pode utilizar essas diretrizes para qualificar seu ambiente de trabalho. 

 

 

O conceito de ambiência por vezes se confunde ao conceito de humanização, 

que tem ganhado força principalmente na área da saúde em discussões acerca da 

qualificação de ambientes hospitalares, das práticas nas unidades de saúde e na 

relação entre pacientes e profissionais. No entanto, o conceito de humanização 

ainda é pouco fundamentado e por vezes não muito aceito no meio acadêmico. 

Faltam obras conceituais e exemplos claros do que tornam um ambiente 

humanizado ou não. Em seu artigo “Arquitetura e humanização”, a professora PhD 

Dóris Kowaltowski (1989) discute acerca dessa indefinição:  
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A questão da definição do termo humanização é abordada 

frequentemente com as indicações do que seria seu conceito oposto, 

a desumanização. Aspectos típicos da desumanização da arquitetura 

podem ser resumidos como a descrição de um edifício institucional 

de fachada monumental, um lugar apinhado no meio de um 

estacionamento asfaltado, sem árvores, sujo e cercado de arame 

farpado. Internamente esse ambiente desumanizado compõe-se de 

multiplicidades de corredores, ou então de espaços de planejamento 

aberto, onde a desorientação é comum. O ambiente é dominado pelo 

zumbido da iluminação artificial e pelos ruídos da aclimatização. Os 

espaços desprovidos de janelas, ou então seus vidros são pintados e 

protegidos por grades. É aparente a monotonia de formas, cores, 

mobília e detalhamento. Manipulação e personalização do ambiente 

pelo usuário é quase impossível. Aspectos mais salientes de tais 

ambientes desumanizados são: a falta de manutenção e cuidados, 

ou um excesso de ordem e esterilidade. (KOWALTOWSKI, 1989). 

 

Em seguida, Kowaltowski (1989) busca descrever a arquitetura humanizada 

como sendo um contraponto ao citado acima. Para ela, a arquitetura humanizada:  

 

(...) enfatizaria a necessidade de uma escala humana, edifícios de 

pequeno porte, muito paisagismo, variações e ordem espaciais, 

manipulação pelos usuários, harmonia de cores e da ornamentação, 

materiais macios, desgaste lento com manutenção e cuidados 

adequados. (KOWALTOWSKI, 1989). 

 

Por fim, ela destaca a fragilidade conceitual da humanização, apontando a 

falta de padrões objetivos para avaliação da humanização e que essa ausência se 

dá pelas dificuldades em avaliar e medir o julgamento estético da arquitetura 

(KOWALTOWSKI, 1989).  

Dessa forma, por ser um conceito mais tangível, mensurável e, acima de 

tudo, maleável por meio da arquitetura, a qualidade da ambiência se coloca como 

uma das principais diretrizes para a realização do projeto arquitetônico a ser objetivo 

desta dissertação.  
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O Ministério da saúde (2010) cita os principais condicionantes da ambiência 

como sendo: o conforto ambiental, composto por temperatura, sons, controle de 

ruídos, iluminação, cheiros e cores; a morfologia do espaço; a sinestesia dos 

ambientes; o tratamento das áreas externas; a confortabilidade, ou a funcionalidade 

dos ambientes e a manutenção da privacidade e individualidade dos agentes. 

 

FIGURA 2 – ELEMENTOS DA AMBIÊNCIA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2018. 

Assim, cada um desses condicionantes será detalhado a seguir, exceto o 

Conforto Ambiental, cujo detalhamento terá maior enfoque, justificando seu 

aprofundamento a ser realizado em um capítulo a parte. 

 

 

 

A influência da morfologia do espaço na ambiência parte da criação dos 

espaços, volumes, formas e dimensões. É definida em fase de projeto e requer 

algumas atenções básicas.  

Uma sala muito confinada, sem aberturas e com iluminação artificial pode 

gerar sensações de aprisionamento e melancolia, com consequências psicológicas 

desfavoráveis para o usuário que a habitar por muito tempo. Um exemplo claro do 

uso dessas escolhas para gerar sensações negativas se encontra no Museu Judaico 

de Berlim em homenagem às vítimas do Holocausto. Nele, O arquiteto Daniel 
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Libeskind, se utilizou de corredores confinados utilizando o mesmo revestimento do 

piso em tons cinza para criar corredores e ambientes que geram sensação de 

tristeza e agonia das vítimas de um dos acontecimentos históricos mais cruéis da 

humanidade.  

FIGURA 3 – VISTA INTERNA DO MUSEU DO HOLOCAUSTO 

  

FONTE: HTTPS://WWW.E-ARCHITECT.CO.UK/BERLIN/JEWISH-MUSEUM-BUILDING 

Por outro lado, ambientes abertos, com luz natural, vistas para o meio externo 

e que permitem uma permeabilidade visual para a interação com outros usuários 

tendem a gerar mais motivação e sensação de bem-estar. Esses ambientes 

favorecem o trabalho em equipe e quebram a monotonia do espaço, promovendo 

interações e troca de conhecimentos, como visto no exemplo do Google Office na 

cidade de Tel Aviv, em Israel (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – AMBIENTE DO GOOGLE OFFICE EM TEL’AVIV, ISRAEL 

 

FONTE: HTTPS://OFFICESNAPSHOTS.COM/2013/01/31/GOOGLE-TEL-AVIV-OFFICE-DESIGN/ 
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Há também ambientes cuja reclusão e isolamento das outras pessoas são 

necessários para desenvolvimento de atividades que requerem grande atenção, ou 

até mesmo para um momento pessoal de reflexão ou descanso. Esses ambientes 

devem ser localizados longe das áreas de grande convivência para que não haja 

interferência de ruídos e de pessoas entrando e saindo desse local. É importante, 

ainda assim, dispor de aberturas com dispositivo de controle que gerem renovação 

do ar para evitar o total confinamento do ambiente que traz consequências para a 

saúde do usuário. 

É clara a necessidade de separação das funções de cada ambiente em 

coletivos ou com foco na individualidade. No entanto, em ambos deve estar presente 

a qualidade de bem-estar, com tratamento estético e funcional compatível para cada 

atividade. Sobre isso, Besteti (2014) coloca a importância da morfologia para a 

ambiência como sendo um esforço onde: 

 

Buscam-se formas, dimensões e volumes que configuram e criam 

espaços, que podem ser mais ou menos agradáveis, mas sempre 

adequados para as pessoas. Essa morfologia deve traduzir a 

composição que proporcione maior bem-estar possível, 

especialmente dentro dos limites do uso compartilhado dos espaços 

coletivos de permanência transitória mais demorada ou apenas de 

passagem. (BESTETI, 2014, p.605). 

 

Assim, é importante ressaltar o peso das decisões do projeto arquitetônico na 

morfologia do espaço. Com o desenvolvimento da programação arquitetônica, não 

somente listando os ambientes, mas apresentando suas necessidades, pré-

dimensionamento, aspectos normativos e pontos de inovação, é possível identificar 

e zonear de forma coerente quais ambientes requerem locais de encontro, convívio 

e coletividade, e quais ambientes necessitam de reclusão para as suas atividades. 

No desenvolvimento do estudo preliminar, podem-se testar diversas soluções de 

disposição desses ambientes e analisar a relação entre eles no projeto arquitetônico. 

Essa reflexão, juntamente com as escolhas estéticas de um ambiente, são fatores 

determinantes para a geração de uma ótima ambiência ou, em contraponto, para 

colocar a perder a qualidade de trabalho do local.  
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Conceitua-se como cinestesia a sensação de percepção dos movimentos em 

um ambiente por parte do usuário. Um ambiente de trabalho cinestésico permite o 

alcance de todas as tarefas sem imposições aos movimentos do corpo, sem 

barreiras ou peculiaridades no espaço que dificultam a locomoção ou o alcance de 

objetos.  

A cinestesia parte do princípio do indivíduo ter a sensação de liberdade nos 

movimentos para realizar uma ação. Relaciona-se também com a percepção 

sensorial sobre as superfícies de contato. Por exemplo, uma superfície muito áspera 

ou com elementos pontiagudos pode limitar psicologicamente os movimentos do 

usuário, uma vez que esse passa a ver aquele local como algo que pode machuca-

lo em algum movimento mais brusco. Sobre isso, Besteti (2014) coloca: 

 

Além da geometria definida pela composição de formas, a percepção 

do espaço por meio dos movimentos, assim como das superfícies e 

texturas, permite traduções que também qualificam o espaço. A 

cinestesia é, portanto, um meio de organizar elementos de estímulo 

relativos à organização de fluxos e de permanência nos ambientes, 

visto que é definido no dicionário Aurélio como sendo a sensação 

que o indivíduo experimenta, conscientemente, de sua existência 

(BESTETI, 2014, p.605). 

 

Okamoto (1996), em sua obra “Percepção ambiental e comportamento”, 

classifica um espaço cinestésico como sendo “o espaço mínimo em torno dos 

objetos ou para uso dos equipamentos para efetuar atividades necessárias de 

maneira descontraída, fluente e confortável”. Assim, o mau dimensionamento de 

espaços em torno de objetos e locais de atividade pode ocasionar restrições aos 

movimentos, tornando-os cansativos e desgastantes. Sobre esse tema, Okamoto 

(1996) coloca ainda: 

 

Percorrer um espaço com tranquilidade e de forma automática e 

inconsciente passa a ser um ato agradável, o que não ocorre em 

uma sala cheia de objetos colocados irregularmente, exigindo 

atenção, contorções do corpo para desviar-se, dando a sensação de 

desconforto e irritação. Esse espaço cinestésico é o mínimo espaço 
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exigível na boa disposição dos móveis, já se prevendo os espaços 

tridimensionais necessários para as atividades (OKAMOTO, 1996, p. 

120). 

 

Assim, só é possível criar boa ambiência com a presença de um ambiente 

cinestésico. É fundamental para o usuário não se sentir oprimido em seu local de 

trabalho ou repouso. O seu posto de trabalho deve ter espaço suficiente para 

abarcar todos os objetos referentes ao seu uso, permitindo livremente seus 

movimentos e deslocamentos. As superfícies devem ser sensíveis ao toque, sem 

oferecer resistência ou perigo. Além disso, as passagens devem ter dimensões 

suficientes para o livre passeio, considerando pedestres e pessoas com dificuldade 

de movimentação fazendo uso de equipamentos como cadeiras de rodas, 

andadores, muletas, entre outros. Acima de tudo, um ambiente cinestésico é 

também universalmente acessível.  

 

 

 

Uma das principais características de um local que influencia diretamente na 

sua qualidade ambiental é o tratamento de suas áreas externas. Esse tratamento 

está diretamente relacionado ao paisagismo que se compõe juntamente à 

arquitetura por meio da criação de jardins, locais abertos de descanso, locais de 

reclusão, contemplação entre outros.  

Trazendo para a realidade de um edifício corporativo, é pela área externa que 

o usuário tem o primeiro contato com seu local de trabalho. Como citado 

anteriormente por Kowaltowski (1989), um edifício completamente cercado, repleto 

de estacionamentos, sem árvores e sujo, se torna um exemplo de desumanização, 

gerando um aspecto negativo tanto a quem lá trabalha quanto a quem observa. 

Assim, a forma que essa empresa cuida e planeja esses espaços se torna um 

reflexo da sua postura para a sociedade e seus colaboradores. 

O Ministério da Saúde (2010) ressalta a importância do tratamento da área 

externa apontando que “este se faz necessário já que, além de porta de 

entrada, constitui-se muitas vezes em lugar de espera ou de descanso de 

trabalhadores. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p.11).” Aponta ainda as relações de 
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uso que podem ser criadas por meio de um projeto paisagístico adequado quando 

apropriado pelos usuários:  

 

Jardins e áreas com bancos podem se tornar lugar de estar 

e relaxamento. Podem ser criadas ambiências externas 

multifuncionais, tanto para espera confortável quanto para diferentes 

práticas de convívio e interação, incluindo atividades físicas como 

relaxamento, alongamento (ginásticas, tai chi, etc.) tanto para 

trabalhadores como para usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

 

Pesquisas na área da Biofilia, conceituada por Wilson (1984), em sua obra 

homônima, como a necessidade de se estar próximo de elementos vivos, ou da 

natureza, mostram o impacto que esse contato, seja por meio de vistas para jardins 

ou com a inserção de elementos naturais no ambiente interno, tem na produtividade 

e no bem-estar do trabalhador. A obra “Biophilic design in the workplace” (traduzida 

para o mercado brasileiro como “O Impacto Global do Design Biofílico no Ambiente 

de Trabalho”) do instituto Human Spaces (2015), ressalta a importância da utilização 

da biofilia no projeto de arquitetura e interiores, como citado a seguir: 

 

Embora tenha sido proposto que este desejo de conexão com a 

natureza é seja o resultado de um viés antiurbano combinado a uma 

visão romântica da natureza, pesquisas em psicologia ambiental nos 

dizem que estar conectado com a natureza, é, na realidade, uma 

função humana adaptativa, que permite e ajuda na recuperação 

psicológica. Isto significa que trazer elementos que permitem a 

conexão direta com a natureza (como parques e lagos) ou conexões 

indiretas (ou seja, design de interiores que utilizam elementos 

naturais, cores e padrões que remetem à natureza, plantas, bem 

como explorar visuais para áreas verdes) para dentro de um 

ambiente urbanizado pode ajudar a nos recuperar mentalmente e 

aliviar nossas atividades do dia-a-dia, a fim de manter o bem-estar 

positivo. (HUMAN SPACES, 2015, p. 7). 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Human Spaces (2015) com 7600 

funcionários de escritórios em 16 países do mundo, incluindo o Brasil, foram 
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apontados alguns dados importantes. Quando perguntados a respeito da presença 

de elementos naturais em seus escritórios, como a iluminação natural e a presença 

de plantas, 47% dos funcionários disseram não ter iluminação natural e 58% 

afirmaram não possuir nenhum tipo de vegetação no seu local de trabalho. O 

desdobramento dessa pesquisa mostra ainda que 33% dos funcionários se sentem 

mais inspirados e menos entediados em locais com vista para jardins ou elementos 

naturais inseridos no ambiente de trabalho.  

Outro estudo, intitulado “Os benefícios relativos do escritório verde contra o 

escritório improdutivo: três experimentos de campo”, realizado por acadêmicos da 

Universidade de Cardiff no Reino Unido a respeito da presença de vegetação natural 

no ambiente de trabalho, chegou à conclusão que, após a inserção de elementos de 

vegetação em um escritório, a produtividade aumentou em 15% ao longo de um 

período de 3 meses. Estatísticas demonstram também um aumento médio de 6% 

em produtividade e 15% em bem-estar em ambientes com iluminação e vegetação 

natural. (HUMAN SPACES, 2015, p. 26) 

 

FIGURA 5 – ELEMENTOS MAIS DESEJADOS EM ESCRITÓRIOS 

 

FONTE: HUMAN SPACES (2015) 
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FIGURA 6 – IMPACTO DA VEGETAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

 

FONTE: HUMAN SPACES (2015) 

 

Assim, ressalta-se a grande importância do tratamento das áreas externas e 

da incorporação do paisagismo para a criação de ambiência, tendo como resultado o 

aumento de prazer e bem-estar nas áreas de trabalho.  

 

 

 

O estudo da privacidade está intrinsecamente ligado aos conceitos da 

proxêmica. O criador do conceito de proxêmica, Edward T. Hall (1966) a define como 

“o estudo da estruturação do microespaço humano” (HALL, 1966, p. 13). Trata-se do 

“estudo das interações espaciais entre pessoas, suas proximidades e distâncias, 

suas posições e linguagem corporal, o comportamento na interpretação cultural dos 

espaços entre pessoas, seus territórios e privacidade” (OKAMOTO, 1996, p. 123).  

Assim, a proxêmica classifica quatro tipos de espaços com base na 

proximidade entre as pessoas, sendo eles: o espaço íntimo, o espaço pessoal, o 

espaço social e o espaço público. 
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TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DA PROXÊMICA 

DISTÂNCIA PREFERÊNCIA DIMENSÃO (m) CONVERSAÇÃO 

Íntima Próxima 0,15 Sussurro audível 

 Longe 0,15 a 0,45 Conversação íntima 

Pessoal Próxima 0,45 a 0,75 Voz moderada 

 Longe 0,75 a 1,20 Participação pessoal 

Social Próxima 1,20 a 2,20 Assunto impessoal 

 Longe 2,20 a 3,65 Negócio formal 

Pública Próxima 3,65 a 7,30 Discurso formal 

 Longe > 7,50 Declaração pública 

FONTE: ADAPTADO DE OKAMOTO (1996) 

 

O espaço íntimo diz respeito a uma distância de 0 a 15 cm entre as pessoas, 

caracterizando relações íntimas de amor, abraço ou luta. Dessa forma, não cabe sua 

aplicação em um ambiente de trabalho. Já os demais espaços citados abarcam as 

principais atividades realizadas num ambiente de trabalho, sendo detalhados a 

seguir em sua relação com a privacidade e individualidade.  

O espaço pessoal é aquele referente ao espaço em torno da pessoa, ou a 

usualmente chamada “bolha pessoal”. Segundo Hall (1966), o espaço pessoal se 

coloca numa distância de 0,45m a 1,20m de distância entre os ocupantes. Como 

fator determinante na ambiência, é esse tipo de espaço cujo foco tem a maior 

influência na sensação de privacidade e individualidade do sujeito. Uma invasão 

nesse espaço causa a sensação de desconforto, como se o indivíduo sentisse a sua 

privacidade invadida, se manifestando por meio de inquietação ou de isolamento. 

Cita-se assim o exemplo do comportamento das pessoas ao entrarem em 

elevadores, onde a conformação do espaço obriga os usuários a ficarem mais 

próximos do que gostariam dos outros, com contatos que variam do espaço íntimo 

ao espaço pessoal. 

 Dessa forma, os locais de trabalho individual devem preservar o espaço 

pessoal do usuário, projetando áreas com dimensionamento e espaçamento entre si 

suficientes para a manutenção da privacidade.  

 Para as atividades coletivas e trabalhos em equipe, a proxêmica define os 

espaços social e público. O espaço social caracteriza-se nas relações que ocorrem 
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nas distâncias de 1,20m a 3,65m, como trabalhos em grupo, pequenas reuniões 

entre outros. Já no espaço público, com distâncias acima de 3,65m, caracterizam-se 

os pronunciamentos públicos, treinamentos em auditórios, eventos, entre outros. 

Embora façam parte da proxêmica, esses espaços pouco se relacionam com as 

questões de privacidade e individualidade. 

 A individualidade se relaciona também com o chamado espaço territorial. O 

ato de ocupar uma mesa em uma sala de aula ou uma baia no local de trabalho e ali 

tomar posse durante o seu turno repetidamente todos os dias é o que se define 

como territorialidade. Embora aquele espaço não seja realmente seu por direito, o 

indivíduo cria um elo de conforto com aquele local, tornando um hábito ocupa-lo e 

reagindo negativamente quando outros o ocupam sem sua autorização. A respeito 

desse comportamento, Okamoto (1996) coloca: 

 

Os homens costumam delimitar seu terreno, sua propriedade, com 

marcas e divisórias. Em locais como a sala de aula, os alunos, como 

os profissionais de escritórios, tendem a fixar seus lugares. Da 

mesma forma agem os frequentadores de restaurantes, teatros ou 

cinemas, de um jardim público ou de um shopping. Sempre existe a 

tendência pessoal de se preferir um determinado local, um território 

ou um assento (OKAMOTO, 1996, p. 132). 

 

Essa relação do usuário com o seu espaço privativo se dá por meio do 

controle que esse tem sobre aquele local, mesmo que temporariamente. A 

customização do local de trabalho, com atos como colocar foto de familiares, alguns 

livros ou até mesmo a organização dos equipamentos na bancada trazem a 

sensação de conforto e pertencimento. Dessa forma, nos ambientes de trabalho 

contemporâneos com enfoque na ambiência faz-se necessária essa liberdade, 

proporcionando aos agentes maior sensação de intimidade e liberdade de 

comportamento no seu local de trabalho. A respeito dessa individualidade e 

privacidade, Besteti (2014) conclui: 

 

A privacidade diz respeito à proteção da intimidade do indivíduo, e 

facilita os processos de trabalho necessários aos relacionamentos 

profissionais. O aumento da interação social torna-se, também, mais 

espontâneo e significativo, a partir da possibilidade de encontros em 
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ambientes que permitam escolhas. Entendendo que cada pessoa é 

diferente da outra, vinda de um cotidiano e espaço social específico, 

busca-se criar ambientes que permitam ao usuário preservar sua 

identidade. Essa individualidade é reforçada pelo entendimento de 

que os valores culturais determinam características próprias em 

diferentes comunidades, que manifestam seus desejos e 

necessidades de acordo com suas histórias. É preciso respeitar a 

privacidade, autonomia e vida coletiva da comunidade em que se 

está atuando, construindo ambiências acolhedoras e harmônicas que 

contribuam para a promoção do bem-estar desse grupo social. 

(BESTETI, 2014, p. 605). 

 

É preciso então, no momento das decisões projetuais, que se desenvolvam 

espaços e layouts que levem em consideração o respeito às distâncias do espaço 

pessoal e que facilite as interações dos espaços social e público. O mobiliário 

individualizado deve assim garantir o distanciamento correto entre os usuários e 

apresentar espaço o suficiente para que este consiga criar apego e pertencimento, 

dando liberdade para a disposição dos equipamentos e elementos de territorialidade, 

como decoração, arranjo físico pessoal, entre outros.  

 

 

 

O conceito de confortabilidade abordado na ambiência se coloca como a 

união de diversas qualidades de um ambiente arquitetônico. São os aspectos físicos, 

funcionais e psicológicos que atuam sobre um indivíduo favorecendo o seu bem-

estar no momento. O simples acesso a uma fonte de água, o adequado controle das 

temperaturas, a promoção de encontros entre pessoas, até a inserção de elementos 

de arte locais são fatores que contribuem para uma maior confortabilidade que 

trazem familiaridade ao usuário, promovendo relaxamento psicológico e bem-estar a 

um ambiente. 

Embora esse conceito se concentre muito mais nas subjetividades humanas, 

trafegando por valores como o gosto pessoal, as preferências e os desejos do 

usuário, é necessário que o projeto de arquitetura, em suas fases de concepção, 

leve em consideração as particularidades de todos os usuários e preveja uma 
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organização espacial funcional que favoreça o livre acesso e que permita a inserção 

de elementos culturalmente familiares nas zonas de fluxo, de ação e de espera. 

O Ministério da Saúde (2010), em sua cartilha de Ambiência, ressalta a 

importância de considerar a confortabilidade para a criação de ambiências quando 

coloca: 

Pensar a confortabilidade dentro do conceito de ambiência é também 

resgatar esse vínculo para junto do processo de produção de saúde, 

construindo-se um território onde usuários e trabalhadores 

identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços. (...) Nesse 

sentido, é importante que, ao criar essas ambiências, se conheçam e 

respeitem os valores culturais referentes à privacidade, autonomia e 

vida coletiva da comunidade em que está se atuando. Deve-se 

construir ambiências acolhedoras e harmônicas que contribuam para 

a promoção do bem-estar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

Por fim, trabalhar com a ambiência é pensar em um ambiente que promova o 

acolhimento e o bem estar dos seus usuários, entendendo as subjetividades de cada 

indivíduo e as referências culturais locais. Assim, o projeto arquitetônico que tem 

esse conceito como seu foco deve promover o livre fluxo de pessoas, a ótima 

funcionalidade, além de preservar a individualidade e a privacidade dos seus 

usuários, inserindo-o em um ambiente que promova o prazer e preze pela 

confortabilidade em todos os seus espaços. 

 

 

 

O conforto ambiental e a ergonomia são qualidades fundamentais de qualquer 

ambiente independente do seu uso. É impossível se pensar em arquitetura que não 

considere esses aspectos, seja em ambientes residenciais, hospitalares, religiosos 

ou outros quaisquer.  No entanto, esses atributos ultrapassam a barreira do bem-

estar e da saúde em ambientes corporativos. Eles podem ser utilizados como fatores 

fundamentais para o aumento de produtividade de uma empresa, promovendo 

aspectos positivos como: a manutenção e qualificação de seus recursos humanos, 

evitando o desperdício de investimento em treinamentos para funcionários que não 
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permanecem no quadro da empresa; a diminuição da taxa de demissões voluntárias; 

a diminuição da quantidade de processos trabalhistas com possíveis transgressões 

às normas de conforto e ergonomia vigentes; a promoção de uma maior qualidade 

de vida aos seus funcionários com melhorias no engajamento e na satisfação 

voltada para a produção, entre outros. Todas essas qualidades têm um grande 

impacto na valorização da imagem da empresa perante a sociedade e na geração 

de lucros do negócio, tornando-o sustentável sob os diversos pontos de vista, do 

pessoal ao econômico.  

Lamberts et. al. (1998) define como conforto ambiental o estado físico de 

satisfação proporcionado por um espaço ao ser humano nele inserido. Ele agrega as 

diversas variáveis ambientais e ergonômicas sentidas pelo usuário no ambiente 

construído, como o conforto higrotérmico, o conforto luminoso, o conforto acústico, a 

qualidade do ar, o conforto olfativo e os aspectos antropométricos (LAMBERTS, et. 

al., 1998). Essas variáveis físicas contribuem para a manutenção do bem-estar do 

indivíduo que habita aquele espaço, fazendo com que alguma mudança brusca 

nessas qualidades altere completamente o humor e o prazer desse agente tendo 

como consequência a vontade de não permanecer ali.  

Assim, de modo a aumentar o espectro de compreensão a respeito desse 

tema, serão detalhadas a seguir partes compositoras do conforto ambiental, 

conceituando seus principais agentes e fazendo uma reflexão a respeito da 

influência de cada uma para o bem-estar e para a produtividade de um ambiente de 

trabalho em escritórios corporativos. 

 

 

 

Segundo Gonçalves (GONÇALVES et al, 2015), um ser humano se encontra 

em conforto higrotérmico quando, fisiologicamente, o seu corpo não necessita ativar 

os seus mecanismos de termorregulação para a realização de atividades ou 

descanso. O indivíduo, assim, pode realizar atividades diversas, moderadamente 

sedentárias, sem acelerar o seu metabolismo e sem sentir desconforto. Essa 

qualidade é influenciada por diversas variáveis, como o bioclima local, as decisões 

arquitetônicas da edificação, o uso ou não de ventilação e climatização e a 

vestimenta dos usuários. 
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A caracterização do bioclima local é o principal norteador das estratégias 

arquitetônicas que contribuirão para o conforto em um ambiente. É o clima que 

determina o uso de roupas pesadas ou leves, a presença de elementos vazados em 

um edifício ou soluções herméticas e fechadas, a valorização da entrada da 

radiação solar no interior dos ambientes ou a sua total proteção dela. Em locais 

tropicais e litorâneos, o conforto é possível com um simples sombreamento e a 

permissividade às brisas. Já em locais de clima temperado e frio, os invernos 

rigorosos exigem um total isolamento do meio externo, criando um microclima 

moderado em seus abrigos.  

Com base nisso, os estudos de conforto ambiental no espaço construído 

começaram a florescer na criação de métodos e ferramentas de auxílio ao projeto de 

arquitetura nas diversas variáveis climáticas presentes no nosso planeta. Dentre as 

principais ferramentas, uma das mais utilizadas e referenciadas devido a sua 

capacidade de traçar um panorama geral sobre as soluções arquitetônicas voltadas 

ao conforto ambiental com base nos diferentes climas é a Carta Bioclimática de 

Givoni (GIVONI, 1992). A carta bioclimática de Givoni (ver figura 7) se trata de um 

gráfico no qual, por meio do cruzamento de dados como as temperaturas de bulbo 

seco e úmido e a pressão atmosférica, se demarca a área de conforto e, 

dependendo do ponto de cruzamento dos dados, qual a estratégia mais adequada 

para se chegar nesse conforto térmico.  

FIGURA 7 – CARTA PSICROMÉTRICA 

 

FONTE: GIVONI (1992) 
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De acordo com o banco de dados da Plataforma Clima Tempo (2018), 

trazendo para a realidade da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, temos uma 

temperatura média de 26ºC, com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC em média 

anual. De acordo com a NBR 15220-3 – Desempenho térmico de edificações 

(ABNT, 2003) – que utiliza o método de Givoni para análise, a cidade de Natal se 

localiza na Zona Bioclimática 8 (figura 8), sendo representativo para as cidades 

litorâneas do Nordeste Brasileiro e para a totalidade da região Norte, e coloca como 

diretrizes de conforto nas edificações, como o uso de grandes aberturas para 

proporcionar ótima ventilação natural e o sombreamento dessas, evitando a 

incidência direta de radiação no interior dos ambientes.  

 

FIGURA 8 – IDENTIFICAÇÃO DA ZONA BIOCLIMÁTICA 8 NO MAPA DO BRASIL 

 

FONTE: ABNT NBR 15220-3, 2003. 

 

No entanto, esse potencial de ventilação vem perdendo espaço para os 

sistemas de climatização. Nos últimos anos, como mostra a matéria da Jornalista 

Ana Clara Costa para a Revista Veja (COSTA, 2014), as vendas de aparelhos de ar-

condicionado no varejo tiveram um crescimento de 50% a 100% nas principais lojas 

do país em 2013 e continuam em grande crescente, sendo apontado por 
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especialistas do IBGE como um novo indicador de aumento de renda e do padrão de 

vida das famílias por ser um item de consumo considerado supérfluo quando 

comparado a itens vitais como fogão e geladeira no cenário doméstico. Assim, 

culturalmente reconhece-se o aparelho de ar-condicionado como um item de status 

social e não como algo obrigatoriamente necessário para a geração de conforto. 

Trazendo para a realidade dos edifícios de escritórios, Gonçalves et al. 

(2015), coloca que, apesar da real necessidade de climatização em locais de climas 

extremos, a maior causa do uso da climatização se coloca principalmente nas 

questões culturais e na imagem de prestígio que um ambiente climatizado traz. 

 

Por essa razão, mais do que uma mudança de paradigma 

arquitetônico e tecnológico, a introdução de ventilação natural em 

edifícios comerciais requer uma mudança radical na noção de 

conforto ambiental. Em especial, essa mudança refere-se aos 

padrões de conforto térmico, que dominam a cultura do ambiente de 

trabalho desde a arquitetura do pós-guerra, com a disseminação de 

uma zona de conforto restrita e universal que oscila ao redor dos 

22ºC (+ ou - 2ºC) (GONÇALVES et al, 2015, p. 58). 

 

O modelo de edifícios hermeticamente fechados e climatizados têm se 

tornado cada vez mais populares desde o advento dessa tecnologia. Primeiramente 

aplicado em escritórios localizados em regiões de clima muito quente (acima de 

35ºC durante o dia), esse modelo em escala comercial passou a se difundir para 

todas as realidades climáticas. No entanto, em locais de climas não extremos é 

possível aproveitar o potencial de ventilação local por meio de melhores estratégias 

arquitetônicas, utilizando dispositivos de controle de entrada de ar e o 

sombreamento de aberturas.  

A respeito do uso da ventilação natural em ambientes de escritórios, o 

Capítulo 2 da obra “Edifício ambiental” organizado por Gonçalves e Bode 

(GONÇALVES et al.,2015) traz uma reflexão a respeito desse tema. A autora cita 

como um fator preocupante o intenso crescimento do setor comercial e residencial 

nas grandes cidades localizadas em países de clima quente, como no Oriente 

Médio, no leste da Ásia e nas grandes metrópoles latino-americanas. A crescente 

explosão imobiliária nesses setores vem se tornando uma das grandes responsáveis 
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no consumo energético das cidades devido à utilização de climatização, sendo o 

setor comercial e residencial responsáveis por mais de 60% do consumo total das 

cidades (GONÇALVES et al.,2015). 

Vieira (2011), ao realizar estudos a respeito do consumo energético de 

edifícios no Rio de Janeiro, identificou a possibilidade de reduzir em até 75% o 

consumo das edificações por meio de soluções arquitetônicas como o aumento da 

massa térmica das envoltórias e das paredes internas, além do uso do 

sombreamento a da ventilação por meio da configuração correta de aberturas.  

Yannas (2008), realizando um estudo em um edifício na cidade de Abu Dhabi, 

local de clima desértico com temperaturas que chegam aos 50ºC, por meio de 

estratégias como a diminuição em 50% da quantidade de superfícies envidraçadas 

nas fachadas, além do uso de vidros com bom desempenho térmico e a inserção de 

elementos de sombreamento conseguiu uma redução estipulada no consumo de 

230kWh/m² no ano para apenas 36 kWh/m² no mesmo período. Outro fator 

considerado por Yannas é a mudança dos parâmetros de conforto, aplicando uma 

temperatura mais realista de 29ºC em vez dos internacionalizados 22ºC.  

Esses dois estudos comprovam o grande impacto das decisões arquitetônicas 

na minimização do ganho térmico e dos gastos energéticos de uma edificação 

localizada em regiões de clima quente. Para tanto, algumas características de 

projeto favorecem o baixo ganho térmico e a ventilação natural dos ambientes 

internos dos escritórios, como coloca Gonçalves et al. (2015): 

 Sombreamento das aberturas, evitando o ganho térmico com 

incidência direta de radiação solar na parte interna;  

 Utilização de pés-direitos superiores a 3m, permitindo a retirada de 

calor por dispositivos de convecção acima da zona de ocupação; 

 Escritórios do tipo landscape, com mínimas divisões internas de piso a 

teto; 

 Aberturas de entrada e saída, promovendo ventilação cruzada em todo 

o ambiente; 

 Profundidade otimizada de até 05 vezes a altura do pé direito (15m); 

 Taxa de ocupação com 10m² por pessoa e equipamentos; 

 Utilização de iluminação artificial e equipamentos eletrônicos eficientes 

com baixa geração de calor.  
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Utilizando esses parâmetros, juntamente com o tratamento térmico das 

envoltórias, tem-se um pavimento de escritórios projetado para a maior eficiência 

energética e com ênfase no conforto por meio de ventilação natural em uma boa 

parte do ano para cidades de clima quente, como é o caso da cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte, onde a ventilação é abundante durante todo o ano com 

temperatura média compensada de 26ºC (máxima média de 31ºC e mínima média 

de 22ºC). Essa estratégia que utiliza em sua grande parte a ventilação natural para 

promover conforto e a climatização em casos de necessidade quando a temperatura 

externa estiver comprometendo esse conforto, é chamada de modo misto. A respeito 

desse sistema, Gonçalves et al. (2015) coloca: 

 

O modo misto tem comprovado ser um bom acordo entre a confiança 

de se ter os sistemas ativos à disposição e a vontade de se ter um 

edifício verdadeiramente de melhor desempenho ambiental, abrindo 

os espaços internos para as flutuações e incertezas da ventilação 

natural. Mesmo quando o condicionamento ativo do ar não é uma 

necessidade identificada no diagnóstico climático do local, além das 

economias de energia, o valor da estratégia de modo misto está na 

criação de um modelo alternativo ao edifício da caixa de vidro 

hermeticamente fechada, uma vez que requer a inserção de 

esquadrias que possam ser abertas para a ventilação natural. 

(GONÇALVES et al., 2015, p. 77). 

 

Conclui-se então que, antes de tudo, é necessário desconstruir a cultura 

arquitetônica dos edifícios de escritórios padronizados, com suas grandes fachadas 

de vidro desprotegidas e com grande foco na climatização artificial. Esse tipo de 

solução, que desconsidera o potencial e os fatores climáticos do seu local de 

implantação, gera edificações com um altíssimo consumo energético e alto potencial 

de desconforto interno. Assim, o edifício de escritórios ambientalmente responsável 

deve se colocar no caminho oposto, criando pavimentos estreitos, composto por 

envoltórias com ótimo desempenho térmico, aberturas sombreadas e permeáveis à 

ventilação natural, promovendo continuas trocas de ar no seu interior e, quando se 

fizer necessário, estar pronto para a utilização do seu sistema ativo de 

condicionamento de ar.  
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O uso e a importância da iluminação na arquitetura se colocam em diversas 

linhas. Seja para criação de efeitos estéticos em fachadas e projetos de interiores, 

passando pelo indispensável uso para desenvolvimento de atividades meticulosas, 

como cirurgias e montagens de microcomputadores, até o aproveitamento do 

potencial de iluminação natural do local, o uso da luz é um elemento indispensável 

para a sobrevivência humana e para criação de seus ambientes construídos.  

Em ambientes corporativos, onde a atividade fim das empresas se dá na 

realização de tarefas com intenso uso de microcomputadores, produzindo 

documentos, realizando atendimentos, entre outros, o uso da iluminação ganha um 

caráter diretamente relacionado ao funcional, sem enfoque no apelo estético e na 

criação de sensações. Embora se possa utilizar a iluminação artificial e natural para 

criar ambiência em áreas como refeitórios e salas de descanso, é preciso, 

necessariamente, prover a área de trabalho com nível de iluminação suficiente para 

a realização da atividade designada.  

A Norma Brasileira 5413 – Iluminância de Interiores (ABNT, 1992) 

regulamenta o nível de iluminância para os ambientes de trabalho com base no seu 

uso com foco no conforto do usuário para a realização de determinadas tarefas. 

Para as atividades de escritório, foco do produto dessa dissertação, a norma coloca 

níveis de iluminância mínima de 500 lux e máxima de 1000 lux medidas a 75 

centímetros do piso ou no nível de área de trabalho a ser executado. 
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FIGURA 9 – REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA DA NBR 5341  

 

FONTE: ABNT, 1992. 

 

Além de garantir o ótimo nível de iluminância nos ambientes, é necessário 

que essa iluminação seja uniforme e bem dimensionada. As superfícies refletoras 

devem ser bem pensadas e localizadas de modo a evitar desconforto por 

ofuscamento nos agentes de trabalho. Sobre o impacto e a importância da 

iluminação dos ambientes de trabalho, Pinheiro (2014) coloca: 

 

Uma iluminação inadequada pode causar desconforto e fadiga visual, 

dor de cabeça, ofuscamento, redução da eficiência visual ou mesmo 

acidentes. Iluminação artificial é também um dos sistemas que mais 

consome energia no ambiente construído. Boa iluminação aumenta a 

produtividade, gera um ambiente mais prazeroso e pode também 

salvar vidas (PINHEIRO et al, 2014, p. 35). 

 

Em resposta a esse grande consumo energético causado pelo uso irrestrito 

de iluminação artificial, é cada vez mais importante se pensar na iluminação natural 

como item de decisão projetual para a arquitetura sustentável. É preciso, portanto, 

se pensar em soluções arquitetônicas que aliem a responsabilidade térmica e 
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acústica com a permeabilidade dos ambientes à luz natural, dividindo a 

responsabilidade com o sistema de iluminação artificial para atender a demanda.  

Lamberts et al. (1998), no capítulo 5 de sua obra “Eficiência energética na 

arquitetura”, faz uma reflexão a respeito do uso da iluminação natural como um 

diferencial no projeto, visto que as soluções de iluminação artificial não requerem um 

processo complexo de projeto da arquitetura, restringindo-se às escolhas e locação 

dos equipamentos.  

A iluminação artificial pode e deve ser pensada pelo arquiteto 

também, mas o grande diferencial desse profissional projetista está 

justamente no bom projeto de iluminação natural, que inclui conceitos 

e elementos como a forma do edifício, suas cores, orientação 

distribuição espacial e outros que acompanham o projeto desde o 

início e que participam da expressividade final da arquitetura. 

(LAMBERTS et al., 1998) 

 

Sobre a iluminação natural em salas comerciais e escritórios, Lamberts et al. 

(1998) aponta a sua importância no alívio do estresse desse ambiente de trabalho 

quando há um contato com o exterior. Dentre as principais estratégias arquitetônicas 

para o uso de iluminação natural nos ambientes externos, o autor destaca: 

 O uso de pátios e átrios descobertos para gerar iluminação em 

ambientes internos; 

 O uso de prateleiras de luz e iluminação zenital para captação de luz 

indireta; 

 A correta distribuição de aberturas sombreadas ao longo da fachada, 

juntamente com a melhor orientação do edifício em relação ao sol; 

 O uso de cores claras e refletivas nos ambientes internos, facilitando a 

propagação uniforme da luz. 

Assim, aliando o uso de algumas dessas estratégias de iluminação natural 

com dispositivos de iluminação artificial com bom desempenho energético, tem-se 

um sistema de iluminação híbrido capaz de gerar um baixo consumo de energia ao 

mesmo tempo em que proporciona iluminação suficiente para atender às normas 

vigentes. Para tanto, recomenda-se o uso de lâmpadas de LED, dispositivos de 

controle de iluminância como os trimmers e um projeto de compartimentação dos 
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circuitos, possibilitando a customização do acendimento das luminárias de acordo 

com a demanda de uso. 

 

 

 

No que diz respeito ao conforto acústico, nenhuma outra atividade realizada 

em ambientes corporativos e escritórios exige tanto da necessidade de 

condicionamento acústico como as centrais de teleatendimento e call centers. Como 

apresentado anteriormente, o excesso de ruído nos ambientes de call centers é um 

dos grandes responsáveis pelos inúmeros problemas que atingem a categoria de 

trabalhadores dessa área. Por serem ambientes com uma alta densidade de 

pessoas fazendo atendimento ao mesmo tempo em suas centrais telefônicas, tem-

se um intenso ruído de fundo e, para conseguir discernir o que o interlocutor fala 

através da linha telefônica, o atendente tende a sempre aumentar o volume do seu 

headset até altos níveis de ruído em fonte intra-auricular que podem chegar a mais 

de 100 dB e que acarretam graves problemas como perdas auditivas permanentes 

(PAIR) e de voz (disfonia).  

A legislação trabalhista vigente coloca como patamar máximo de exposição 

ao ruído para ambientes de teleatendimento um nível de pressão sonora de 

65dB(A). No entanto, como mostra o levantamento de estudos na área realizado por 

Vergara et al. (2006), esse nível é rotineiramente ultrapassado em excesso: 

 

Em um estudo conduzido por Ivanovich et al. (1994), 260 operadoras 

de telefonia usuárias de fones de ouvido foram monitoradas. O ruído 

captado pelo microfone do ouvido artificial registrou níveis entre 78,4 

dB(A) e 86,6 dB(A) e picos de níveis de pressão sonora de 90 dB(A) 

a 96 dB(A). Stephen et al. (1995) realizaram um estudo com 37 

operadores de teleatendimento usuários de fones de ouvido, 

utilizando, no ouvido real, para avaliar a exposição a ruído, um 

minimicrofone colocado na entrada do canal auditivo de cada um dos 

indivíduos. Os resultados evidenciaram que o nível sonoro 

encontrava-se numa faixa de 79,9 dB(A) a 103,8 dB(A), cuja média 

foi de 87 dB(A). Patel e Broughton (2002) realizaram um estudo que 

consistiu em 15 visitas a diferentes centrais de teleatendimento, com 
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150 usuários de fones de ouvidos de ambos os sexos. Os níveis 

sonoros produzidos pelos fones de ouvido foram obtidos através de 

um manequim equipado com um simulador de ouvido e um molde de 

orelha. Os níveis de ruído encontram-se entre 65 dB(A) a 88 dB(A), 

com média de 77 dB(A) e desvio padrão de 5 dB(A) (VERGARA et al. 

2006). 

 

Outra importante lacuna deixada pela legislação brasileira é que essa não 

regulamenta a medição dos níveis de ruído diretamente nos fones dos 

trabalhadores. As medições acontecem no ambiente de trabalho a captam apenas o 

chamado ruído de fundo gerado pela fala dos demais colaboradores. Embora esse 

ruído também tenha um grande peso e precise ser controlado, a metodologia atual 

aplicada pela lei brasileira desconsidera a principal fonte de ruído para o atendente 

que é a presente no dispositivo intra auricular. A respeito disso, Vergara et al. 

(2008), ressalta: 

As recomendações da legislação brasileira para garantir as 

condições de conforto acústico, em ambientes de trabalho como 

centrais de teleatendimento, não podem apenas considerar os níveis 

globais e as curvas avaliação de ruído ambiente. Os níveis de 

exposição ao ruído no ouvido do operador de teleatendimento devido 

a uma fonte sonora próxima, neste caso o fone de ouvido, devem 

ser quantificados e levados em conta numa futura normativa que 

determine limites máximos de exposição sonora. (VERGARA et al., 

2008). 

 

Em estudo realizado por Vergara et al. (2006), o autor realizou medições de 

ruído nos fones de 32 atendentes em uma central de teleatendimento em Santa 

Catarina utilizando método de medição direta com minimicrofone para a saída dos 

fones de ouvido e outro método utilizando medição em cabeças de manequins para 

efeito comparativo, seguindo as prescrições da Norma Internacional ISO 11904. 

Como resultado, Vergara observou que ambos os métodos apresentaram resultados 

semelhantes, podendo ser os dois utilizados pela legislação brasileira em uma futura 

revisão da norma. A média de ruído coletada nos dois métodos foram de 76,2 dB e 

78,5 dB, estando mais de 10dB acima do permitido por norma.  
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Em um segundo estudo, Vergara et al. (2008) buscou investigar a diferença 

em decibéis do ruído medido no ambiente e no fone de ouvido dos teleatendentes. 

Para tanto, foi utilizado o mesmo grupo de 32 atendentes em uma central na cidade 

de Santa Catarina do estudo anterior, agora dividindo-os em quatro grupos de 

operadores. Constatou-se assim que os quatro grupos apresentaram nível de ruído 

do ambiente acima de 65dB (G1 – 70dB, G2 – 66,8dB, G3 – 68,2dB, G4 – 66,1dB). 

Quando medidos no dispositivo intra-auricular, esses níveis se mostraram ainda 

maiores para os quatro grupos, chegando aos 80dB em todos eles (G1 – 80,2dB, G2 

– 82,3dB, G3 – 84,7dB, G4 – 80,1dB). Tem-se um salto médio de 13,5dB em relação 

ao ruído medido no ambiente para o ruído no fone de ouvido do trabalhador.  

Esse nível de ruído, além das consequências na geração de doenças 

ocupacionais, também afeta o psicológico dos funcionários, gerando consequente 

baixa na produtividade. Um estudo realizado pela empresa britânica especialista em 

acústica, Ecophon (2017), aponta o impacto positivo que um ambiente 

acusticamente confortável pode gerar para as empresas: 

 

O ruído é um problema de negócios. Uma recente meta análise de 

21 estudos publicados sobre o impacto na produtividade de 

condições ambientais, incluindo o ruído, encontrou que – após levar 

em conta outros fatores nos estudos que tem a ver com as 

edificações e as atividades de trabalho – remover ruídos indesejáveis 

e que causam distração podem melhorar a produtividade em até 2%. 

(ECOPHON, 2017).  

 

Isso ocorre devido à capacidade que o ruído excessivo tem de causar não só 

impactos físicos, como a dor, o aumento do calor no corpo e a vibração de órgãos, 

como impactos fisiológicos (aumento de pressão e batimentos cardíacos, além da 

perda auditiva) e até psicológicos, como o aumento de irritabilidade, do nível de 

estresse e da redução de desempenho em atividades que requerem concentração. 

Esses efeitos psicológicos do som são abordados pela disciplina da psicoacústica, 

que estuda fatores como a personalidade dos grupos no ambiente, os ruídos e sons 

de fundo e os seus efeitos nas pessoas, além da sensibilidade dos agentes aos 

diferentes níveis de distração sonora. 
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Os estudiosos Paige Hodsman e Nigel Oseland (ECOPHON, 2017) colocam 

algumas diretrizes que auxiliam na concepção dos espaços de trabalho com base na 

psicoacústica, que são: 

 Deslocar os ruídos de distração ao prover a empresa com áreas de reuniões 

informais e brainstorming. Prover áreas de silêncio, como locais de trabalho 

com concentração além de deixar claro por meio de comunicação visual quais 

áreas são permissíveis aos ruídos e quais são restritivas.  

 Evitar a geração de ruídos em locais abertos. Deve-se pensar em zonear 

equipes mais barulhentas próximas entre si e distantes de equipes mais 

silenciosas. Para tanto, é preciso se considerar a personalidade das pessoas 

e qual a sua tolerância ao ruído daquele local. 

 Reduzir a quantidade de ruído ao diminuir a densidade de usuários no mesmo 

espaço por meio do aumento no tamanho de suas estações de trabalho. 

Quanto mais pessoas em um ambiente, mais ruído será gerado. Assim, é 

necessário um bom projeto de condicionamento acústico, prezando pela 

inteligibilidade da fala e pelo isolamento acústico de áreas mais ruidosas para 

o resto dos ambientes. 

 Educar os trabalhadores do espaço sobre as boas maneiras de comunicação, 

treinando-os para o uso correto dos equipamentos e alertando-os para as 

consequências do ruído para sua saúde e produtividade (ECOPHON, 2017). 

 

Concluindo, em vistas de proporcionar o ótimo conforto acústico, é necessário 

pensar em soluções de projeto que contemplem essas diretrizes e que proporcionem 

o máximo de absorção do ruído excedente, isolando e condicionando os ambientes 

chaves a partir de um zoneamento acústico que classifique e separe fisicamente as 

zonas de silêncio das zonas de ruído. Assim, para o isolamento acústico é 

necessário se pensar em envoltórias e divisórias com boa capacidade isolante, 

reduzindo não só o ruído do entorno urbano do edifício como também os ruídos 

gerados pelo uso de um ambiente para o outro. Artifícios como o uso de divisórias 

em camadas, utilizando materiais com boas propriedades isolantes como lã de vidro 

ou lã de rocha, além do uso de vidros duplos ou insulados com bom desempenho 

acústico devem estar no topo dessas decisões.  

Já para a melhoria da qualidade sonora dentro desses ambientes, deve-se 

trabalhar o condicionamento acústico, utilizando materiais absorventes e refletores 
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para que se atinja o excelente tempo de reverberação do som para o uso da palavra 

falada. Nesse sentido, indicam-se as divisórias acústicas absorventes, as nuvens 

acústicas, o forro acústico, o uso de estofados permeáveis, o uso de carpetes, entre 

outras soluções que contribuem para a minimização da reflexão e propagação do 

som para além de onde se necessita.  

 

 

 

Ergonomia é a disciplina que estuda as interações dos homens com outros 

elementos do sistema, como máquinas, equipamentos, sistemas e tarefas, com o 

objetivo de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho. (DUL et 

al., 2004). Com o advento dos sistemas de produção industrial, se tornaram 

evidentes os problemas causados pelo desenfreado ritmo de trabalho nas indústrias 

e a sua falta de regulação, levando a um grande crescimento de doenças 

relacionadas ao ritmo e às posturas no trabalho que desencadearam uma série de 

pesquisas na área da higiene ocupacional. Assim, como fruto desses estudos, a 

ergonomia teve origem como ciência formalizada no final da Segunda Guerra 

Mundial em 1949 com a criação da Sociedade de Pesquisa em Ergonomia na 

Inglaterra e se desenvolveu ao longo dos anos com o surgimento das novas 

tecnologias e relações de trabalho. 

A ergonomia é uma ciência multidisciplinar que envolve diversas áreas como 

as engenharias voltadas para a produção e para a segurança do trabalho, a 

arquitetura na criação de espaços e na análise de variáveis ambientais, até as áreas 

da saúde como a psicologia, fisioterapia e a medicina do trabalho (ABRAHÃO et al. 

2009). 

Basicamente, o campo de atuação da ergonomia se dá: 

 Na relação entre o indivíduo e as diversas interfaces de trabalho; 

 Nos trabalhos de exigência muscular, como o transporte manual de cargas; 

 Nas atividades que executam tarefas repetitivas e constantes; 

 Nas atividades em terminais eletrônicos e/ou de documentação, cujo trabalho 

não promove grandes movimentos (atividades sedentárias); 

 Na análise e correção de posturas, reconhecendo os riscos ergonômicos de 

cada local de trabalho; 
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 No projeto de mobiliário e novas interfaces que levem em consideração às 

individualidades dos agentes e a sua antropometria; 

 Nos aspectos psicológicos que atuam sobre os trabalhadores, como o 

cansaço, a fadiga muscular, o humor, e demais acontecimentos que 

prejudicam seu bem-estar e rendimento; 

 E nos aspectos fisiológicos, considerando seu gênero, idade, porte físico, 

entre outras características pessoais. 

Conhecidas a sua definição e seu campo de atuação, busca-se agora 

compreender a importância dessa disciplina nos campos produtivos com o foco nos 

ambientes de trabalho corporativo (atividades gerais em escritórios). 

 

 

 

Do ponto de vista da segurança do trabalho, os escritórios podem parecer 

menos agressivos ao se compararem com a quantidade de riscos em que o 

trabalhador está inserido quando em atividades como a construção civil, o trabalho 

em indústrias, o manuseio de produtos químicos e hospitalares entre outros. No 

entanto, como mostra o Boletim Informativo Quadrimestral sobre Benefícios por 

Incapacidade, desenvolvido pelo ministério da Previdência Social e publicado no 

Portal Brasil (2014), a quantidade de afastamentos por motivos de má postura e 

esforços repetitivos (20,76% do universo) e doenças provocadas por risco 

ergonômico, ultrapassaram a quantidade de afastamentos por lesões traumáticas 

causadas por acidentes de trabalho (19,64%), em 2014.  Segundo a Revista 

Proteção (2012), mais de 27% dos trabalhadores da área corporativa em escritórios 

apresenta dores nas costas ou no pescoço e ombros causados por má-postura e 

risco ergonômico. 

Como visto na contextualização do problema dessa dissertação, esses 

acontecimentos negativos se acentuam ainda mais nas centrais de teleatendimento. 

Das atividades realizadas em escritórios, esse ramo é um dos que necessitam de 

um aumento crescente na atenção por parte dos órgãos públicos no aprimoramento 

das leis trabalhistas com vistas à qualificação dos ambientes de trabalho.  
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Além dos aspectos psicológicos, abordados pelo estudo da ambiência, e dos 

aspectos ambientais, abordados na conceituação e nos estudos do conforto 

ambiental, faz-se necessária uma avaliação baseada nas posturas de trabalho 

desses profissionais, levando em conta as suas ações básicas no dia-a-dia, bem 

como a presença de esforços repetitivos e outros movimentos que possam causar 

algum tipo de desgaste físico. Essa é a responsabilidade de Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET), cuja aplicação varia de acordo com a necessidade de cada 

trabalho, possuindo métodos específicos para tal. A realização dessa análise como 

estudo de caso em ambientes de escritório apresenta resultados importantes que 

merecem citação. 

 Villarouco et al. (2008), em um estudo de caso a respeito de dois escritórios 

de contabilidade na cidade de Recife, foi além nas discussões a respeito do 

desempenho de espaços de trabalho sob o enfoque da ergonomia do espaço 

construído. Através da aplicação de questionários que comparam o ambiente real 

com o ambiente ideal imaginado pelos trabalhadores (aspectos psicológicos), 

chegou-se a resultados que servem de boa reflexão. Para isso, Villarouco lançou 

mão da aplicação de uma AET adaptada (centrada nos aspectos ambientais) e da 

metodologia de Constelação de Atributos, “uma técnica experimental de análise das 

associações espontâneas de ideias, onde se interroga uma população cujas 

características se conhecem e depois se agrupam os qualificativos referentes ao 

aspecto eleito” (VILLAROUCO, 2008). 

Para a empresa “A”, avaliada, a percepção dos funcionários para o ambiente 

ideal imaginado apresentou uma maior vontade em dispor de equipamentos 

adequados e conforto lumínico (distância psicológica 1), seguido pela funcionalidade 

(distância psicológica 2), mesa/cadeira confortável, conforto térmico, motivação e 

profissionalismo (distância psicológica 3) e as demais qualidades citadas (distância 

psicológica 4) como mostram a figura 8. No ambiente real, colocou-se como os mais 

citados como aspectos positivos a motivação e o conforto das mesas e cadeiras, 

seguido pelo conforto lumínico em segundo lugar e as demais características em 

terceiro lugar (ver figura 10). 
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FIGURA 10 – PESQUISA NA EMPRESA A 

 

FONTE: VILLAROUCO, 2008. 

 

Já para a empresa “B”, o ambiente ideal para os funcionários elencou em 

ordem de prioridade a adequação dos equipamentos, o conforto lumínico e o uso de 

cores claras e agradáveis em primeiro lugar, seguido por mesas e cadeiras 

confortáveis, presença de vegetação com integração para o exterior e a harmonia 

entre as pessoas (segundo lugar) e as demais características em terceiro. Já no 

ambiente real, o ponto mais citado foi a boa convivência entre as pessoas. Citou-se 

em segundo lugar o desconforto das mesas e cadeiras e o espaço pequeno para 

cada um, e em terceiro os demais itens apresentados na figura 11. 

 

FIGURA 11 – PESQUISA NA EMPRESA B 

 

FONTE: VILLAROUCO, 2008. 
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Assim, Villarouco et al. (2008), por meio da análise ergonômica do ambiente 

construído, juntamente com a aplicação de ferramentas da psicologia ambiental, 

conseguiu traçar um panorama claro da influência da ergonomia para a satisfação e 

consequente produtividade dos funcionários das empresas citadas. A autora ressalta 

ainda a necessidade dos projetos englobarem as questões humanas para que os 

indivíduos se apropriem do espaço e se sintam em pleno conforto para a realização 

de suas tarefas:  

 

É através das satisfações humanas que se pode conseguir um 

aumento da produtividade do sistema, seja de forma direta, através 

da redução de tempos, movimentos e recursos, seja de forma 

indireta, através da redução de índices de absenteísmo, 

afastamentos, turnover, pela promoção de uma maior satisfação do 

trabalho, saúde do trabalhador, refletindo em sua motivação, 

componente indubitavelmente atrelado à produtividade. 

(VILLAROUCO et al. 2008). 

 

Assim, com pequenas melhorias no espaço, fruto de um correto planejamento 

com enfoque na satisfação e ergonomia dos trabalhadores, é possível incrementar a 

produtividade da empresa, harmonizando o lado humano do trabalho com o capital, 

ocasionando uma situação positiva para essas duas naturezas (VILLAROUCO et al., 

2008). 

 

 

 

Os mais recentes estudos a respeito da atividade de teleatendimento já 

começam a apontar para a necessidade da qualificação desse ambiente de trabalho 

sob o ponto de vista econômico. Os gastos gerados por um ambiente nocivo se 

tornam cada vez mais significativos quando se traduzem em pedidos de demissão, 

novas admissões com consequentes gastos em novos treinamentos, custos 

processos trabalhistas, pagamento de licenças por razões de saúde, entre outros. 

Assim, o investimento no projeto de um ambiente com mais qualidade e em 
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mudanças no campo da gestão estão se tornando indispensáveis para o sucesso do 

negócio.  

Sabendo da importância de controlar esses custos, as empresas de 

teleatendimento da atualidade possuem um grande desafio: fornecer aos seus 

funcionários um ambiente confortável, flexível e que os faça se sentirem acolhidos e 

valorizados, ao mesmo tempo em que não podem abrir mão de uma grande 

quantidade de material humano adensado em seus escritórios, uma vez que a 

produtividade desse setor é diretamente relacionada à quantidade de pessoas 

envolvidas na realização individual de atendimentos. A respeito dessa necessidade, 

a Herman Miller, empresa internacional do ramo de móveis e equipamentos de 

escritórios, no artigo “Call Centers encontram sua voz” (2010), coloca: 

 

Qualquer planta de empresa que procura apenas colocar o máximo 

de pessoas na menor quantidade de espaço possível está destinada 

a causar retrocesso. A razão para isso é que os bons agentes – o 

tipo que os call centers querem manter – não apreciam serem 

tratados como sardinhas. Embora os call centers estejam recebendo 

mais respeito, eles continuam sendo locais duros de trabalhar e mais 

duros ainda de se fidelizar uma equipe – a maioria tende a ter um 

altíssimo número de turnover (desistência do funcionário em 

trabalhar no local). Em um esforço de barrar essa vazão, muitos call 

centers estão analisando minuciosamente seus ambientes de 

trabalho para terem certeza de que não estão dando aos seus 

empregados mais razões para procurarem emprego em outros locais 

(HEMAN MILLER, 2010).  

 

Em uma profissão onde o agente realiza todo o seu trabalho sentado em uma 

única área de trabalho, sob alta pressão, fato que potencializa a aparição de dores 

no pescoço e braços devido a tensão do trabalho, a necessidade de estações de 

trabalho confortáveis é primordial. Todo o mobiliário e os equipamentos devem 

fornecer a possibilidade de regulação para atender aos diversos biótipos, mantendo 

sua postura em nível excelente e minimizando ao máximo os riscos ergonômicos. A 

empresa deve fornecer, também, treinamento aos seus funcionários para o correto 

manuseio desses equipamentos. 
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Além das demais qualidades necessárias à promoção de um ambiente sadio, 

como o estudo da ambiência e do conforto, na escala de atuação individual da 

ergonomia (diretamente relacionada ao usuário e não à coletividade), recomendam-

se os seguintes itens para trabalhos de teleatendimento (HERMAN MILLER, 2010): 

 

 Mobiliário ergonômico com dispositivos de regulagem para atender às 

variações antropométricas dos agentes; 

 Superfícies de trabalho ajustáveis em altura e com espaço suficiente para 

promover cinestesia ambiental; 

 Cadeiras ergonômicas com ajustes de altura do assento, acomodação da 

coluna e apoios para os braços ajustáveis em altura; 

 Monitores com ajuste de altura ou acomodados em superfície regulável; 

 Bandeja inclinável para acomodação do teclado; 

 Mousepad acolchoado para movimentos de pulso; 

 Aparador com inclinação regulável para apoio dos pés; 

 

Sob o ponto de vista funcional, os novos call centers precisam ser flexíveis, 

com capacidade de abrigar mudanças de layout estando preparados para o 

recebimento de novas tecnologias. Em um momento em que as descobertas e 

avanços nas tecnologias da informação e nos sistemas de conectividade à distância, 

é preciso que essas novas edificações prevejam a distribuição de suas redes de 

modo fácil e sem ocasionar a desocupação do pavimento para manutenção e 

melhorias. Assim, pisos elevados com canaletas de distribuição, o uso de shafts e 

postes de ligação entre o forro e as estações de trabalho, bem como a previsão de 

pequenos data centers distribuídos por toda edificação em locais estratégicos são 

fatores cada vez mais indispensáveis.  

Em relação ao layout das estações de trabalho, quando se fala em centrais de 

teleatendimento a primeira imagem que vem à mente é a distribuição linear de baias 

de trabalho lado a lado e separadas por barreiras que promovem a individualidade e 

restringem o contato com os demais colaboradores. A justificativa desse tipo de 

distribuição é o altíssimo adensamento de pessoas promovido, dando a falsa 

impressão de máxima produtividade e aproveitamento do espaço (ver figura 12). No 
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entanto, como visto anteriormente, esse tipo de distribuição espacial muitas vezes 

causa mais problemas para as empresas do que resoluções.  

 

FIGURA 12 – EXEMPLO DE LAYOUT EM UM CALL CENTER TRADICIONAL 

 

FONTE: GOOGLE IMAGES, 2017. 

 

Com base nisso, muitos call centers na Europa e na América do Norte estão 

utilizando um sistema de layout em agrupamentos de baias de trabalho, os 

chamados clusters. “A ideia é dar suporte à comunicação entre e durante as 

ligações com um layout que facilita para agentes e supervisores o compartilhamento 

de informações e recursos” (HERMAN MILLER, 2010). Essa nova tendência nos 

projetos de call centers está promovendo a troca das fileiras alinhadas de cubículos 

por desenhos não-lineares e orgânicos que agrupam os agentes e favorecem o 

trabalho em equipe e a comunicação em ambientes mais abertos e colaborativos. 

Assim, a nova imagem dos call centers atuais tende a ser um pavimento com fluxo 

livre em vez de estruturalmente rígido. Os altos painéis estão dando espaço para 

ambientes abertos com partições mais baixas que são mais fáceis de observar por 

cima e ao redor, ajudando os atendentes a estarem conectados aos colegas. Além 

das qualidades ambientais que esse tipo de abordagem proporciona, o contato com 

os colegas promove o aprendizado por observação e, em modo geral, a criação de 

laços de amizade entre a equipe com consequente aumento do bem-estar. 
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 Um dos sistemas mais populares que estão sendo aplicados nos call centers 

atuais em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra é o sistema Resolve 

(HERMAN MILLER, 2010). Esse sistema se trata da utilização de módulos 

compostos por três mesas distribuídas em um eixo de onde partem as divisórias em 

120 graus. Esses módulos podem ser conectados e distribuídos de diversas formas 

formando agrupamentos com desenho orgânico capazes de se inserir em ambientes 

de diversos formatos (ver figura 13). Assim, a principal vantagem dessa proposta é a 

união da necessidade de adensamento das centrais de teleatendimento com um 

desenho diferenciado de layout que promove a comunicação e o trabalho em equipe 

ao mesmo tempo em que distribui igualmente os espaços de trabalho e preserva as 

individualidades dos agentes.  

 

FIGURA 13 – SISTEMA RESOLVE 

 

FONTE: HERMAN MILLER, 2010. 

 

Estudos realizados em uma central de teleatendimento canadense mostrou 

que a utilização desse sistema promoveu um melhor aproveitamento do espaço em 

30% mantendo a mesma densidade anterior. Além disso, os gastos com o rearranjo 

do espaço e a manutenção de peças caíram em 65% após a utilização do resolve. 

(HERMAN MILLER, 2010). A figura 14 mostra a planta de layout desse projeto na 

versão anterior à aplicação do sistema e a versão após o sistema. Destacam-se as 

diversas possibilidades de organização, a promoção de fluidez, maiores espaços 

livres com boas consequências como a melhor distribuição de iluminação e 

ventilação e a facilitação do caminhar. 
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FIGURA 14 – COMPARAÇÃO ENTRE LAYOUTS 

 

FONTE: HERMAN MILLER, 2010. 

 

Tendo analisado os aspectos psicológicos e físicos que atuam sobre o bem-

estar dos trabalhadores da área corporativa com enfoque nas centrais de 

teleatendimento, faz-se necessária uma reflexão a respeito do rebatimento dessas 

qualidades da ambiência, do conforto e da ergonomia na legislação brasileira e 

como essa pode ser melhorada para que se minimizem os inúmeros problemas que 

atingem essa categoria de trabalhadores. 

 

 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego, em suas Normas Regulamentadoras, 

trata da Ergonomia especificamente na Norma Regulamentadora 17. Ela faz um 

apanhado geral a respeito das situações de trabalho que apresentam risco 

ergonômico e regulamenta padrões a serem obedecidos para todas as empresas 

atuantes no Brasil. Abrange, assim, as mais diversas atividades, como o transporte 

de cargas por pessoas, o trabalho estático, o uso de maquinário e demais atividades 

que requerem esforço corporal, bem como coloca parâmetros ambientais 

necessários para os locais de trabalho, como controle de ruído, temperatura, 

umidade, velocidade do ar, entre outros.  
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A NR-17 foi originalmente publicada em 1978 e sofreu incrementos e 

alterações nos anos de 1990 e 2007. Em 2007, já de posse do crescimento recorde 

de casos de doenças do trabalho registradas pelos trabalhadores de 

teleatendimento em relação a outras áreas produtivas, juntamente estimulada pelo 

enorme crescimento da área, lançam-se dois anexos para a NR-17. O anexo I, 

tratando exclusivamente dos operadores de Check-out, e o anexo II, tratando 

exclusivamente dos trabalhadores da atividade de teleatendimento. Dessa forma, 

como o anexo II tem caráter substitutivo para os itens dispostos na NR-17 original, 

serão analisados a seguir os principais pontos dessa legislação, buscando tecer 

reflexões a respeito de sua eficácia e quais os pontos podem ser passíveis de 

melhoria.  

Primeiramente, é preciso ressaltar que esse anexo é dividido em 10 itens que 

serão apresentados a seguir: 

1 – Introdução, aplicação e conceituação da atividade 

2 – Mobiliário do posto de trabalho  

3 – Equipamentos dos postos de trabalho 

4 – Condições ambientais de trabalho 

5 – Organização do trabalho 

6 – Capacitação dos trabalhadores  

7 – Condições sanitárias de conforto 

8 – Programas de saúde ocupacional e prevenção de riscos ambientais 

9 – Pessoas com deficiência 

10 – Disposições transitórias 

 

Após análise da legislação, é possível classificar seus itens em duas linhas 

claras de atuação. A primeira delas são os requisitos que se enquadram nos 

aspectos físicos, arquitetônicos e ambientais do trabalho, relacionados aos assuntos 

da cinestesia, ergonomia dos postos de trabalho e as variáveis ambientais. A 

segunda linha diz respeito a questões de gestão e organização do trabalho, tratando 

de assuntos como a definição das jornadas, as peculiaridades da atividade, a 

regulamentação dos tempos de descanso, dos fatores psicológicos como a pressão 

por resultados e os principais deveres que os gestores devem cumprir. 
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TABELA 3 – SEPARAÇÃO DOS ANEXOS DA NR-17 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2018. 

 

Como dito anteriormente, os problemas na área de teleatendimento têm 

origem nessas duas áreas. Ambientes e edifícios mal projetados para receber a 

atividade, potencializando problemas de conforto térmico, lumínico e acústico, sem 

nenhuma ação para promoção de bem-estar, quando somadas às pressões desse 

ambiente de trabalho (a busca por metas impossíveis e medidas de gestão 

desumanas), acarretam em todas as consequências problematizadas com grande 

impacto na saúde do trabalhador e na retenção de pessoal pelas empresas. Assim, 

cria-se um cenário onde os dois lados (gestores e trabalhadores) perdem. No 

entanto, analisando as competências do profissional arquiteto e o seu papel na 

criação ou no combate a esse tipo de ambiente, a análise desse capítulo se dará 

sobre os itens referentes ao tema da arquitetura. Aponta-se e estimula-se, porém, a 

necessidade de revisão aos itens que intercedem sobre a gestão para que, em 

conjunto com as reflexões apresentadas aqui, se possam buscar novas formas mais 

humanas e eficazes de atuação na área de teleatendimento. 

Dando início às análises, o segundo item do anexo II da NR-17 (Mobiliário do 

posto de trabalho) apresenta as principais características físicas do posto de 

trabalho dos atendentes. Regulamenta as dimensões de bancada para trabalho com 

NR-17 - Anexo II 

Arquitetura e Ergonomia 

2 – Mobiliário do posto de 
trabalho  

3 – Equipamentos dos postos 
de trabalho 

4 – Condições ambientais de 
trabalho 

7 – Condições sanitárias de 
conforto 

9 – Pessoas com deficiência 

Gestão 

5 – Organização do trabalho 

6 – Capacitação dos 
trabalhadores  

8 – Programas de saúde 
ocupacional e prevenção de 

riscos ambientais 

10 – Disposições transitórias 
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ou sem consulta, a necessidade de superfícies com regulagem de altura para 

monitor e teclado, a necessidade de apoio para os pés quando necessário e a 

obrigatoriedade de cadeiras com 05 apoios, regulagem de braços, apoio de coluna e 

altura, entre outras características. Quando comparado aos outros itens da norma, o 

item 2 abrange bem as necessidades ergonômicas para os postos de trabalho. Os 

itens regulamentados de fato garantem a postura ergonômica ideal, possibilitando a 

acomodação dos membros em angulações confortáveis por volta de 90º e 

minimizando os riscos ergonômicos das atividades estáticas. Ressalta-se a 

necessidade da customização do posto de trabalho, garantindo que este acolha as 

individualidades físicas de todos os trabalhadores.  

No entanto, questiona-se o dimensionamento dos postos de trabalho quanto 

aos conceitos da proxêmica e dos problemas causados pelo adensamento 

desenfreado de trabalhadores no mesmo ambiente. Em largura, a dimensão mínima 

pedida pela norma é de 90cm para trabalhos sem consulta. Quando analisados em 

área, cada posto de trabalho ocupa 0,67m². Quando considerado também o assento, 

tem-se uma área variando em torno de 1m² por trabalhador e posto de trabalho. Sob 

o ponto de vista da proxêmica, essa distância entre pessoas se classifica em nível 

pessoal, não indicado para ambientes de trabalho. Além disso, essa proximidade 

causada pelo adensamento potencializa a geração de ruídos de fundo, uma vez que 

na atividade, os trabalhadores utilizam constantemente a fala. Por ter esse elevado 

nível de ruído, o trabalhador é obrigado a aumentar o volume do seu headset, 

desencadeando todos os problemas auditivos e de voz apresentados anteriormente.  

O item 03 do anexo analisado fala sobre os equipamentos dos postos de 

trabalho e vagamente caracteriza o fornecimento e o uso dos headsets, que devem 

estar em perfeitas condições de funcionamento e higiene. Uma única ressalva que 

se faz é a proposição de controle de ruído nos headsets, proibindo os usuários a 

elevarem o volume além do nível de decibéis regulamentado. Assim, quando 

houvesse essa necessidade de melhorar a audição no trabalho, as alterações 

seriam obrigadas a ocorrer no ambiente e não diretamente no headset do 

trabalhador.  

Analisando o item 04 desse anexo, tem-se talvez o mais problemático de 

todos. Inicialmente se coloca a obrigatoriedade de condicionamento acústico do 

ambiente, adotando medidas como o isolamento acústico do ruído externo e 

medidas de controle como o arranjo físico, o uso de divisórias acústicas, entre 
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outras, fazendo referência ao atendimento dos níveis de ruído regulamentados pela 

NBR 10152 (1987). Assim, obriga-se o atendimento a um nível máximo de ruído de 

65 dB no ambiente. No entanto, a própria NR-17 comete um grave erro ao 

regulamentar as medições de ruído próximas ao ouvido do trabalhador e não 

diretamente em seu canal auricular com o uso de headset, como mostra o item 

17.5.2.2 (MTE, 2007). 

 

17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser 

medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído 

determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na 

altura do tórax do trabalhador (MTE, 2007). 

 

Como visto anteriormente, estudos comprovam que os níveis de ruído 

medidos no ambiente para os medidos diretamente no headset se apresentam em 

média 13,5dB mais baixos, não representando a realidade de pressão sonora 

absorvida pelo usuário. Faz-se fundamental, portanto, que ocorra uma revisão da 

norma nesse aspecto, regulamentando e apresentando um método de medição 

coerente que avalie a pressão sonora nos headsets e não no ambiente. Ainda sobre 

as análises acústicas, é preciso também que se regulamentem os índices ideais de 

tempo de reverberação, obrigando as empresas a disporem de ambientes propícios 

para o uso da fala, evitando reverberações excessivas que obrigam o trabalhador a 

aumentar o volume do seu aparelho para conseguir discernir a fala dos clientes em 

relação ao ruído de fundo.  

Quanto ao conforto térmico, a norma coloca como obrigatório um índice de 

temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC, o que também é bastante questionável. Não 

se leva em consideração as diferentes zonas bioclimáticas do país e as estratégias 

para se atingir o conforto térmico em cada local. Ao invés de se considerarem essas 

peculiaridades por meio de um detalhamento maior, colocando índices ideais para 

cada zona e abrindo a possibilidade de se atingir o conforto térmico utilizando meios 

não mecanizados, obriga-se a utilização de climatização, em contraponto às 

principais tendências e estudos da arquitetura bioclimática, eficiência energética e 

sustentabilidade. Em seguida, ao obrigar o uso de climatização, a norma se 

contradiz e mostra preocupação para a prevenção da “síndrome do edifício doente”, 

que se ocasiona justamente com o enclausuramento de ambientes climatizados. É 



 64 

 

preciso, então, regulamentar a implantação de ventilação cruzada nesses ambientes 

ou outras formas de retirada do ar viciado, como, por exemplo, o uso de exaustores 

e captadores de ar além da correta localização de aberturas, estipulando também 

um valor mínimo de trocas do ar nesses ambientes. Em continuidade, o item 4 

adiciona informações a respeito da velocidade do ar, da umidade, dos controles e da 

qualidade do projeto de climatização apresentando linhas básicas e relacionando 

alguns documentos necessários para a fiscalização por parte do ministério do 

trabalho.  

Faz-se necessário, portanto, um maior detalhamento a respeito do controle e 

das aferições dos índices ambientais, sendo o item 4 de uma forma geral, bastante 

vago e repleto de lacunas. Uma maior atenção e revisão desse item são fatos de 

imensa importância, uma vez que é na qualidade do ambiente onde se geram os 

principais problemas causadores de doenças do trabalho na área de 

teleatendimento, como as perdas auditivas e disfonias.  

Os itens 07 (condições sanitárias de conforto) e 09 (pessoas com deficiência) 

compartilham uma mesma característica: ambos são extremamente curtos e vagos.  

O item 07, composto apenas por três subitens, regulamenta a necessidade de 

banheiros com separação por sexo, local para lanche e armários individuais para 

guarda de objetos, a disponibilidade água potável irrestrita nas proximidades do 

posto de trabalho e a presença de ambientes voltados para o descanso com 

dimensionamento proporcional localizado fora do ambiente onde ocorre o seu 

trabalho. Existe assim, muito espaço para melhorias. Um dos pontos sobre o qual se 

propõe a reflexão é a maior caracterização ambiental dessas áreas de descanso, 

podendo agregar os conceitos de ambiência e de conforto. É preciso regulamentar 

pontos importantes como a promoção de conforto ambiental (como é feito com os 

ambientes de trabalho), a localização adequada desses ambientes e indicar a 

necessidade dessas zonas de alívio do estresse como parte fundamental da 

proposta de uma central de teleatendimento, vistos os impactos psicológicos que a 

função acarreta nos seus trabalhadores.  

Já o item 09, que trata da acessibilidade, conta apenas com dois subitens de 

recomendações vagas. Diz apenas que a empresa deve fornecer mobiliário que se 

adapte às necessidades do deficiente, caso o que está regulamentado no item 02 

não atenda, e que todas as condições de trabalho levem em consideração os 

trabalhadores com deficiência. Em nenhum momento a NR-17 cita a principal 
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legislação a respeito da acessibilidade, a NBR 9050. Assim, há muito que se 

aprimorar no que diz respeito ao livre acesso para pessoas com deficiência na 

regulamentação dos espaços, na destinação de postos de trabalho, entre outros. 

Recomenda-se, no mínimo, a indicação na norma regulamentadora para que todos 

os gestores tenham acesso e sejam obrigados a seguir a NBR 9050.  

Conclui-se, portanto, que apesar de cobrir lacunas importantes na 

regulamentação da área de teleatendimento com o acréscimo de seu segundo 

anexo, a NR-17 ainda deixa um imenso espaço para melhorias no que diz respeito 

aos temas da arquitetura e ergonomia abordados nessa norma. É necessário um 

grande esforço no detalhamento e na revisão de itens importantes como os 

requisitos ambientais de conforto térmico e acústico, principalmente na revisão do 

método de medições de ruídos utilizando headsets e na obrigatoriedade de 

climatização sem levar em consideração as características bioclimáticas do local. É 

importante também o aprofundamento de temas como os impactos psicológicos do 

ambiente no trabalhador, deixando espaço para a inserção de itens factíveis como a 

implementação de conceitos de ambiência na criação de zonas de alívio de 

estresse, a revisão da acessibilidade, que vagamente é citada na legislação, e a 

benéfica revisão do dimensionamento dos postos de trabalho objetivando um menor 

adensamento da planta e consequente diminuição do ruído de fundo para 

atendimento do conforto acústico.  

Traçando um paralelo a respeito da legislação nacional com o que se é 

praticado em outros países, têm-se alguns bons exemplos que podem ser 

adicionados a fim de melhorar nossa regulamentação.  

Sobre a escolha e avaliação de equipamentos e postos de trabalho com 

enfoque na ergonomia, a Comissão Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional da 

Austrália (1991), por meio da norma Ergonomic Principles and Checklists for the 

Selection of Office Furniture and Equipment apresenta uma regulamentação que vai 

além do aspecto legal e oferece checklists para avaliação de equipamentos como a 

mesa de trabalho, cadeiras com ou sem possibilidade de ajustes, bem como o apoio 

para os pés e o suporte para documentos em cima da mesa, como mostra o 

exemplo da figura 15 a seguir. Assim, é possível fazer uma rápida verificação a 

respeito da conformidade com a legislação dos equipamentos instalados em seu 

local de trabalho, evitando intervenções futuras e custosas em projetos finalizados.  
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FIGURA 15 – EXEMPLO DE CHECKLIST DA NORMA AUSTRALIANA 

  

FONTE: COMISSÃO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL DA AUSTRÁLIA, 

1992. 

 

Uma importante norma internacional recentemente lançada pela ABNT no 

Brasil é a ISO 11226:2013, intitulada “Ergonomia – Avaliação de posturas estáticas 

de trabalho” (ABNT, 2013). Essa norma apresenta um método complexo de 

avaliação postural para atividades estáticas, oferecendo um passo a passo de 

avaliação da postura dos agentes por meio da separação dos grupos corporais e os 

seus ângulos de disposição em relação à estação de trabalho (exemplo na figura 

16). Baseando-se em um sistema de tabelas e checklist, é possível fazer uma 

avaliação de risco a respeito do local de trabalho, concluindo pela necessidade ou 

não de intervenções ergonômicas no ambiente.  
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FIGURA 16 – EXEMPLO DE TABELA DA NORMA ISO 11226:2013 

 

FONTE: ABNT, 2013. 

 

Por fim, uma última norma para adaptação à legislação brasileira é o “Guia 

para a Segurança, Saúde e Bem-estar no trabalho (aplicações gerais) Regulações 

2007” da Autoridade de Saúde e Segurança do Reino Unido (2017), mais 

precisamente o capítulo 1 da parte 2, que diz respeito ao local de trabalho. Diferente 

das anteriores citadas, essa se coloca como uma regulamentação bastante 

abrangente em relação aos temas da saúde e segurança nos ambientes de trabalho, 

nos mesmos moldes em que se enquadra a NR-17 no Brasil.  

Apresenta assim, diretrizes para diversos temas, como: ventilação de áreas 

fechadas, temperatura do ambiente, iluminação natural e artificial, parâmetros para 

aberturas e janelas, saídas de emergência, rotas de fuga e equipamentos de 

combate ao incêndio, além de questões de higiene sanitária, acessibilidade e 

diversos outros temas, todos complementados por explicações a respeito. O que a 

difere basicamente da legislação brasileira é o aprofundamento dado a cada tema e 
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a quantidade superior de temas em relação à NR-17. Como visto, a NR-17 cobre 

poucos temas e de forma bastante superficial, regulamentando valores de medição, 

mas sem desenvolver o método, sem apresentar ferramentas de verificação. Logo, 

sugere-se a revisão da norma brasileira, demonstrando que há necessidade e 

espaço para incorporação de mais informações seguindo o exemplo de leis 

estrangeiras, contribuindo assim para uma legislação mais completa, robusta e com 

menos lacunas no tema da ergonomia e da saúde e segurança ocupacional. 
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O projeto a ser analisado trata-se da proposta vencedora do Concurso do 

Anexo para o edifício do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) na cidade 

do Rio de Janeiro, que teve início no dia 18 de fevereiro do ano de 2014 e 

homologou o seu vencedor no dia 22 de outubro do mesmo ano. Sua escolha como 

referência para o projeto dessa dissertação foi baseada pelo uso do edifício, voltado 

ao setor corporativo, pelas decisões arquitetônicas e funcionais e, por fim, pela sua 

forma. Como autor da proposta vencedora, cuja execução ainda não há previsão, 

tem-se o arquiteto Daniel Gusmão e sua equipe. 

Localizado na Av. República do Paraguai, Centro da cidade do Rio de 

Janeiro, o BNDES até então funcionava no famoso Edifício de Serviços do Rio de 

Janeiro (EDSERJ), uma edificação verticalizada monolítica de pavimentos 

corporativos, próxima em seu contexto urbano a importantes pontos de referência da 

cidade, como a Catedral Metropolitana, a Sede do Banco do Brasil e o Convento de 

Santo Antônio. Com a criação do Concurso para o Anexo, a nova edificação possui 

terreno exatamente ao lado do Edifício EDSERJ, numa encosta verde do morro de 

Santo Antônio. 

FIGURA 17 – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE EARTH, 2016. 
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A proposta, para obter êxito no julgamento do Concurso, teve de seguir 

diversos pontos obrigatórios impostos pelo edital, como a valorização da 

sustentabilidade por meio da etiquetagem da edificação com nível máximo, o 

atendimento da legislação local, o controle de gabarito em relação ao Mosteiro de 

Santo Antônio e o controle dos acessos definidos entre público e privado. Além 

disso, deve contemplar o seguinte programa de necessidades: Área Corporativa, 

Centro de Informação e Conhecimento, Centro de Documentação, Centro de 

Estudos e Desenvolvimento de Competências, Centro de Memória, Espaço de 

Qualidade de Vida e Fisioterapia, Centro Internacional Celso Furtado de Políticas 

para o Desenvolvimento, Auditório e Salas de Videoconferência, Datacenter, além 

de Áreas Comuns e Condominiais contendo: Estacionamento com o mínimo de 350 

vagas, Docas para carga e descarga, Instalações prediais, Terraço/Cobertura Verde, 

Administração do condomínio, Bicicletário, Vestiários, Refeitório, Hall, elevadores, 

escadas e sanitários, Copas e depósitos para material de limpeza. 

Tendo conhecidas as restrições e obrigatoriedades para a homologação do 

projeto no Concurso, para a ideia inicial da proposta tem-se projetar o novo edifício 

como um elemento de ligação entre os edifícios de importância de sua quadra, que 

são o Convento de Santo Antônio no alto do morro e o EDSERJ, edifício onde o 

BNDES possui uma de suas sedes. Esse novo projeto deve estabelecer ligação 

direta para o edifício em que se anexa, além de necessariamente criar um acesso ao 

convento pela rua em que se insere.  

Para tanto, o autor cria um edifício horizontalizado, composto por 10 

pavimentos acima do nível da rua (mais 05 pavimentos no subsolo), em forma de 

prisma retangular, que se interliga ao EDSERJ por meio de passarelas cobertas. 

Com essa ligação resolve-se o acesso ao prédio precedente, restando ainda a 

resolução do problema para o acesso ao Convento no alto do morro. Nesse sentido, 

por meio de um grande recorte da forma pura, o autor cria uma grande rampa com 

vários lances que percorre toda a fachada da obra, trazendo um choque visual e 

integrando a continuidade do espaço público no interior do edifício. Essa rampa faz o 

acesso ao Convento e ao teto jardim do edifício onde se encontram equipamentos 

de atividades lúdicas, lanchonetes, entre outros.  
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FIGURA 18 – PROPOSTA FINAL PARA O ANEXO DO BNDES 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2016. 

 

FIGURA 19 – VISTA INTERNA  

 

FONTE: ARCHDAILY, 2016. 

 

Além do apelo estético, o uso dos panos de vidro contribui para a utilização 

de iluminação natural no interior do edifício com base na necessidade das 

certificações de sustentabilidade requeridas pelo edital, além de explorar os visuais 

do entorno, como a vegetação do morro de Santo Antônio e os jardins tombados de 

Burle Marx, fator também pedido em edital. Porém, critica-se esse uso excessivo dos 

panos de vidro sob o enfoque do conforto ambiental e da eficiência energética da 
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edificação. Embora tecnologicamente existam hoje vidros com ótima capacidade 

térmica, há alternativas menos custosas e ambientalmente mais coerentes voltadas 

à utilização de elementos de sombreamento de aberturas, como brises e beirais. 

Morfologicamente, o autor também cria um antagonismo visual na relação entre os 

dois edifícios: o EDSERJ retangular bastante verticalizado contrastando com o seu 

Anexo também retangular, mas muito mais horizontalizado. 

Em sua organização programática, o Anexo dispõe de pavimentos com planta 

livre que se organizam em um sentido que parte do uso mais público nos 

pavimentos do térreo ao terceiro, para os de acesso mais restrito, do quarto ao 

nono, excluindo a sua cobertura que é de acesso público. Para tanto o programa se 

organiza na utilização de divisórias quando necessário.  

 

FIGURA 20 – PLANTA-BAIXA DO TÉRREO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2016. 

 

Os pavimentos se organizam em torno de um núcleo sólido que percorre 

verticalmente toda a edificação, composto por uma bateria de elevadores, escadas, 

depósitos, shafts e banheiros. Alheia a esse núcleo, a grande rampa atravessa a 

sobriedade desses pavimentos, contornando-os pela frente do edifício e por sua 
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lateral esquerda, aonde finaliza seu trajeto no sexto pavimento. Todo o acesso da 

rampa para o meio interno é controlado.  

Por fim, outro fator a ser apontado é a não consideração da topografia do 

terreno na concepção da arquitetura. A proposta de fato faz um grande recorte no 

morro de Santo Antônio, se encravando no mesmo e alterando drasticamente a 

condição natural original do local. 

 

FIGURA 21 – TERRAÇO JARDIM  

 

FONTE: ARCHDAILY, 2016. 

 

FIGURA 22 – CORTE LONGITUDINAL 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2016. 
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No entanto, a preocupação com as vistas da área verde presente no projeto 

não se rebate no tipo de inserção da edificação na área natural, que devasta quase 

que completamente o morro e a mata anterior. Isso nos leva a considerar: qual o tipo 

de sustentabilidade o projeto defende quando por um lado se coloca como um bom 

exemplo no uso de estratégias bioclimáticas e suas certificações, mas por outro lado 

sua inserção acaba gerando um impacto natural tão considerável?  

Dessa forma, o projeto para o Anexo do BNDES do Rio de Janeiro pode ser 

considerado um bom exemplo na aplicação da tectônica, dos conceitos de 

sustentabilidade e na permeabilidade que apresenta ao se tornar um elemento de 

ligação entre edifícios importantes no seu contexto e na sua fusão com espaço 

público. No entanto, critica-se o grande impacto ambiental da obra no elemento 

natural. Retira-se dele para uso na proposta dessa dissertação a organização do seu 

programa de necessidades, o uso da transparência para aproveitamento das vistas 

do entorno, a criação de espaços de convívio na área superior e as práticas de 

sustentabilidade do edifício em si, criticando sua inserção no lote.    

 

 

 

Localizado no bairro de Welshpool, na cidade de Perth, na Austrália, a sede 

da empresa Sanwell é um projeto realizado pelo escritório Braham Architects 

executado no ano de 2014. Trata-se de um edifício de uso corporativo com 350m² 

localizado na área industrial da cidade (ver figura 23). A escolha desse projeto como 

referência parte do uso que esse faz na aplicação de estratégias da arquitetura 

bioclimática com enfoque na eficiência energética, a serem detalhadas nesse 

estudo. Para tanto, faz-se necessário caracterizar o clima do local estudado para 

então poder avaliar a eficácia dos elementos arquitetônicos aplicados no projeto.  
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FIGURA 23 – SEDE DA EMPRESA SANWELL 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

A cidade de Perth está localizada no litoral ocidental da Austrália, abaixo do 

trópico de capricórnio. Suas coordenadas são 31° 57′ 8″ S, 115° 51′ 32″ E, 

equivalente à cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Assim, possui um 

clima classificado como temperado, com estações bem definidas e uma considerável 

variação de suas temperaturas. Como mostra a figura 24, o verão atinge a 

temperatura máxima de 32ºC com mínima de 15ºC. Enquanto que no inverno, 

durante o dia tem-se temperatura na média dos 18ºC com mínima de 8ºC a noite e 

nos momentos mais frios. Assim, tem-se a necessidade de uma arquitetura que 

possibilite a permeabilidade para a ventilação litorânea nos períodos de calor, 

dispondo também de envoltórias preparadas para a intensa radiação solar, bem 

como que consiga se tornar estanque a esses ventos nos momentos mais frios do 

ano, criando um microclima aquecido e confortável em seu interior. 
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FIGURA 24 – CLIMA SAZONAL EM PERTH 

 

FONTE: AUSTRALIA.COM, 2017. 

 

Como partido arquitetônico do projeto, os autores colocam que a ideia inicial 

foi criar um edifício com características contemporâneas sem desrespeitar a estética 

industrial das edificações do entorno (ARCHDAILY, 2017). Assim, a edificação se 

coloca como um volume monolítico, ocupando um terreno de 500m², e distribui o seu 

programa em 2 pavimentos, sendo um com dois níveis intercalados aproveitando um 

desnível encontrado no terreno.  

 

FIGURA 25 – LOCAÇÃO E SITUAÇÃO DO PROJETO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

Seu programa de necessidades é composto por: Entrada, Recepção, 

Segunda recepção, Área de escritórios, Sala de reunião informal, Sala de reunião 

formal, Bicicletário, Sala dos servidores, Área de desembarque, Sala de encontro 
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comum, Cozinha, Terraço e Sala de impressão, como mostram as plantas baixas a 

seguir (figuras 26 e 27).  

 

FIGURA 26 – PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

FIGURA 27 – PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Apresentado o projeto, detalham-se a seguir as estratégias arquitetônicas 

voltadas para o conforto ambiental e eficiência energética, que fizeram essa 

edificação receber o prêmio WA Architecture Awards do Instituto de Arquitetos da 

Austrália nas categorias “Arquitetura comercial” e “Arquitetura sustentável”.  

A primeira delas, e que faz a principal composição estética do projeto, é o uso 

de uma segunda pele em estrutura metálica de alumínio reflexivo vazado de tipo tela 

que é responsável pela diminuição da insolação na envoltória principal em até 70%. 

Essa tela envolve todo o segundo pavimento da edificação, sendo vazada somente 

nas áreas de janela, sem atrapalhar a visão para o meio externo, e é o seu desenho 

com recortes inclinados que agregam ao aspecto formal de sua arquitetura (ver 

figura 28). Com isso tem-se uma proteção importante das envoltórias contribuindo 

para uma considerável diminuição na carga térmica absorvida pelo edifício, 

enquanto promove a utilização de iluminação natural em todos os ambientes. 

Quando necessário, utiliza-se um reforço em lâmpadas LED de baixo consumo.  

 

FIGURA 28 – DETALHE DA SEGUNDA PELE DA FACHADA 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

Além dessa estratégia, toda a envoltória da edificação é projetada para um 

baixo ganho térmico. De modo a favorecer o isolamento por meio da massa térmica, 
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as paredes do edifício são compostas por blocos duplos de alvenaria, estando na 

maioria protegidas pela tela metálica. As lajes em concreto armado também 

contribuem para isso e apresentam um dimensionamento adequado para esse fim. A 

sua cobertura, além da laje em concreto armado, apresenta telhas metálicas do tipo 

sanduíche composta por material insulado que promove um excelente desempenho 

de isolamento térmico e acústico. 

Quanto à ventilação natural, o projeto investe na ventilação cruzada por meio 

de janelas mecanizadas nas suas fachadas leste e oeste que captam e distribuem a 

ventilação predominante sul/sudeste local para todo o edifício. Utiliza ainda na parte 

superior aberturas do tipo veneziana para a retirada do calor interno por meio de 

convecção. Essas estratégias contribuem para o resfriamento passivo do interior do 

edifício, diminuindo os gastos com climatização e promovendo boas taxas de 

renovação de ar nos ambientes internos. 

 

FIGURA 29 – ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Além das estratégias bioclimáticas que geram um grande impacto na 

diminuição do consumo energético de uma edificação, a sede da Sanwell também 

utiliza recursos de geração própria de energia limpa por meio de painéis 

fotovoltaicos para captação de energia solar na sua cobertura. São 100 painéis 

solares que somam uma capacidade de 30kW que suprem todo o consumo 

energético da empresa, devolvendo as sobras de volta para a rede de alimentação.  

Por fim, outras estratégias sustentáveis justificam a premiação recebida pelo 

projeto, como o aproveitamento da água cinza (usadas e descartadas pelas 

torneiras) para o aguamento dos jardins compostos por espécies de baixa 

necessidade de água, além do estímulo à utilização de transportes ecologicamente 

mais responsáveis com a presença de bicicletários e pontos de recarga para 

veículos elétricos.  

A sede da Sanwell, então, se coloca como uma ótima referência de aplicação 

de estratégias da arquitetura bioclimática e sustentável em edificações de uso 

corporativo, sendo possível, por meio de soluções projetuais, praticamente anular o 

consumo energético do edifício e até mesmo devolver energia gerada para a 

concessionária gerando lucro a partir disso. Esse cuidado com a escolha dos 

materiais das envoltórias, os elementos de fachada, as decisões de projeto como a 

locação de aberturas e a implantação do edifício, bem como a preocupação com 

outras questões com o reuso da água e a valorização de transportes de energia 

limpa são fatores a serem considerados na realização do projeto objeto de estudo 

dessa dissertação.  

 

 

Inaugurado no ano de 2010, o edifício da Sede nacional do Serviço Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em Brasília é um conjunto 

arquitetônico localizado na Asa Sul da cidade, próximo ao Lago Paranoá e que 

abriga, além dos diversos serviços corporativos do SEBRAE, espaços de uso 

público para eventos diversos do setor empresarial da cidade e se impõe como 

marco arquitetônico no uso da pureza dos materiais e na integração do edifício com 

a bela paisagem do entorno. 
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FIGURA 30 – SEDE DO SEBRAE EM BRASÍLIA. 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

O seu extenso programa se distribui em dois grandes blocos de dois 

pavimentos interligados sobre pilotis acima de uma grande plataforma com mais 

quatro pavimentos semienterrados que aproveitam um desnível decrescente a partir 

de sua porção frontal, que se liga à avenida L2 sul, à sua porção posterior em 

declividade com vistas e direcionada para o Lago Paranoá. Esse programa se 

distribui de forma zoneada a partir do térreo da edificação, que abriga os ambientes 

de uso público, como uma grande praça, locais para exposição e auditórios. Nos 

ambientes de subsolo se encontram as garagens e os ambientes de infraestrutura 

da edificação. Nos pavimentos superiores, ficam os ambientes de uso restrito como 

os escritórios e todo o setor corporativo do SEBRAE. 

 

FIGURA 31 – CORTE ESQUEMÁTICO DO PROJETO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Sobre a tectônica da edificação, destaca-se o enfoque na pureza dos 

materiais. A sua estrutura utiliza elementos em concreto e aço com a preocupação 

em manter as características físicas aparentes desses materiais, o que possibilita 

uma leitura simples da obra na identificação de cada elemento que a compõe. Os 

seus fechamentos, quase sempre em panos de vidro também se encaixam nessa 

proposta. Assim, com apenas esses sistemas cria-se uma composição complexa, 

porém muito clara em seus objetivos. Não se faz necessário esconder, por exemplo, 

os parafusos das estruturas metálicas ou as marcas das formas do concreto armado, 

muito menos disfarçar as marcas do tempo e das intempéries na proposta. O edifício 

abraça a pureza dos materiais e a coloca como partido (ver figura 32). 

 

FIGURA 32 – ESPELHO D’ÁGUA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

Outro aspecto de destaque desse projeto é o uso da transparência do vidro 

para a valorização das visuais (figura 33). Por todo o projeto, os fechamentos 

principais da fachada são feitos com panos de vidro, permitindo a vista para as belas 

paisagens da cidade de Brasília, principalmente a vista para o lago Paranoá. Essa 

transparência também favorece o uso da iluminação natural como principal fonte de 

luz nos escritórios. Para amenizar a ação do sol, o projeto utiliza brises metálicos 

reguláveis que absorvem a radiação direta e permitem uma customização na 

fachada de acordo com a incidência solar. É um elemento funcional e estético que 

traz movimento e dinâmica às fachadas dos grandes volumes horizontais. 
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FIGURA 33 – VISTA INTERNA PARA O MEIO EXTERNO 

  

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

Por fim, destaca-se a forma arquitetônica da edificação. Construída sobre 

pilotis e ao redor de pátio interno, a sede do SEBRAE em Brasília se coloca como 

dois grandes blocos horizontais interligados por circulações em suas extremidades 

fazendo uso de fechamentos em concreto aparente, curvos e retos, mantendo um 

aspecto mais fechado, quase brutalista, nas fachadas que recebem sol, e 

apresentando um conceito oposto de transparência e permeabilidade visual nas 

fachadas norte e sul. Em seu nível de pátio, espelhos d’água marcam os caminhos 

internos e ajudam a umidificar o clima seco característico da cidade.  

 

FIGURA 34 – VISTA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Como referência dessa obra retira-se o uso de pilotis e dos espelhos d’água 

como elementos de permeabilidade aos ventos e controle do clima, a forma 

arquitetônica horizontalizada em dois blocos, o uso do pátio interno, a transparência 

visual do interno para o entorno e o uso de elementos de proteção reguláveis na 

fachada como partido estético e de conforto ambiental. 

 

 

 

Como referência para o projeto de interiores, escolheu-se a sede da empresa 

Google na cidade de Madrid, Espanha. O projeto, assinado pelo escritório Jump 

Architects, ocupa dois pavimentos de um edifício comercial e foi inaugurado no ano 

de 2013.  

Característica por uma ambientação descontraída e inovadora, a sede da 

Google em Madrid teve como partido a criação de um espaço acolhedor que 

proporcionasse um alto nível de funcionalidade e flexibilidade e que agregasse uma 

forte identidade com a cultura local. O conceito central do projeto partiu da utilização 

de arcos de madeira como elementos de divisão do espaço, fazendo alusão às 

características formais da arquitetura ibérica, ao mesmo tempo em que se agrega 

modernidade com a utilização de cores vibrantes na composição e mobiliário com 

peças de design contemporâneo. 

 

FIGURA 35 – ARCOS EM MADEIRA 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Funcionalmente, o primeiro pavimento do escritório abriga o acesso principal, 

a recepção, um auditório, uma cantina e cozinha totalmente equipada que fornece 

alimentação para todo o escritório. No piso superior, localizam-se os postos de 

trabalho e diversas salas de escritório, além de espaços amplos de descanso com 

jogos e salas de reuniões informais. 

 

FIGURA 36 – VOLUMETRIA DAS PLANTAS DO PROJETO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 

 

Outro ponto destacado nesse projeto é o cuidado com a acústica interna. 

Todos os ambientes apresentam elementos estofados e carpete, além do uso de 

forro acústico e de divisórias com isolamento, proporcionando ótimo 

condicionamento e isolamento acústico de salas importantes, como as salas de 

videoconferência e reuniões. Esse cuidado, além do uso de materiais sustentáveis, 

levou o projeto a receber certificação LEED Gold.  

 

FIGURA 37 – VISTAS INTERNAS DO ESCRITÓRIO E RECEPÇÃO 

 

FONTE: ARCHDAILY, 2017. 
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Como resultado final, o escritório da Google em Madrid, ao utilizar modelos 

diferenciados no tratamento do seu espaço corporativo com atenção a utilização de 

materiais sustentáveis e a preservação da identidade local, de acordo com seus 

autores, produziu um ambiente que gerou imediato rebatimento na produtividade da 

equipe. Destaca-se, assim, a importância da criação de uma identidade nos 

ambientes de trabalho, buscando referências nas raízes locais e nos estudos 

contemporâneos a respeito da criação dos novos espaços de trabalho, com o 

objetivo de gerar engajamento, satisfação nos colaboradores e consequente 

melhoria nos resultados das empresas.  

Por fim, a sede da Google em Madrid se coloca como referência para a 

proposta do projeto arquitetônico dessa dissertação na utilização de conceitos de 

sustentabilidade como o aproveitamento da iluminação natural e a escolha de 

materiais sustentáveis, o cuidado com a acústica dos ambientes internos, o uso de 

cores vibrantes no mobiliário, e no layout diferenciado dos seus postos de trabalho.  

 

TABELA 04 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE CADA OBRA 

OBRA CONTRIBUIÇÃO 

Anexo do 
BNDES/RJ 

Forma de organização do seu programa de necessidades, o uso 

da transparência para aproveitamento das vistas do entorno, a 

criação de espaços de convívio na área superior e as práticas 

de sustentabilidade do edifício em si. 

Sede da 
Sanwell/AUS 

Aplicação de estratégias da arquitetura bioclimática como o uso 

de fachada ventilada, massa térmica nas envoltórias e 

ventilação cruzada. 

SEBRAE/DF 

O uso de pilotis e dos espelhos d’água como elemento de 

permeabilidade aos ventos, a forma arquitetônica 

horizontalizada em dois blocos, o uso de pátio interno, a 

transparência visual do interno para o externo e o uso de 

elementos de sombreamento reguláveis na fachada. 

Google 
Madrid/ESP 

O aproveitamento da iluminação natural, o cuidado com a 

acústica dos ambientes internos, o uso de cores vibrantes no 

mobiliário, e no layout diferenciado dos seus postos de trabalho. 

FONTE: Acervo do autor, 2018. 
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Como universo de estudo para a implantação da Central de Teleatendimento, 

busca-se atender a algumas necessidades tanto de ordem do partido arquitetônico 

quanto de utilidade dentro do contexto urbano da cidade de Natal. 

A primeira delas é a ideia de conceber uma edificação de porte médio com, 

no máximo, 03 pavimentos, horizontalizada e cuja taxa de ocupação não ultrapasse 

50% do lote, de modo a manter um amplo espaço para a criação de paisagismo, 

preservando possíveis árvores do terreno. Sendo assim, restringe-se a busca de 

terrenos a Zonas de Adensamento Básico, o que impede a possibilidade de 

verticalização devido ao coeficiente de aproveitamento de 1,2. 

Outra necessidade do empreendimento é o fácil acesso por meio de 

transportes públicos, visto que a atividade de teleatendente é, em sua maioria, 

composta por pessoas de classe média-baixa e que utilizam esses serviços 

diariamente. Sendo assim, procura-se uma localização próxima a vias arteriais ou 

coletoras com ampla oferta de ônibus públicos. Ao mesmo tempo, como forma de 

evitar o alto movimento nas imediações do empreendimento, busca-se um terreno 

mais recluso dos ruídos urbanos e que ofereça em seu entorno usos mistos com 

predominância de atividades de baixo impacto urbano. 

Por fim, a terceira necessidade parte da identificação na cidade de 

equipamentos de mesmo uso e as suas localizações, buscando implantar a proposta 

em um bairro ou zona devidamente afastada das demais que já possuem centrais de 

teleatendimento de grande porte, como a Zona Norte, a Zona Leste e a cidade 

Parnamirim, na região metropolitana de Natal.  

Sendo assim, escolhe-se o bairro de Capim Macio, na Zona sul de Natal por 

estar localizado nas margens da Av. Engenheiro Roberto Freire, por apresentar os 

pré-requisitos de escolha e boas opções de terrenos com dimensões condizentes ao 

porte da edificação proposta. O terreno escolhido, então, encontra-se na rua 

Alexandre Câmara, próximo a av. Engenheiro Roberto Freire de acordo com a figura 

38 a seguir. 
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FIGURA 38 – LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

 

FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE EARTH, 2017. 

 

O terreno de formato retangular segue a malha perpendicular presente em 

todo o bairro de Capim Macio e apresenta dimensões de 50m de largura por 80m de 

profundidade, totalizando 4000m² de área. Trata-se de um remembramento 

composto por dois terrenos com medidas 50 x 40m, onde um terreno encontra-se 

limpo e o outro apresenta vegetação e árvores de grande porte que serão, ao 

máximo possível, incorporadas à proposta final. A sua topografia é prevalentemente 

plana, como mostra a figura 39 a seguir. 

Quanto à classificação de uso, o seu entorno é bastante diversificado. Nas 

margens da Avenida Eng. Roberto Freire, principal avenida do bairro, tem-se um 

grande agrupamento de uso comercial e de serviços, como shoppings, instituições 

de ensino e alimentação. À medida que se percorre as ruas perpendiculares se 

afastando da referida avenida, o uso se torna majoritariamente residencial, 

composto principalmente por residências unifamiliares e alguns edifícios residenciais 

multifamiliares. 

Quanto ao gabarito, o bairro de Capim Macio ainda se classifica como um 

bairro predominantemente horizontal. Embora existam diversos condomínios 

residenciais multifamiliares com torres de até 20 pavimentos, o seu potencial 

construtivo restritivo imposto pelo Plano Diretor (índice de aproveitamento de 1,2), 

coloca freios no potencial de verticalização que o bairro possui. Assim, tem-se em 
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sua grande maioria edificações com até 3 pavimentos em todo o decorrer do bairro, 

com as edificações verticais pontuando de forma mais escassa essa malha (ver 

figura 40).  

 

FIGURA 39 – TERRENO E TOPOGRAFIA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 40 – VISTA DO BAIRRO COM GABARITO COM DESTAQUE PARA O TERRENO 

 

FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE EARTH, 2017. 
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De modo a embasar as decisões arquitetônicas voltadas ao conforto 

ambiental do projeto proposto, faz-se necessário o estudo bioclimático do seu local 

de implantação, confirmando e detalhando as características climáticas antecipadas 

no referencial teórico dessa dissertação.  

As análises serão realizadas por meio do software Climate Consultant 6.0, 

baseado na metodologia de Givoni (GIVONI, 1992), de acordo com o banco de 

dados disponibilizado para a cidade de Natal. Levando em conta as restrições do 

programa e a jornada diária de uso da edificação, a análise climática se dará no 

período das 8h00 às 21h00. Além disso, será analisado o pior cenário possível, no 

dia e hora de maior calor fornecido pelo programa.  

Para todas as analises serão consideradas a temperatura operativa do 

ambiente, que leva em consideração a temperatura do ar e temperatura irradiada 

pelas envoltórias (massa térmica). Sendo assim, serão consideradas em igualdade a 

temperatura do ar e a temperatura das envoltórias. 

 

 

 

Com base na carta psicrométrica gerada pelo programa levando em 

consideração as temperaturas médias durante todo do ano, no intervalo horário 

citado, nota-se que 50,7% das horas no intervalo calculado apresenta bom conforto 

térmico, utilizando a ventilação natural em ambiente sombreado. Tem-se uma 

variação de 23ºC a 28ºC nesses momentos. No entanto, 49,3% das horas se 

colocam na faixa de desconforto com tendência ao calor, com temperaturas que 

variam de 29ºC a 34ºC, estando em média por volta dos 29ºC.  

Nesses momentos somente a ventilação natural sombreada não se faz 

suficiente, necessitando assim de aplicar outras estratégias, como o uso de 

ventilação mecânica, o aumento da massa térmica das envoltórias e, nos casos 

mais extremos, a climatização por meio de ar condicionado ou evaporação 

(espelhos d’água, resfriadores e umidificadores). 
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FIGURA 41 - CARTA PSICROMÉTRICA ANUAL 

 

FONTE: CLIMATE CONSULTANT, 2017. 

 

 

 

Por meio da carta psicrométrica gerada pelo programa Climate Consultant 

6.0, é possível visualizar que, em Natal, o momento que mais se afasta da zona de 

conforto é no dia 29 de dezembro às 11h00. Nesse dia e horário, a temperatura se 

aproxima aos 35ºC, com umidade relativa do ar aproximada de 50%. 

Nesse caso extremo de temperatura, somente estratégias de climatização 

serão realmente efetivas. A proteção das esquadrias, o uso de segunda pele em 

fachadas e a melhoria da massa térmica dos ambientes são também de grande 

necessidade. Nesse momento, nem a ventilação natural nem mesmo a mecânica 

são capazes de gerar o conforto necessário para as diversas atividades. 
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FIGURA 42 - CARTA PSICROMÉTRICA: PIOR CENÁRIO 

 

FONTE: CLIMATE CONSULTANT, 2017. 

 

 

 

Fazendo a análise voltada à ventilação natural, tem-se em uma 

predominância de horas, durante o ano todo, ventos que variam em direção do Sul 

ao Norte, preenchendo toda a faixa leste da edificação, como mostra a roda de 

ventos a seguir.  

FIGURA 43 - ROSA DOS VENTOS: ANUAL 

 

FONTE: CLIMATE CONSULTANT, 2017 
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 De janeiro a março (verão), a direção dos ventos varia do sudeste ao 

nordeste, com um pouco de incidência também ao norte. Os pontos de maior 

velocidade são advindos do nordeste e sudeste.  

Já no outono, nota-se uma distribuição bem maior da ventilação em relação 

às direções. Embora a maior porcentagem se encontre na direção sudeste, a 

incidência de ventilação se distribui intensificando-se do sul até o norte. 

No período do inverno, de Julho a Setembro observa-se uma concentração de 

ventilação muito forte a partir do leste. É também o momento do ano em que os 

ventos atingem a maior velocidade, se aproximando de 10 m/s. Faz-se necessário, 

então, dispositivos de controle para essa ventilação de modo a manter o conforto 

interno nos ambientes sem gerar contratempos como o arraste de papéis, entre 

outros. 

Por fim, na primavera ocorre o momento de maior concentração dos ventos 

em uma pequena faixa. Essa faixa varia do sudeste ao nordeste, sem apresentar 

ventilação nas demais direções. Também apresenta ventos muito fortes, se 

aproximando a 10 m/s e necessitando de controle. 

 

FIGURA 44 - ROSA DOS VENTOS: VERÃO E OUTONO 

 

FONTE: CLIMATE CONSULTANT, 2017. 
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FIGURA 45 - ROSA DOS VENTOS: INVERNO E PRIMAVERA 

 

FONTE: CLIMATE CONSULTANT, 2017. 

  

Por meio dessa análise, nota-se uma variação muito maior na ventilação do 

que o usualmente aplicado para edificações em Natal pelo senso comum. Em vez de 

uma predominância de ventos no sudeste, nota-se que durante todo o ano a direção 

dos ventos apresenta grande variação, havendo períodos de tempo em que a 

ventilação chega a variar em todo o perímetro da rosa dos ventos.  

No entanto, é possível afirmar que a fachada voltada para o leste é a que 

deve ser provida das principais aberturas para ventilação, visto que a direção dos 

ventos, embora variem de norte a sul, torna essa fachada a mais efetiva na captação 

de ventilação inclinada ou perpendicular.  

Outro ponto importante de análise é a verificação da velocidade do vento em 

determinados períodos do ano, o que torna a ventilação natural excessiva e 

geradora de desconforto. Por isso faz-se necessária a utilização de esquadrias ou 

elementos externos que permitam o controle da ventilação, aumentando ou 

diminuindo a área de captação para dentro do ambiente. 

 

 

 

Após a análise bioclimática, outro dado importante a ser coletado para a 

caracterização do terreno sob o ponto de vista do conforto e para a fundamentação 

das decisões de projeto é a análise acústica. Para tanto, é necessária a identificação 

das fontes de ruído do entorno e qual o valor em decibéis de ruído gerado por essas 

fontes que atinge o terreno escolhido em suas quatro faces. 
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Seu entorno é caracterizado por unidades residenciais multifamiliares e 

unifamiliares e estabelecimentos comerciais. Como principais fontes sonoras, não 

existem empreendimentos geradores de grande ruído. Assim, as principais fontes 

que atuam no terreno são as vias Eng. Roberto Freire (Via Arterial) e a Alexandre 

Câmara (Via local).  

Embora existam alguns edifícios verticalizados no entorno, nenhum deles 

apresenta potencial de exercer influência nas medições acústicas por estarem em 

locais que não interferem no fluxo do ruído. No entanto, as edificações localizadas 

na Av. Eng. Roberto Freire podem exercer influência ao servirem como barreira para 

o ruído vindo dessa avenida. Essa possibilidade será verificada e analisada mais a 

frente. 

FIGURA 46 – FONTES DE RUÍDO DO ENTORNO

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Para o cálculo da fonte A, o ruído de trânsito gerado na Av. Eng. Roberto 

freire, considera-se uma medição a 7m da fonte em horário de pico. Assim, de 

acordo com Donavan (2004), a 60km/h (velocidade máxima da avenida), tem-se 

uma geração de 72 dB. 
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FIGURA 47 – CONTRIBUIÇÕES DAS FONTES DE RUÍDO EM RODOVIAS 

 

FONTE: DONAVAN, 2004. 

 

Aplicando esse valor no cálculo de atenuação de ruído, tem-se: 

 

A) Cálculo da atenuação do ruído – Lei dos inversos dos quadrados: 

 

LdB (86m) = LdB (7m) + 20.log(7/86) 

LdB (86m) = 72 + 20.log(7/86) 

LdB (86m) = 50,21 dB 

 

Ou seja, por esse método, observa-se uma perda de 22 dB em 86m de 

percurso. Assim, tem-se como pior cenário um nível de ruído de 51 dB chegando na 

edificação, sem considerar a atenuação da barreira a ser verificada a seguir. 

 

B) Atenuação do ruído por barreiras acústicas do entorno: 

 

Como barreira acústica para o terreno analisado, existe uma lanchonete e 

uma padaria que se encontram diretamente na Av. Eng. Roberto Freire e fazem 

divisa com o terreno proposto, como mostra a figura 48. 
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FIGURA 48 – EDIFICAÇÕES QUE SERVEM DE BARREIRA ACÚSTICA 

 

FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

Considerando a edificação mais baixa como sendo a barreira menos favorável 

para aferição, calcula-se a barreira com altura de 4m, gerando um ângulo de 25º da 

fonte até a extremidade da barreira como mostra a figura 49 a seguir. 

 

FIGURA 49 – REPRESENTAÇÃO DA BARREIRA ACÚSTICA CONSIDERADA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Aplicando esses valores no gráfico de amortecimento por barreira, temos que 

a pior barreira considerada atenua por volta de 19 dB esse ruído incidente. A soma 

da atenuação da barreira com a atenuação da distância, resulta em um ruído 

incidente da Fonte A na edificação de 32 dB.  
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FIGURA 50 – GRÁFICO DE ATENUAÇÃO DO RUÍDO POR BARREIRA 

FONTE: CREMONESI, 2014. 

 

Para o cálculo da fonte B, o ruído de trânsito gerado na Rua Alexandre 

Câmara, considera-se uma medição a 5m da fonte em horário de pico. Assim, de 

acordo com Donavan (2004), a 40km/h (velocidade máxima da avenida), tem-se 

uma geração de 65 dB. 

 

FIGURA 51 – CONTRIBUIÇÃO DAS FONTES DE RUÍDO EM RODOVIAS

 

FONTE: DONAVAN, 2004. 
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Dessa forma, para a Fonte B: 

 

a) Cálculo da atenuação do ruído – Lei dos inversos dos quadrados: 

LdB (10m) = LdB (5m) + 20.log(5/10) 

LdB (10m) = 72 + 20.log(0,5) 

LdB (10m) = 58,97Db 

 

Ou seja, por esse método, observa-se uma perda de 6dB em 10m de 

percurso. Portanto, as seguintes contribuições de ruído na edificação devem ser 

controladas no projeto arquitetônico: 

 

FONTE A: 

51 dB – 19dB = 32 dB 

FONTE B:  

59 dB 

 

Trabalha-se, portanto, com a necessidade de isolamento bruto de 19dB nas 

envoltórias para se ter internamente um ruído máximo de 40dB oriundos de fonte 

externa, de modo a obedecer os requisitos normativos.  

 

 

 

Para o desenvolvimento do projeto de arquitetura, são necessárias a consulta 

e a adequação às diversas leis que regem o desenvolvimento sustentável das 

cidades e os aspectos de bem-estar e segurança de uma edificação. Na realidade 

da cidade de Natal, onde localiza-se esse projeto, as leis que regem os requisitos 

para o desenvolvimento da arquitetura no contexto urbano são: o Plano Diretor de 

Natal, o Código de Obras de Natal, o Código de Segurança contra Incêndios do 

Corpo de Bombeiros de Natal, a NBR 9050/2015 que é a norma nacional de 

acessibilidade e a NBR 9077 que trata das saídas de emergência para edificações. 

Por se tratarem de documentos extensos que tratam de variados temas, serão 

destacados os conceitos principais que influenciam no desenvolvimento de um 

projeto de arquitetura do tipo escritório corporativo. 



 100 

 

O primeiro desses documentos a ser consultado é a Lei Complementar Nº 

082, de 21 de Junho de 2007, o Plano Diretor de Natal. Dentre os conceitos que a lei 

impõe, alguns deles são de fundamental importância para o projeto de arquitetura, 

como a taxa de ocupação, a taxa de impermeabilização e o cálculo de recuos 

mínimos. O Plano Diretor de Natal (2007) os conceitua da seguinte forma: 

 

“XLI - taxa de ocupação - o índice que se obtém dividindo-se a área 

correspondente à projeção horizontal da construção pela área total 

do lote ou gleba, não sendo considerada a projeção de beirais e 

marquises. (...) 

Art. 30 - A Taxa de Ocupação máxima permitida para todos os 

terrenos do Município, ressalvadas as regulamentações especiais 

são:  

I – subsolo, térreo e 2º pavimento – 80% (oitenta por cento);  

II - acima do 2º pavimento, a taxa de ocupação será em função da 

área resultante da aplicação dos recuos previstos no Quadro 3 do 

Anexo I desta Lei.”  

“XL - taxa de impermeabilização - o índice que se obtém dividindo-se 

a área que não permite a infiltração de água pluvial pela área total do 

lote.(...) 

Art. 31 - A Taxa de Impermeabilização máxima permitida no 

Município será de 80% (oitenta por cento) do lote e seu 

descumprimento constituirá infração ambiental de natureza grave, 

sujeitando o infrator à penalidade de multa e à demolição da obra, 

além da determinação para reversão à situação anterior; sendo 

atendidas as normas processuais administrativas estabelecidas na 

legislação.(...) 

“XXXVI - recuo - a menor distância entre a divisa do terreno e o limite 

externo da projeção horizontal da construção, em cada um dos seus 

pavimentos, não sendo considerada a projeção de beirais e 

marquises, denominando-se recuo frontal quando se referir aos 

limites com logradouros ou vias públicas e recuos de fundos e 

laterais, quando se referir às divisas com outros lotes.” (SEMURB, 

2007). 
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Para o cálculo dos recuos, o Plano Diretor de Natal apresenta a tabela de 

cálculos a seguir: 

 

FIGURA 52 - TABELA PARA CÁLCULO DE RECUOS 

 

FONTE: PLANO DIRETOR 2007 – SEMURB, NATAL RN. 

 

Além disso, é necessário verificar o coeficiente de aproveitamento do terreno 

escolhido. Segundo o Plano Diretor, o bairro de Capim Macio se encontra em uma 

zona de adensamento básico, não permitindo, portanto, edificações com área 

construída superior a 1,2 vezes da área de terreno. O Plano conceitua esse tema 

como: 

 

Art. 9º - Zona de Adensamento Básico é aquela onde se aplica, 

estritamente, o coeficiente de aproveitamento básico. 

Art. 10º - O coeficiente de aproveitamento básico para todos os usos 

nos terrenos contidos na Zona Urbana é de 1,2 (um vírgula dois). 

§1º - Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento será subtraído 

da área de construção, o total da área não computável da edificação. 

(SEMURB, 2007) 

 

Um dos principais itens do Código de Obras de Natal (2004) é o 

dimensionamento da quantidade de vagas de estacionamento para o edifício 

proposto. De acordo com a classificação dada, o edifício para uma central de 
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teleatendimento se enquadra na categoria de “edifício para prestação de serviço 

geral”. Quando relacionada à classificação das vias que margeiam o terreno, a lei 

regulamenta uma razão da quantidade de vagas em relação à área do edifício. A 

Rua Alexandre Câmara é classificada como via local, sendo assim solicitada uma 

vaga de estacionamento para cada 45m² de área, além da exigência de uma casa 

de lixo na margem do terreno para acesso do serviço público de coleta de resíduos. 

Todo o projeto deve também atender à Norma Brasileira de acessibilidade, a 

NBR 9050/2015. Essa norma regulamenta todos os aspectos relacionados à 

adaptação dos edifícios ao uso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Devem ser obedecidos todos os aspectos da lei, partindo dos acessos à edificação e 

aos ambientes, a correta sinalização de desníveis, escadas e rampas, o 

dimensionamento e sinalização de vagas especiais, o correto dimensionamento das 

circulações, passagens e banheiros para pessoas com deficiência, e demais 

requisitos.  

Quanto à legislação para prevenção e combate a incêndios em Natal, o Corpo 

de Bombeiros da cidade recomenda o uso das Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros da cidade de São Paulo, que servem de base preliminar enquanto é 

realizada a revisão das normas locais que se colocam menos restritivas em relação 

ao praticado no estado Paulista. Utilizando a classificação da Instrução Técnica 14 

(CCBPM-SP, 2011), a edificação proposta é classificada como D1 – Serviços 

profissionais, pessoais e técnicos na descrição de Centrais Telefônicas. Sua carga 

de incêndio considerada é de 200 MJ/m². A IT-11 (CCBPM-SP, 2014), que trata das 

saídas de emergência, escadas e circulações, coloca como largura mínima de saída 

para a categoria D1 a dimensão de 1,20m sem obstáculos. Quanto à classificação 

das escadas para edifícios desse uso, com altura entre 6m e 12m, a norma permite 

o uso de escadas não enclausuradas (NE). E, por fim, prevendo o uso de sistema de 

combate a incêndio com chuveiros automáticos e detecção de fumaça, pede-se que 

a rota de fuga até o nível de resgate se dê em até 90m contando do ponto menos 

favorável até a saída de emergência.  

Conhecidas as principais leis que apresentam impactos e devem ser 

consideradas no projeto de arquitetura, parte-se para o processo de concepção da 

proposta arquitetônica.  
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Apresentadas todas as complexidades do tema dessa dissertação, e sua 

problemática, os principais conceitos a serem aplicados no projeto, as análises de 

referenciais literários e arquitetônicos, as características bioclimáticas e acústicas do 

lugar a ser estudado e projetado e as imposições legais ao livre exercício de projeto, 

chega-se na etapa de criação da proposta do objeto fim dessa dissertação, o projeto 

de uma central de teleatendimento com enfoque na ambiência, no conforto e na 

ergonomia dos seus usuários. Assim, apresentam-se a seguir as etapas de criação 

do objeto arquitetônico de acordo com a metodologia de projeto previamente 

detalhada no capítulo 2 dessa dissertação. 

 

 

 

O empreendimento proposto trata-se de um edifício de uso corporativo 

voltado para a atividade de teleatendimento, call center e telemarketing de porte 

médio. Comumente, os edifícios que abrigam essa atividade variam enormemente 

em escala de acordo com a quantidade de pessoal neles inseridos. Call centers 

especializados em atividades complexas como atendimento jurídico contam com 

pequenas equipes de atendentes qualificados compostas por 10 a 20 pessoas. Já 

empresas do setor de telecomunicações utilizam grandes pavilhões industriais e 

empregam mais de 2000 atendentes na sua planta. Assim, de modo a atender a 

essas duas realidades, simula-se a criação de uma empresa composta por 

aproximadamente 200 atendentes, mais o pessoal dos setores de apoio, 

coordenação, direção e atividades relacionadas.  

Dessa forma, tem-se a liberdade de criar uma edificação de porte médio, 

otimizando todo o potencial do terreno e a aplicação dos conceitos e soluções 

apresentadas nos referenciais dessa dissertação.  

Por se tratar de uma central de teleatendimento, a jornada de trabalho 

regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego é de 6h/dia com o mínimo de 

20 minutos de intervalo. Dessa forma, o funcionamento da central se dará na 

seguinte jornada: 

1º Turno: Das 8h00 às 14h20min  

2º Turno: Das 14h20min às 20h40min 
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Assim, para fins de pesquisa, simula-se essa demanda de projeto de uma 

empresa fictícia cujos valores orbitam em torno de se criar uma central de 

teleatendimento centrada no bem-estar da sua equipe, aplicando novos conceitos 

nas relações de trabalho com vistas num incremento de saúde do trabalho, 

produtividade e retenção de pessoal. Em nível figurativo para apresentação, nomeia-

se essa empresa como “Ybirá (‘árvore’ no idioma tupi-guarani) Contact Center”. A 

ideia da árvore relaciona-se com a abundância e consequente aproveitamento das 

árvores de grande porte no terreno bem como a aplicação do design biofílico na 

proposta arquitetônica.  

 

 

 

O conceito do projeto arquitetônico proposto parte da ideia de desconstruir a 

nocividade do ambiente de trabalho de teleatendimento e as práticas arquitetônicas 

locais para essa atividade para construir uma arquitetura humanizada e 

universalmente acessível que coloque o usuário em primeiro plano, sendo 

ergonomicamente adequada, com ambiência, conforto e cinestesia ambiental. Que 

se insira como marco, respeite as riquezas da paisagem local e edifique-se em 

formas contemporâneas adequadas para o presente e para o futuro. 

Assim surge o conceito do jogo chinês de montar, o Tangram. Diz a lenda que 

um jovem príncipe chinês iria partir para uma grande viagem. Seu mestre então deu 

para um espelho, para que nele o jovem capturasse tudo aquilo que viesse ver. Ao 

indagar ao mestre como poderia capturar as imagens com um espelho, o jovem 

derruba o objeto que se quebra em sete pedaços. O mestre então diz que com 

esses sete pedaços ele poderia construir e gerar formas infinitas, representando 

tudo o que ele encontrasse.  
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FIGURA 53 - TANGRAM RELACIONADO AO CONCEITO 

    

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

O conceito do Tangram para esse projeto parte do sentido da quebra de uma 

realidade dura, refletida nesse espelho, para a construção de outra mais favorável e 

benéfica aos usuários. Desconstruir para reconstruir. Repensar os espaços, as 

relações humanas, a interação entre agentes, promovendo bem-estar e projetando 

um ambiente de trabalho que estimule a produtividade e a satisfação do trabalhador. 

 

 

 

Lemos (2003) define como Partido Arquitetônico a consequência formal que 

tem origem em uma série de condicionantes impostas pela particularidade do projeto 

em questão, como, por exemplo, a topografia do terreno, o sistema construtivo, o 

clima, o estilo arquitetônico quisto, além de diretrizes objetivas e subjetivas 

buscadas pelo autor da obra, como a criação de sensações, o aproveitamento de 

vistas para uma bela paisagem e o uso de tipos arquitetônicos pré-existentes. 

Como partido arquitetônico, busca-se a integração do ambiente externo com o 

interno, valorizando ao máximo o uso do paisagismo e a permeabilidade tanto ao 

visual quanto à ventilação. Objetiva-se o desenvolvimento de uma arquitetura 

bioclimática, utilizando elementos coerentes com o clima local quente, úmido e 

ventilado. Volumetricamente, opta-se por uma arquitetura horizontalizada que se 

distribua bem no terreno e cujas alturas permitam a visibilidade para os jardins.  
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FIGURA 54 - PRIMEIRO CROQUI DE CONCEPÇÃO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017 

 

FIGURA 55 – CROQUI ESQUEMÁTICO DE CONCEPÇÃO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2018. 

 

Parte-se assim do uso de dois elementos tipológicos comuns da arquitetura 

que encontram sinergia com as diretrizes apontadas para o partido: adoção de pilotis 

e pátio interno. Com o uso de pilotis é possível criar o livre fluxo da ventilação para 

permear o pátio interno e os ambientes posteriores, além de servir como uma zona 

de resfriamento para quem chega à edificação. Já o pátio interno se coloca como um 
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elemento capaz de promover ambiência como o ponto central do edifício, para o 

qual todos os ambientes se voltam. Assim, esse pátio deve ter um ótimo tratamento 

paisagístico e aproveitar do potencial vegetal do terreno, criando também um 

microclima agradável, sombreado e de ar puro. 

 

 

 

A partir dos conceitos apresentados, algumas diretrizes práticas a serem 

contempladas no projeto foram retiradas do referencial teórico e serão apresentadas 

a seguir como tópicos que deverão ser incluídos no resultado final. Ao final do 

projeto, no processo metodológico de avaliação, as diretrizes serão ratificadas por 

meio de um checklist. Dividiu-se então, as diretrizes em cinco grupos de atuação, 

sendo elas: Ambiência, Conforto térmico e lumínico, Conforto acústico, Ergonomia 

do mobiliário e Layout e flexibilidade. 

 

 

 

 Separação dos ambientes coletivos dos ambientes de trabalho individual; 

 Dimensionamento acessível e cinestésico das passagens e circulações; 

 Criação de áreas de contemplação externas; 

 Espaços para prática de atividades ao ar livre; 

 Aproveitamento de espécies e flora local, e tratamento das áreas externas do 

edifício; 

 Aplicação do design biofílico nos ambientes internos agregando elementos 

vegetais; 

 Uso e enfoque na iluminação natural como principal fonte de luz para o 

trabalho; 

 Promover vistas para o meio externo a partir do ambiente interno; 

 Uso de cores vibrantes no mobiliário; 

 Adequação acústica do local de trabalho; 

 Preservação da individualidade e personalização do espaço de trabalho. 
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 Possibilidade de uso de ventilação natural; 

 Sombreamento das aberturas contra a radiação direta; 

 Pés-direitos superiores a 3m, permitindo retirada do calor por convecção; 

 Uso de planta livre para favorecer o fluxo de vento; 

 Aberturas nas duas extremidades para promover ventilação cruzada; 

 Dimensão de largura inferior a 15 metros para maior aproveitamento da 

ventilação cruzada; 

 Taxa de ocupação de 10m² por pessoa com equipamentos; 

 Uso de iluminação artificial e equipamentos eficientes energeticamente; 

 Uso de pátios e átrios para promover melhor uso da iluminação natural;  

 Uso de cores claras para promover melhor distribuição da luz no ambiente 

interno. 

 

 

 

 Separar as áreas de geração de ruído das áreas de trabalho silencioso; 

 Aplicar estratégias de condicionamento acústico nos ambientes como nuvens 

acústicas, divisórias, entre outros; 

 Diminuir a densidade de trabalhadores em áreas de planta livre; 

 Utilizar divisórias acústicas para divisão de ambientes e setores de silêncio. 

 

 

 

 Mobiliário ergonômico com dispositivos de regulagem para atender às 

variações antropométricas dos agentes; 

 Superfícies de trabalho ajustáveis em altura e com espaço suficiente para 

promover cinestesia ambiental; 

 Cadeiras ergonômicas com ajustes de altura do assento, acomodação da 

coluna e apoios para os braços ajustáveis em altura; 

 Monitores com ajuste de altura ou acomodados em superfície regulável; 

 Bandeja inclinável para acomodação do teclado; 
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 Mousepad acolchoado para movimentos de pulso; 

 Aparador com inclinação regulável para apoio dos pés. 

 

 

 

 Distribuição de pequenos data centers distribuídos em locais diversos da 

edificação; 

 Utilizar novo layout para a atividade de teleatendimento proposto pelo sistema 

‘Resolve’; 

 Utilizar agrupamentos (clusters) de baias de trabalho dividindo por equipes de 

modo a favorecer esse tipo de trabalho; 

 Utilizar piso elevado, postes de distribuição e forro rebaixado para 

flexibilização da distribuição logística e elétrica; 

 Utilizar painéis e divisórias mais baixas para promover maior interação e 

diminuir a sensação de isolamento dos agentes. 

 

 

 

Com base na metodologia de Kowaltowski (2012), se definiu os ambientes da 

edificação, apresentando para cada um deles a área útil pré-dimensionada, o 

número médio de pessoas, os equipamentos utilizados, o mobiliário, as atividades 

realizadas no ambiente, as necessidades principais de cada ambiente, as restrições 

normativas e legais que atuam sobre eles e quais os principais diferenciais que cada 

ambiente apresenta em relação ao usualmente feito nas centrais de teleatendimento 

locais. 

Dito isso, apresenta-se em formato de tabela o programa de necessidades e 

todas essas características citadas e, no item subsequente, apresenta-se o 

zoneamento da proposta. 
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AMBIENTE ÁREA ÚTIL Nº DE PESSOAS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO 

Reservatórios  2 Caixas d’água de Polietileno Nenhum 

Casa de bombas 2,00m² 2 Bombas de recalque Nenhum 

Medidores 3,00m² 2 Medidores elétricos Nenhum 

Gerador 3,00m² 2 Gerador a gás Nenhum 

Casa de máquinas 20,00m² 2 Maquinário Armário de ferramentas 

Shafts de distribuição 
de instalações 

2,00m² 0 
Pontos de controle de 

instalações 
Nenhum 

Banheiros  18,00m² 9 
Bancadas, cubas, mictórios, 

sanitários e cabines 
privativas 

Nenhum 

DML 7,00m² 2 Nenhum Prateleiras 

Sala de servidores 3 x 18,00m² 3 Computadores e servidores Cadeiras de inspeção 

Sala de T.I. 7,00m² 3 Computadores e telefone Mesas, cadeiras e armários 

Sala de 
monitoramento  

7,00m² 1 Computadores Mesa e cadeira 

Sala de Recursos 
Humanos 

9,00m² 3 
Computador, telefone, 

multifuncional 
Mesas, cadeiras e armários 

Auditório para 
treinamentos 

190,00m² 105 
Computador, projetor, tela 

de projeção 
100 assentos, mesa e 5 cadeiras para 

palestras 

Sala de Medicina do 
trabalho 

9,00m² 2 
Computador, multifuncional, 

equipamentos médicos 
Mesa de atendimento, cadeiras, Maca e 

armários  

Sala de segurança  4,60m² 1 Monitores de segurança 
Mesa, cadeira e armário para 

equipamentos 

Secretaria e sala de 
espera 

25,00m² 7 
computador, telefone, 

televisão 

Bancada de atendimento, mesa, 
armários, cadeiras e sofá de espera, 

mesa 

Diretoria 16,00m² 5 
Computador, multifuncional, 

telefone, televisão 

Mesa de trabalho, armários, 1 cadeira 
grande, 4 cadeiras para visita 
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Coordenação 9,00m² 2 
Computador, multifuncional, 

telefone 
Mesa, 3 cadeiras, armários 

Sala de reunião de 
líderes 

35,00m² 12 
Computador, Projetor, tela 
de projeção, máquina de 

café 

Mesa para 10 lugares, 12 cadeiras, 
armários de suporte 

Sala de Marketing 20,00m² 8 8 computadores, telefone 
Bancada para 8 computadores, mesa 
central, armários de apoio, cadeiras 

Pavilhão de 
teleatendimento 

2 x 400,00m² 200 
200 Computadores com 

headsets 
200 baias de trabalho ergonômicas, 

armários de apoio 

Sala de reuniões 2 x 28,00m²  15 
Computador, projetor, tela 

de projeção 
Mesa para 14 pessoas, 15 cadeiras, 

armário 

Sala de supervisores 4 x 14,00m² 4 Computador, multifuncional Mesa, cadeira e armário 

Copa 2 x 18,00m² 10 
Geladeira, bebedouro, 

máquina de café 
Mesa e cadeira para 4 lugares, armários 

de apoio 

Recepção 3 x 6,70m² 2 Telefone, computador 
Balcão de atendimento, cadeiras e 

armário 

Cozinha 16,20m² 4 
Geladeira, freezer, micro-
ondas, fogão, fritadeira, 

lava-louças 
Bancadas e armários de utensílios 

Refeitório 105,00m² 120 
Bebedouro, máquina de 

refrigerantes, máquina de 
salgadinhos 

120 lugares em mesas diversas 

Terraço com mesas 190,00m² 140 Nenhum 140 lugares em mesas diversas 

Área de descanso 
coletivo 

295m² 259 
Bebedouro, Televisão, 

aparelho de Som e internet 
wi-fi 

Cadeiras de descanso, pufes, sofás 

Depósito 4,60m² 1 Nenhum Prateleiras 

Arquivo 23,00m² 2 Computador Armários, prateleiras e mesa 
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AMBIENTE 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 

NECESSIDADES 
RESTRIÇÕES LEGAIS OU 

NORMATIVAS 
DIFERENCIAIS 

Reservatórios Manutenção e reparos 
Isolamento das áreas 

sociais 
Reserva técnica para 

incêndio 
Nenhum 

Casa de bombas Manutenção e reparos 
Isolamento das áreas 

sociais 
Nenhuma Isolamento acústico 

Medidores Manutenção e reparos 
Isolamento das áreas 

sociais 
Nenhuma Nenhum 

Gerador Manutenção e reparos 
Isolamento das áreas 

sociais 
Atender 3h de fuga Isolamento acústico 

Casa de máquinas Manutenção e reparos 
Isolamento das áreas 

sociais 
Nenhuma Isolamento acústico 

Shafts de instalações Manutenção e reparos Acesso restrito Nenhuma Nenhum 

Escada, plataforma e 
elevador de serviço 

Distribuição de pessoas 
pela edificação 

Escada como principal 
meio de circulação vertical 

Plataforma ou rampa 
acessível para todos os 

pavimentos 

Escada com Vista para o 
jardim 

Banheiros Higiene pessoal Ventilação natural 
Banheiros acessíveis 

separados dos coletivos, 
ventilação obrigatória 

Enfoque na ambiência e 
iluminação natural 

DML 
Armazenamento de 
materiais de limpeza 

Ventilação natural, 
proximidade das principais 

áreas 
Ventilação Nenhum 

Sala de servidores 
Manutenção e 

armazenamento de 
máquinas de logística 

Climatização e Shafts Controle de climatização Nenhum 

Sala de T.I. 
Controle e manutenção da 

rede de logística 
Climatização e Shafts Controle de climatização Nenhum 

Sala de monitoramento 
Monitoramento das 

atividades de logística 
Climatização e Shafts Controle de climatização Nenhum 

Sala de Recursos 
Humanos 

Realização de trâmites 
relacionados aos 

funcionários, como 
admissões, demissões, 

Privacidade para os 
funcionários no tratamento 
de questões da empresa. 

Mobiliário ergonômico 

Enfoque na ambiência: 
Uso de cores fortes no 

mobiliário, ergonomia em 
todo mobiliário, 
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treinamentos, entre outros. climatização seccionada 
por grupos, uso de 

vegetação para aplicação 
da biofilia, flexibilidade de 

arranjos espaciais, 
tratamento estético de 

todo ambiente, facilidade 
de distribuição logística. 

Auditório para 
treinamentos 

Treinamentos diversos, 
palestras e eventos. 

Capacidade para 50% do 
pessoal da empresa 

Prever local para 
cadeirantes e obesos, rota 
de fuga em emergências 

Tratamento acústico, 
locais para cadeirantes e 

idosos em todos os 
pontos do auditório. 

Sala de Medicina do 
trabalho 

Atendimento médico aos 
funcionários e organização 
de atividades de prevenção. 

Espaço para consulta 
médica privativa com maca 
e equipamentos médicos 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos 

Sala de segurança 
Monitoramento por vídeo 

das dependências. 
Isolamento das outras 
áreas e privacidade 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos 

Secretaria 

Organização de agenda, 
reuniões, atendimento 

telefônico e informações 
diversas relacionadas à 
liderança da empresa. 

Capacidade para receber 
pessoas, com mobiliário 
para área de espera e 

equipamentos de distração 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos 

Diretoria 
Atividades relacionadas à 

gestão e comando. 
Espaço maior e capacidade 

para receber pessoas 
Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos 

Coordenação 
Atividades de coordenação 

dos diversos setores da 
empresa. 

Privacidade para os 
funcionários no tratamento 
de questões delicadas da 

empresa. 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos 

Sala de reunião de 
líderes 

Reuniões com investidores, 
coordenadores e líderes 

dos diversos setores. 

Privacidade e 
dimensionamento para 

abarcar grande mesa para 
reunião e equipamentos de 

suporte. 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver Sala de Recursos 
Humanos, enfoque na 

privacidade. 

Sala de Marketing Plano de marketing virtual e Área de trabalho Mobiliário ergonômico, Ver Sala de Recursos 
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impresso da empresa, além 
de gestão de redes sociais 
e campanhas publicitárias. 

individualizada e mesa 
central para debate de 

ideias e reuniões rápidas 

controle de temperatura Humanos 

Pavilhão de 
teleatendimento 

Atividades de 
teleatendimento, SAC, 

telemarketing, reclamações, 
entre outros. 

Garantir a cinestesia 
ambiental, a livre circulação 
e o controle das variantes 

ambientais. Garantir a 
individualidade dos 

atendentes e equacionar a 
hierarquia de suas baias de 
trabalho por indivíduo e por 

setor. 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 
entre 20-23ºC, nível de 
ruído abaixo de 65dB, 

Umidade acima de 40%, 
controle de velocidade do 
ar, ambiente climatizado, 
Iluminação controlada em 

500 lux. Atender a todos os 
itens do Anexo II da NR-17. 

Enfoque na ambiência: 
Uso de cores fortes no 

mobiliário, layout 
diferenciado, baias de 

trabalho redesenhadas, 
tratamento acústico para 
controle de reverberação, 

ergonomia em todo 
mobiliário, uso de 

vegetação para aplicação 
da biofilia, flexibilidade de 

arranjos espaciais,  
facilidade de distribuição 
logística, separação por 

meio de divisórias 
acústicas. 

Sala de reuniões 

Reuniões para discussão 
de metas e planejamento 
de pequenas equipes de 

atendimento. 

Privacidade e 
dimensionamento 

adequado para abarcar  
mesa para reunião e 

equipamentos de suporte. 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver pavilhão de 
teleatendimento 

Sala de supervisores 
Serviços de supervisão e 

controle do teleatendimento 

Privacidade e 
transparência para área de 

atendimento 

Mobiliário ergonômico, 
controle de temperatura 

Ver pavilhão de 
teleatendimento 

Copa 
Local para hidratação e 

alimentação rápida 

Bebedouros para pausas 
de hidratação, assentos 

para pequenos descansos 

Deve ser em ambiente 
separado do local de 
atendimento (NR17) 

Ver pavilhão de 
teleatendimento 

Recepção 
Recepção dos funcionários 

e controle do ponto 
eletrônico. 

Espaço adequado para 
fornecimento de 

informações e controle 
para ponto eletrônico 

Nenhuma 
Ver pavilhão de 
teleatendimento 
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Cozinha 
Preparação da alimentação 
para os horários de refeição 

na empresa 

Setorização em áreas de 
armazenamento, preparo e 

limpeza 

Normas de vigilância 
sanitária 

Enfoque na 
funcionalidade 

Refeitório 
Espaço para refeições e 

descanso 
Abarcar 50% do pessoal 
juntamente com o terraço 

Normas de vigilância 
sanitária 

Vista para o jardim, 
flexibilidade entre 

ventilação natural e 
climatização 

Terraço com mesas 
Espaço para refeições e 

descanso 
Abarcar 50% do pessoal 

juntamente com o refeitório 
Nenhuma 

Vista para o jardim, 
jardim superior com praça 

Área de descanso 
coletivo 

Promover o desestress das 
atividades de trabalho nos 

intervalos planejados 

Promover o encontro de 
pessoas e o relaxamento 

Nenhuma 

Enfoque na ambiência: 
Uso de cores fortes, 

espaço para atividades 
lúdicas, mobiliário de 

descanso  

Depósito 
Guarda de materiais 

diversos 
Dimensionamento 

adequado 
Nenhuma Nenhum 

Arquivo 
Armazenamento de 

documentos 
Dimensionamento 

adequado 
Nenhuma Nenhum 
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Apresentada a programação arquitetônica, se organizam os ambientes em 

seus respectivos setores, sendo eles: Setor de acessos e treinamentos, Setor 

corporativo, Setor de teleatendimento, Setor de infraestrutura e Setor de refeição e 

descanso. Assim, tem-se a seguir o organograma e o zoneamento da edificação a 

ser desenvolvida (figura 55). Esse será detalhado na seção de estudos volumétricos. 

 

FIGURA 56 – FUNCIONOGRAMA  

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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Com a programação e o pré-dimensionamento em mãos, o próximo passo é 

trabalhar os estudos volumétricos com base na área total prevista, buscando formas 

arquitetônicas que ofereçam as qualidades necessárias para a aplicação dos 

conceitos estudados juntamente com o partido arquitetônico, analisando o impacto e 

a distribuição desses volumes da melhor forma possível dentro do terreno.  

Para tanto, na fase de concepção da volumetria e implantação do edifício, 

utilizou-se o desenvolvimento de maquetes físicas com blocos pré-dimensionados 

em materiais de fácil manuseio como cartolina, papel e isopor com o intuito de testar 

diversas possibilidades de implantação e analisa-las no terreno em escala contendo 

a massa vegetal do local e fazendo também estudos de insolação com Heliodon 

disponibilizado pelo Laboratório de Conforto do DARQ/UFRN. Foram testadas 

diversas opções de implantação como mostra a figura 56 a seguir, tendo-se 

escolhido a volumetria representada pela figura 57, por apresentar uma melhor 

ocupação no terreno, a possibilidade de uso de pilotis para a permeabilidade de 

ventilação e a oportunidade de criar um jardim interno a ser utilizado como vista para 

os ambientes do edifício, adequando-se mais ao partido arquitetônico quando 

comparado com as outras propostas.  

Em seguida, foi desenvolvida a modelagem virtual da maquete física 

utilizando os softwares Sketchup 2017 e Lumion 6.0, realizando ajustes na proposta 

e refinando a volumetria da edificação. Nessa proposta, soltam-se os dois blocos 

principais do edifício, acomodando seus comprimentos de acordo com a massa 

vegetal presente no terreno. Esses dois volumes se ligam por meio de duas 

circulações, sendo elas previstas para o volume da escada e elevadores e outra por 

meio de uma passarela coberta que delimita o átrio central, previsto para receber 

paisagismo e integrar totalmente o edifício aos elementos naturais do terreno, cujo 

impacto positivo foi discutido nos conceitos de ambiência (Ver figura 58 e 59).  
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FIGURA 57 - ESTUDOS VOLUMÉTRICOS EM MAQUETE FÍSICA 

   

   

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 58 - MAQUETE FÍSICA DA PROPOSTA ESCOLHIDA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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FIGURA 59 - MAQUETE VOLUMÉTRICA VIRTUAL DA PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 60 - MAQUETE VOLUMÉTRICA ELETRÔNICA DA PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Aplicando o zoneamento desenvolvido na volumetria (ver figura 60), começa-

se o desenho do projeto arquitetônico em si. Por ser o bloco mais privilegiado em 

relação à ventilação natural, o bloco frontal abriga os pavilhões de teleatendimento. 

Esse bloco se coloca acima de um pilotis por onde se realiza o acesso principal ao 

edifício.  
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FIGURA 61 - VOLUMETRIA E ZONEAMENTO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Na parte posterior, o segundo bloco abriga o térreo e segundo pavimento os 

serviços corporativos e de gerência e os ambientes de apoio como banheiros. Na 

parte superior desse bloco, fazendo uso de terraços e varandas, se encontra o setor 

de alimentação e descanso. Na porção lateral do terreno, após o volume vegetal, 

loca-se o estacionamento. Com base na programação, no zoneamento e nos 

estudos volumétricos, pode-se iniciar o exercício de projetação do edifício em seu 

nível de detalhamento de anteprojeto. 

 

 

 

 

Durante o processo de concepção do projeto, foram desenvolvidos alguns 

croquis que auxiliaram na evolução das ideias que geraram o produto final. A partir 

destes, foram realizadas algumas simulações em maquete eletrônica 3D para 

estudo de fachada que serão apresentados a seguir. As figuras 61 e 62 mostram 

como a forma do edifício foi evoluindo a partir das ideias, nascendo de uma proposta 

em “L” até a definitiva em “U” com blocos variando em comprimento, se separando e 

reconectando por elementos de circulação.  
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FIGURA 62 - CROQUI DE EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 63 - CROQUI DE EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Definidos os aspectos formais de distribuição do programa, passou-se para os 

estudos de fachada, realizando testes em cima das plantas preliminares e gerando 

os resultados a seguir. A primeira ideia (figura 63) parte do princípio do uso de pilotis 

aberto e segunda pele na fachada. Os desenhos das esquadrias marcam a fachada 

principal com marquises brancas e a composição é contida por duas grandes 

empenas inclinadas nas laterais contrastando em cor com os outros elementos da 

obra. Essa proposta foi então refutada devido à necessidade de controle para a 

entrada no local, impedindo o uso aberto de pilotis. 
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FIGURA 64 - EVOLUÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

A segunda proposta apresenta um edifício visualmente mais fechado (figura 

64), que utiliza em todo o seu entorno uma segunda pele entramada, permeável à 

ventilação mas que fecha a edificação para a área externa, focando suas visuais 

para a área interna da mesma e o paisagismo do jardim central. Como fator estético, 

marca-se a fachada principal com um grande rasgo demarcado por marquise branca 

preenchida internamente por pano de vidro. Essa proposta também foi refutada, mas 

dessa vez pelo caráter fechado da mesma em relação ao entorno imediato que 

contraria a ideia de permeabilidade visual, tornando os ambientes internos limitados 

visualmente, o que vai de encontro com o partido arquitetônico da obra. 

 

FIGURA 65 – EVOLUÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Unindo um pouco de cada ideia, é originada uma nova proposta da edificação 

(Figura 65). Utilizando conceitos de flexibilidade, a fachada apresenta a 

possibilidade controle de visibilidade por meio da abertura e fechamento de brises 

verticais enquanto mantem a abertura dos pilotis proposto na primeira ideia, 
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controlando os acessos por meio de uma estrutura metálica totalmente permeável. 

Na fachada, as marquises marcam o volume e fazem o fechamento da obra.  

 

FIGURA 66 - PROPOSTA 03 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Por fim, após as sugestões e críticas realizadas no exame de qualificação 

dessa dissertação, partindo da proposta anterior, chega-se a proposta final (figura 

66). Nela a fachada apresenta maiores balanços em marquises inclinadas. Os brises 

móveis também seguem inclinações diferentes, trazendo movimento e quebrando o 

aspecto plano da proposta anterior. Trabalha-se também o uso de cores mais 

vibrantes nos elementos, trocando os tons sóbrios de madeira por tons de amarelo 

em constrate com o grafite da marquise que enquadra os pavimentos superiores. 

 

FIGURA 67 – PROPOSTA FINAL 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2018. 
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Antes de iniciar os estudos e desenvolvimento das plantas, cortes e fachadas 

da edificação, é necessário definir o sistema estrutural a ser utilizado, uma vez que 

esse influenciará totalmente a concepção do projeto, suas divisões internas e 

espaçamentos com o uso de modulação na distribuição das peças estruturais. 

Assim, por se tratar de um edifício corporativo empresarial voltado para 

telecomunicação, é necessária a utilização de um sistema estrutural que se adeque 

às mudanças frequentes dessa tecnologia e seus diversos meios. É preciso também 

que essa estrutura favoreça a utilização de planta livre com poucos pilares, de 

preferência nos perímetros dos ambientes proporcionando a criação de vãos 

compatíveis à atividade. 

Portanto, o sistema estrutural e de vedação da edificação deve partir das 

seguintes diretrizes: 

 Rápida execução; 

 Baixa geração de resíduos; 

 Modulação de peças; 

 Grandes vãos; 

 Bom desempenho termo-acústico; 

Após estudos e pesquisa, escolhe-se como sistema estrutural o misto de Aço 

e Concreto, detalhado a seguir nas partes de Fundação, Pilares, Vigas e Lajes. 

 

 

 

A fundação da edificação será de Concreto Armado do tipo Sapata, na qual 

serão parafusados os pilares metálicos que nascerão para dar suporte à estrutura 

como mostra a figura 67. Assim, deverá ser prevista na concretagem da sapata o 

engaste da interface de fixação do pilar. 
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FIGURA 68 - LIGAÇÃO ENTRE PILAR METÁLICO E SAPATA DE CONCRETO 

 

FONTE: HTTP://GRUPO2METALICA.NO.COMUNIDADES.NET/IMAGENS/MIN02.GIF 

 

 

 

Para os pilares da edificação, será utilizado o tipo misto de aço e concreto. 

Assim, tem-se o pilar em aço no perfil “I” encoberto por concreto armado com a 

função de regularizar a superfície e proteger a estrutura de choques e desgastes 

atmosféricos (figura 68). 

 

FIGURA 69 - PILARES METÁLICOS COM CAPEAMENTO DE CONCRETO 

                                        

FONTE: SOUZA, 2014. 

 

 

Seguindo a proposta do sistema estrutural apresentado, as vigas serão em 

aço com perfil “I” e conectores do tipo “stud bolt” na face superior para distribuição 

dos esforços no engaste com a laje, acarretando em uma maior resistência para a 

viga, proporcionando vãos maiores com uma menor altura, como mostra a figura 69 

a seguir. 
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FIGURA 70 - VIGAS METÁLICAS COM CONECTORES STUD BOLT 

 

 FONTE: SOUZA, 2014. 

 

Outro elemento estrutural presente no projeto é uma grande Viga do tipo 

Howe - viga treliçada composta por dois elementos verticais que se interligam por 

meio de montantes verticais e montantes inclinados em 45º - em par, que serve 

como passarela de ligação entre os blocos do projeto. A mesma possui altura do pé 

direito do projeto, 3,50m.  

 

 

Por fim, a laje a ser utilizada no edifício é a do tipo Steel Deck, ou laje mista 

de aço e concreto cuja forma de aço fica incorporada à laje e engastada na viga 

após a concretagem e regularização de sua parte superior. Esse sistema requer a 

utilização vigas auxiliares fixadas nas vigas principais, gerando um custo adicional. 

No entanto, a sua flexibilidade e fácil montagem justificam a escolha. Além disso, 

esse tipo de laje promove suporte às vigas na distribuição de esforços ao serem 

engastadas com o uso de conectores.  

 

FIGURA 71 - LAJE STEEL DECK 

      

FONTE: SOUZA, 2014. 
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De modo a preservar as diretrizes de rápida execução, baixa geração de 

resíduos e de bom desempenho termo-acústico, opta-se por uma alternativa de 

vedação industrializada pré-moldada. Assim, levando em consideração as interfaces 

de encaixe com a estrutura, o sistema de vedação escolhido é o de Painéis 

compostos de cimento e fibra de vidro, ou Painéis GRC.  

São conhecidos também como sendo “fachadas leves” devido a sua 

praticidade de instalação e resultado estético semelhante ao das alvenarias 

convencionais. Por serem placas moldadas com produto cimentício, permitem uma 

grande gama de formas e aplicação de revestimentos diversos.  

Para a edificação em questão, propõe-se a utilização de painéis de GRC com 

alma preenchida por Poliestireno expandido. Na sua face externa, acabamento em 

massa acrílica lisa e na face interna, gesso acartonado, como mostra a figura 71. 

Além da praticidade na execução, esse tipo de painel permite um ótimo conforto 

térmico e acústico dentro dos ambientes. 

 

FIGURA 72 - SISTEMA DE VEDAÇÃO GRC  

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

 

 

Para o suporte do telhamento têm-se peças em estrutura metálica com vigas 

apoiadas por pontaletes na estrutura principal e complementadas por terças que 

apoiam as telhas.  A telha escolhida é do tipo de alumínio com camada interna em 

EPS, promovendo excelente desempenho termo acústico. Sua inclinação é de 15%.  
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Por fim, de modo a otimizar o projeto e a execução da obra, busca-se aliar a 

modulação entre estrutura e vedação.  

De acordo com Silva (2004), as dimensões usuais de painéis variam de 1,5 a 

3,0m de altura e de 2,0m a 6m de largura. Assim, propõe-se o uso de painéis com 

dimensões 3,0 x 3,0m, com recorte para esquadrias quando necessário.  

Para a estrutura, condicionada às dimensões dos painéis, serão trabalhados 

vãos de 12m, que, de acordo com Souza (2014) faz-se necessária uma altura de 

viga de 0,48m, que será otimizada para 0,50m. Assim, propõe-se um pé direito de 

3,50m de altura, aliando 3,0m do painel com 0,50m da viga. Dessa forma, tem-se a 

modulação de estrutura esquematizada na figura 72. 

 

FIGURA 73 - MODULAÇÃO DA ESTRUTURA

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

 

 

Complementando os sistemas construtivos do edifício, listam-se a seguir os 

materiais de acabamento e de detalhamento de acordo com tipo e local de aplicação 

no projeto. 
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Piso: 

Local de aplicação Especificação do Material 

Áreas abertas no térreo e 

subsolo 
Concreto polido de alta resistência 

Áreas internas no térreo, 

exceto banheiros 

Piso elevado em estrutura metálica com placas em 

PVC e acabamento imitando madeira  

Banheiros Piso cerâmico de alta resistência 

Áreas abaixo das baias de 

trabalho no ambiente de 

teleatendimento 

Carpete em manta na cor azul marinho 

 

Paredes: 

Local de aplicação Especificação do Material 

Paredes comuns  
Painel em GRC com acabamento em gesso 

acartonado  

Cortinas de vidro Vidro laminado em esquadria de alumínio na cor preta. 

Banheiros  Painel em GRC com acabamento cerâmico 

 

Teto: 

Local de aplicação Especificação do Material 

Todos os ambientes 
Forro acústico em gesso acartonado perfurado com 

camada interna em lã de rocha 

Teleatendimento, 

descanso, refeitório e 

pavimento corporativo 

Nuvem acústica em placa absorvente de espuma 

mineral resistente a incêndio em formato hexagonal e 

cores variadas 

 

Fachada e área externa: 

Local de aplicação Especificação do Material 

Revestimento externo Fachada ventilada em alumínio na cor grafite 

Brises Brises móveis em alumínio na cor amarelo e ocre 

Fechamento térreo  
Estrutura metálica em trama com pintura na cor 

Amarelo e proteção anti-corrosão 

Cerca externa Cerca metálica do tipo alambrado na cor preta 



130 

 

 

 

Nesse capítulo apresenta-se o resultado final dessa dissertação culminando 

nas reflexões a respeito da problemática, os conceitos apresentados a serem 

aplicados no projeto, os estudos referenciais e todo o processo metodológico para a 

concepção do projeto arquitetônico. No primeiro momento, será feita a apresentação 

do projeto arquitetônico e sua descrição básica. Em seguida, os assuntos 

específicos como as soluções de conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico), a 

aplicação dos conceitos de ambiência e o projeto de layout do pavilhão de 

teleatendimento, que terão seus detalhamentos contemplados em itens específicos.  

 

 

 

Descreve-se a seguir o Projeto Arquitetônico da Central de Teleatendimento 

com enfoque na ambiência, conforto e ergonomia dos trabalhadores. Cada item 

referente ao projeto estará em apêndice juntamente com essa dissertação em 

pranchas impressas em escala adequada e numeradas. 

A edificação é composta por 3 pavimentos e um subsolo distribuídos em uma 

área de 3.047,97 m². Assim, serão apresentadas as descrições dos pavimentos e as 

suas principais características pensadas para atender aos objetivos dessa 

dissertação. Em ordem de apresentação do projeto, serão descritos e 

fundamentados os seguintes desenhos: 

 

 Planta-baixa do pavimento subsolo 

 Planta-baixa do pavimento térreo 

 Planta-baixa do segundo pavimento 

 Planta-baixa do terceiro pavimento 

 Planta de cobertura 

 Cortes e elevações 
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De modo a não gerar grandes alterações e custos na manipulação do terreno, 

optou-se por utilizar somente uma pequena parte do subsolo para abrigar o setor de 

infraestrutura da edificação e parte da garagem. Nele se encontra oficina para 

conserto de mobiliário, sala de gerador, sala de medidores, casa de bombas e 

reservatório inferior, além de um banheiro de apoio. Todo esse pavimento é 

iluminado por janelas altas acima do nível do terreno. 

 

 

 

Elevado um metro em relação à cota do terreno, o pavimento térreo é onde se 

encontram o acesso principal, os ambientes de apoio à entrada e saída de pessoal e 

os ambientes voltados para atividades coletivas e abertas ao público. Essa elevação 

foi pensada para dar a possibilidade de iluminação do subsolo por meio de janelas 

no nível do terreno.  

Ao chegar, o usuário tem acesso ao edifício por um jardim com espelho 

d’água nos 10m de recuo da edificação onde há uma escada e uma rampa em dois 

lances com inclinação inferior a 5% para promover maior conforto a cadeirantes e 

pessoas com locomoção reduzida. Essa área de jardim está aberta e sem muros em 

relação ao espaço público. Outra forma de chegada à edificação é por meio do 

estacionamento na porção lateral direita do terreno. Esse estacionamento comporta 

54 vagas cobertas distribuído em nível térreo e subsolo. 

Já no nível elevado, os dois acessos chegam ao pilotis semiaberto, envolto 

por estrutura metálica vazada que permite a ventilação do local criando uma zona de 

amortecimento para o conforto térmico. Esse pilotis, além de promover a ventilação 

para toda a parte posterior da edificação, foi pensando para receber atividades como 

eventos e festas da empresa, além de ginástica laboral antes do turno de trabalho e 

sessões de ioga e relaxamento após o turno de trabalho.  

Por meio do pilotis tem-se acesso à recepção com catracas para controle de 

ponto e à torre de escadas e elevadores de pequena capacidade para a circulação 

vertical. Já chegando ao bloco posterior, encontram-se os banheiros/vestiários com 

banheiros coletivos para homens e mulheres e banheiros acessíveis separados 

também por sexo. Após os banheiros, se encontra um depósito de material de 
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limpeza e a sala de guarda-volumes dos colaboradores (prevista pela NR-17 Anexo 

2). Em seguida, uma sala de treinamentos para pequenos grupos e o Auditório com 

capacidade para 144 pessoas, com 6 lugares para cadeira de rodas em locais 

variados do auditório.  Todos esses ambientes se organizam e se distribuem de 

forma aberta ao redor de um jardim interno com espelho d’água que, além de 

promover ambiência, favorece o resfriamento interno no edifício.  

 

 

 

No segundo pavimento se encontra o primeiro ambiente de teleatendimento, 

localizado no bloco maior do edifício, e todo o setor de atividades corporativas da 

empresa, além do bloco de banheiros que se repete nos 3 pavimentos, exceto 

subsolo. As circulações são externas e voltadas para o jardim central, promovendo 

sempre a permeabilidade aos ventos e o caminhar contemplativo ao paisagismo da 

proposta. A escada também se coloca como um elemento de presença estética, 

voltando-se para os jardins e promovendo o aproveitamento da vista também para o 

parque das dunas, ponto de interesse visual no bairro de Capim Macio.  

Por meio dessas circulações abertas, tem-se acesso ao primeiro ambiente de 

teleatendimento. O ambiente possui fechamentos em panos de vidro que partem do 

piso até a viga da cobertura e são protegidas por marquises e brises móveis que 

garantem o total sombreamento enquanto permitem a visibilidade do ambiente 

interno para a área externa da rua e para o jardim central, seguindo os critérios e 

conceitos de ambiência. Esses panos de vidro apresentam a possibilidade de 

abertura na altura de janelas, promovendo e estimulando o uso da ventilação natural 

quando o clima estiver propício para isso. A largura total do ambiente é de 10,75m. 

Isso foi pensado para a ideal promoção da ventilação cruzada como indicado em 

citação de Gonçalves (2015) no capítulo 2 dessa dissertação. 

Fazendo uso de uma proposta de planta livre, os três primeiros módulos 

estruturais não apresentam nenhum tipo de vedação fixa. Nesse espaço se localiza 

uma recepção e as baias de trabalho, totalizando 93 lugares, além de divisórias e 

áreas de vegetação interna que serão detalhados no item a respeito do projeto de 

layout do pavilhão. No último módulo estrutural estão localizados os ambientes de 

apoio ao teleatendimento, sendo duas salas de supervisores, uma sala para 

reuniões rápidas, um data center de distribuição de logística, um arquivo e uma 
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copa, distribuídos ao redor de um pequeno hall. Todo o pavimento é distribuído 

acima de piso elevado pelo qual se distribuem as redes elétricas e de lógica que 

contribuem para a flexibilidade de organização do espaço. Pelo forro distribuem-se 

também essas redes além das tubulações de ar condicionado. 

No bloco posterior, além dos banheiros e DML, os demais ambientes 

corporativos se organizam sequenciados e tendo acesso por um corredor central 

com largura de 2m, suportando fluxo e contrafluxo, atendendo às normas de 

segurança dos bombeiros e as normas de acessibilidade. Em ordem, se encontram 

Data Center, Arquivo geral, Sala de Tecnologia da Informação (T.I.) e 

monitoramento, Sala de descanso individual, Depósito e Célula de segurança 

isolada, Sala de Marketing, Sala de Recursos Humanos e Sala do médico do 

trabalho. Separado por divisória de vidro tem-se acesso ao setor da Coordenação e 

Diretoria da empresa. Nele se encontram uma Secretaria com sala de espera, a sala 

de Coordenação, uma Sala de reuniões e a Diretoria com closet e banheiro 

individual. O fechamento interno desse bloco é feito por panos de vidro, promovendo 

vista para o jardim interno. Já o fechamento da parede dos fundos é feito com 

painéis GRC e janelas, promovendo iluminação e ventilação, mas mantendo a 

fachada mais fechada devido ao sol incidente no oeste.  

Nesse pavimento, a ligação de um bloco ao outro, além do acesso pelo local 

das escadas, se dá também por uma passarela metálica apoiada em duas vigas do 

tipo howe que liga o final do bloco posterior ao bloco frontal, diminuindo os caminhos 

e se colocando como elemento estético na proposta. Essa passarela faz sombra ao 

acesso ao auditório no pavimento térreo e faz piso ao mesmo acesso no pavimento 

superior. 

 

 

 

O terceiro pavimento em muito se assemelha ao segundo. Todo o bloco de 

circulação vertical, banheiros e ambiente de teleatendimento se colocam de forma 

replicada. O que o diferencia é a presença do refeitório e descanso coletivo. Este 

fica acima do bloco corporativo e é composto por cozinha, bancada de serviço e 

espaços de alimentação individual e coletiva. Todo o espaço de alimentação é 

coberto e sem fechamentos laterais, valorizando e aproveitando a ventilação natural, 

sem impor barreiras também para a contemplação dos jardins.  
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Ao fim do refeitório tem-se a área de descanso coletivo, composta por piso 

acarpetado, distribuição de equipamentos para jogos, como sinuca, pebolim e tênis 

de mesa, além de pufes e espreguiçadeiras para relaxamento. Nesse local é 

possível ter vista para os elementos paisagísticos da proposta, além de um mirante 

para o Parque das Dunas. Por esse ambiente, também se tem acesso à ponte de 

ligação entre os blocos, que conta com jardineira e plantas de pequeno e médio 

porte sombreando parcialmente esse caminho. Nessa área também se encontram 

bancos para descanso e contemplação.  

 

 

 

Na planta de cobertura tem-se acesso ao reservatório superior e às áreas dos 

condensadores do sistema de ar condicionado. A cobertura se dará em duas águas 

compostas por telha metálica do tipo sanduíche com EPS na cor branca acima dos 

dois blocos principais. Assim, tem-se uma cobertura com ótimo desempenho térmico 

que ajudará na manutenção do conforto da edificação. Ainda sobre esse aspecto, 

sobre o bloco frontal serão instalados 17 painéis fotovoltaicos para geração de 

energia solar que auxiliarão no consumo energético da edificação. Entre os dois 

blocos, com o objetivo de proteger a escada e sombrear parcialmente o pátio 

interno, tem-se uma cobertura em estrutura metálica coberta por telhado em 

alumínio. 

 

 

 

Em relação às alturas, foi definido um pé direito de 3,50m por pavimento. 

Esse valor permite a utilização de piso elevado para a passagem de cabeamentos 

de logística e instalações elétricas, diretriz das soluções de layout e flexibilidade 

necessárias ao projeto. Além disso, com a utilização do piso elevado e do forro, 

ainda tem-se um pé direito superior a 3m de altura, ideal para a promoção da 

ventilação cruzada e da retirada do calor por convecção, uma vez que o calor tende 

a se acumular na parte superior dos ambientes e um pé direito mais elevado retira 

essa massa quente do nível de trabalho dos usuários. Juntamente com a plataforma 

de 1m proposta para o pavimento térreo, o edifício tem uma altura de 12,30m e 

14,80m no total, contando com a altura do reservatório superior.  
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Duas diretrizes foram pensadas para a edificação nos quesitos estéticos e 

volumétricos da proposta: horizontalidade e permeabilidade. Horizontalidade na 

disposição dos blocos, colocando-se no sítio como dois grandes prismas 

retangulares apoiados sobre uma estrutura elevada, e permeabilidade nas escolhas 

de fechamentos das faces principais, buscando manter visibilidade e sem gerar 

barreiras à ventilação.  

O primeiro bloco, mais extenso que o bloco posterior, apoia-se sobre pilotis 

como um grande volume elevado que comporta os ambientes de teleatendimento. 

Na fachada principal, ao nível de pilotis, cria-se um fechamento em estrutura 

metálica vazada de caráter orgânico, que esconde o pilotis e apoia o grande volume 

da composição. Além do efeito estético, essa estrutura metálica permite o total 

aproveitamento da ventilação, permeando todos os ambientes da parte posterior do 

edifício, bem como a área coberta de pilotis, palco de eventos e atividades ao ar 

livre.  

No volume em si, marquises revestidas em alumínio grafite marcam o 

enquadramento dos pavimentos e criam o espaço para a instalação dos brises 

reguláveis em alumínio nas cores amarelo e ocre. Variam-se os tons e as 

inclinações dos brises criando um ritmo na fachada que se adapta e muda de acordo 

com a abertura e o fechamento desses. Quando abertos, são revelados os 

fechamentos em panos de vidro de ponta a ponta. Quando fechados os brises, 

ressalta-se a solidez da edificação marcando bem o grande volume e dando ênfase 

ao fechamento do interno para o externo.  

Nas fachadas laterais, que recebem a maior intensidade solar, placas em 

alumínio sobre estrutura metálica aplicada na alvenaria fazem o fechamento criando 

fachadas ventiladas opacas que permitem a ventilação das paredes por meio do 

efeito chaminé, captando a ventilação incidente e retirando o ar quente pela parte 

superior. 
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FIGURA 74 - VISTA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 75 - VISTA SUPERIOR 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Na área interna do edifício, ressalta-se a total integração com os elementos 

naturais e com o paisagismo. O jardim interno abriga uma grande árvore e outras 

espécies locais e é circundado por espelho d’água que refresca o ar nos momentos 

de calor e potencializa o conforto dos usuários. Todas as circulações estão em volta 

desse jardim central com vistas contemplativas. 
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Os elementos de circulação também são estruturas onde se buscou uma 

valorização estética. A escada, completamente aberta e voltada para o jardim 

externo, funciona como um elemento quase solto que cria, a cada patamar, 

pequenos mirantes escalonados. O fechamento do volume da escada é feito com 

uma estrutura metálica orgânica semelhante ao elemento de fechamento da área de 

pilotis, buscando transmitir leveza e permeabilidade. Fazendo o fechamento na outra 

extremidade do espelho d’água se encontra a passarela metálica que se fixa na 

estrutura por meio de vigas howe com altura de um pé direito, ressaltando a estética 

da estrutura metálica e integrando os espaços. 

 

FIGURA 76 - VISTA DA ESCADA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Complementando o edifício, o bloco posterior apresenta características 

semelhantes ao bloco frontal. No entanto, em vez de 04 modulações estruturais, 

esse bloco apresenta apenas 03 e, diferente do bloco frontal, seus ambientes 

ocupam os 03 pavimentos. Nas suas faces voltadas para o jardim, tem-se a total 

abertura no térreo e o semi-fechamento com jardineira e guarda-corpo, além dos 

brises que se fixam na viga superior. Na face posterior, utilizam-se os mesmos 

brises da fachada principal e se apoiam nas marquises metálicas. As fachadas 

laterais, assim com no bloco frontal, utilizam fachada ventilada fechada em alumínio 

grafite. 
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FIGURA 77 - VISTA INTERNA DA PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Por fim, no terceiro pavimento a área de refeitório e descanso foi criada para 

promover o máximo de permeabilidade à ventilação e leveza à estrutura. Assim, 

têm-se apenas os pilares, a cobertura e os guarda-corpos compondo esse 

pavimento.  

 

 

 

Um dos objetivos específicos desse trabalho é o conhecimento e aplicação 

dos conceitos de ambiência no projeto arquitetônico com o intuito de promover o 

bem-estar e a saúde do trabalhador da área de teleatendimento. Apresentadas as 

características funcionais, o zoneamento e distribuição dos ambientes e os aspectos 

estéticos e de volumetria, detalham-se a seguir as soluções de arquitetura 

inspiradas pelos conceitos apreendidos da ambiência e sua componentes 

(morfologia do espaço, cinestesia ambiental, tratamento das áreas externas, 

privacidade e individualidade e confortabilidade). 

Sobre a morfologia do espaço, o principal norteador do zoneamento da 

edificação foi a separação entre as áreas de trabalho individual e as áreas de 

trabalho coletivo com vistas no conforto acústico. Localizando os dois ambientes de 
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teleatendimento em um bloco separado, tem-se uma área de maior ruído interno que 

não vai gerar ruído para os demais ambientes do edifício. Aplicando soluções de 

isolamento acústico nas envoltórias e condicionamento acústico na área interna, 

fazendo uso de divisórias acústicas, nuvens de absorção de som, forro acústico e 

carpetes, é possível se ter uma área com intensa conversação obedecendo aos 

níveis de ruído regulamentados por norma. Já todas as atividades de uso individual 

e corporativo são localizadas no segundo bloco. 

Outro aspecto a ser destacado é a intenção de promover encontros e criar 

espaços de contemplação ao ar livre pelo elemento da passarela, da escada aberta 

e da área de descanso coletivo e refeitório integrado. Esses elementos propiciam 

diversas opções de descanso para os momentos de intervalo e alimentação, criando 

áreas de desestresse para a retomada do trabalho.  

Sobre a cinestesia ambiental, o projeto atende em dois aspectos: correto 

dimensionamento das circulações e o espaço útil de uso nas estações de trabalho. 

Todas as circulações do projeto apresentam dimensões além do mínimo, 

favorecendo a livre circulação sem barreiras tanto de pedestres quanto de usuários 

em cadeira de rodas ou outros equipamentos de auxílio à locomoção. Seguindo 

esse princípio, os postos de trabalho também possuem dimensionamento superior 

aos requisitos de norma e serão detalhados no item de projeto de layout dessa 

dissertação. Por fim, toda a edificação é acessível. Aplicou-se a eliminação de 

desníveis entre ambientes e o uso de rampas com menos de 5% de inclinação 

diminuindo o esforço de subida para cadeirantes. Todos os ambientes de uso social 

apresentam portas com no mínimo 90cm de largura e todos os pavimentos recebem 

a chegada por elevador.  

Quanto ao tratamento das áreas externas, inspirado nos conceitos do design 

biofílico, utiliza-se um extenso paisagismo de baixo impacto nos jardins, 

aproveitando as espécies e árvores locais. Além do jardim central apresentado, o 

uso de elementos naturais também é viso nas jardineiras em todas as faces internas 

do projeto nos três níveis de altura. Assim, o usuário, independente do pavimento 

em que se encontra, está em contato direto com a natureza. 
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FIGURA 78 - VISTA DO JARDIM INTERNO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Outro aspecto fundamental da proposta é a integração com o meio externo 

por meio do uso de panos de vidro, promovendo vistas para os dois lados. Essa 

transparência e permeabilidade visual foram pensadas para gerar no trabalhador a 

sensação de estar sempre em contato com o meio externo. Mesmo em momentos 

de grande estresse que a atividade de teleatendimento proporciona, é possível com 

um pequeno desvio de olhar apreciar as diversas paisagens a partir do seu posto de 

trabalho. Por fim, mais um aspecto a ser destacado dentro desse tema é o estímulo 

a atividades coletivas e a saúde do trabalhador ao dispor no projeto áreas de 

descanso coletivo e áreas para práticas físicas de relaxamento antes e depois da 

jornada de trabalho, a serem realizadas nos pilotis. 

Estimula-se a privacidade e a individualidade com a distribuição igualitária de 

postos de trabalho e armários individuais com espaço suficiente para acomodação e 

customização por parte do usuário. O mobiliário, como será mostrado à frente, é 

proposto para ser todo regulável, adaptando-se às necessidades individuais dos 

trabalhadores. A ideia central nesse sentindo é fazer com que o trabalhador se sinta 

totalmente acolhido dentro do seu posto de trabalho.  

A flexibilidade da arquitetura de planta livre oferece a possibilidade de 

agrupamentos de equipes de acordo com suas características de personalidade e 



141 

 

interação. Podem-se juntar grupos mais vocais que trabalham conjuntamente, 

separando-os de grupos com pessoas mais tímidas e que trabalham em um ritmo 

mais silencioso. Embora essa seja uma variável imensurável de acordo com as 

individualidades e subjetividades de cada um, com esses elementos de 

customização apresentados no espaço busca-se promover um ambiente de 

isonomia e respeito entre os colaboradores.  

Por fim, a confortabilidade é reforçada na criação de uma imagem de bem-

estar no ambiente de trabalho, reforçada pelas decisões arquitetônicas. Buscou-se 

criar locais bem iluminados e coloridos, com a presença marcante da natureza e 

que, por meio dos caminhos e distribuição dos espaços, promove a convivência e o 

trabalho em equipe. 

 

 

 

Embora não seja o foco desse trabalho o desenvolvimento de um projeto 

paisagístico com todos os detalhes e informações que esse requer, faz-se 

importante a definição de diretrizes de aplicação dos elementos paisagísticos bem 

como uma definição preliminar de espécies vegetais que caberiam na proposta.  

Como diretrizes principais para o paisagismo tem-se o aproveitamento 

máximo das espécies presentes no terreno, condicionando implantação da 

arquitetura a não remoção das árvores de grande porte, e a incorporação de 

espécies locais de baixo impacto no solo e com baixa necessidade de manutenção.  

Como vegetação de forração do solo, aponta-se a grama do tipo amendoim 

por ser uma espécie encontrada facilmente na região e que possui grande 

resistência ao calor, necessitando de poucos recursos hídricos. Para espécies 

complementares do jardim e jardineiras, dá-se preferência ao uso de Palmeiras-sagu 

e arbustos do tipo Pingo-de-ouro, além de árvores de médio porte como a Cássia do 

nordeste e outras espécies decorativas complementares não especificadas. Nas 

estruturas metálicas da área externa como a cerca e o fechamento na área de 

pilotis, as Heras fazem a composição crescendo verticalmente nesses elementos. 

Quanto às árvores de grande porte, encontram-se no terreno duas Mangueiras e um 

grande exemplar de Pau-ferro. No centro do jardim interno, propõe-se árvore de 

médio porte, podendo ser a Acássia, o Nim ou o Pau-Brasil.  
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TABELA 05 – ESPECIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO PARA O PROJETO 

Imagem Nome popular Nome científico Localização no projeto 

 

Grama 
Amendoim 

Arachis repens Forração do solo 

 

Pingo-de-ouro 
Duranta erecta 

aurea 
Jardineiras em geral 

 

Hera Hedera helix 

Áreas de jardim vertical como 
cercas, fechamento metálico 

na área de pilotis e 
jardineiras dos ambientes 

internos 

 

Palmeira-sagu Cycas circinalis Jardim externo 

 

Cássia do 
nordeste 

Senna spectabilis 
Jardim externo e jardim 

central 

 

Mangueira Mangifera indica Jardim externo 

 

Pau-ferro 
Caesalpinia 
leiostachya 

Jardim externo 

FONTE: Patro, 2018. 
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Com base no estudo preliminar desenvolvido, faz-se necessária a verificação 

do desempenho da edificação proposta com base nas variantes que influenciam no 

conforto ambiental do projeto.  

Dessa forma, essa seção do trabalho será dividida nas seguintes subseções: 

Análise das propriedades térmicas das envoltórias, estudo de insolação em 

diagrama solar, simulação das proteções de aberturas propostas e análise da 

edificação quanto à permeabilidade e aproveitamento da ventilação natural. 

 Para tanto, serão realizadas simulações em softwares específicos para cada 

área a serem apresentados em sua seção específica. 

 

 

 

De modo a justificar ou rever as escolhas dos materiais da envoltória da 

edificação quanto ao desempenho térmico, faz-se necessária a verificação das 

propostas por meio dos cálculos de Resistência térmica (Rt), Transmitância térmica 

(U) e densidade do fluxo de calor (q) para cada item, sendo eles:  

 Painel de vedação com placa de aglomerado cimentício e fibra de vidro 

(GRC) composto com camada isolante de Lã de PET e acabamento em 

gesso acartonado; 

 Panos de vidro duplo com câmara de ar (insulado);  

 Cobertura em telha termoacústica do tipo sanduíche composta por Aço e 

EPS. 

Para tanto, será aplica a metodologia de cálculos de desempenho térmico 

apresentada por Lamberts (LAMBERTS et al., 1998) no capítulo 7 de sua obra 

“Eficiência Energética em Arquitetura”. O memorial de cálculo para cada partição 

citada se encontra nos Apêndices dessa dissertação, concentrando nesse capítulo 

os resultados calculados.  
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a) Painel de vedação com placa cimentícia GRC composta por camada isolante 

de Lã de PET e acabamento interno em gesso acartonado: 

 

De modo a aliar a racionalização dos materiais, o baixo impacto na obra por 

meio da construção seca e os desempenhos térmico e acústico necessários por 

norma para o uso proposto da edificação, definiu-se o painel composto de GRC com 

isolante interno de Lã de PET e acabamento em gesso acartonado para os 

fechamentos externos nas faces cegas da edificação. Será calculado então o 

desempenho térmico para um painel com espessura de 10,5cm com espessuras e 

organização de camadas apresentadas na figura 78: 

 

FIGURA 79 – PAINEL DE GRC UTILIZADO NO PROJETO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Com base nos cálculos em Apêndice, nota-se que o desempenho térmico do 

Painel de GRC com a composição apresentada é excelente. Ao compararmos com 

os índices de referência de diversas normas de desempenho como a RTQ-R, a 

ABNT NBR 15575-4, ABNT NBR 15220 e o Selo Azul da Caixa Econômica Federal, 

a envoltória analisada atende muito bem, estando bem abaixo dos aos requisitos 

mínimos, como mostra a tabela 6 abaixo. Vale ressaltar que essas normas se 

referem primordialmente a um uso residencial, o que não vem a ser o caso do 

edifício proposto. No entanto, por falta de parâmetros específicos para ambientes 

corporativos, aplicam-se essas referências para análise comparativa.  
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TABELA 6 – COMPARAÇÃO DOS VALORES DE TRANSMITÂNCIA  

Norma de 

desempenho 

Transmitância 

recomendada (U) 

Valor da 

envoltória (U) 

Atende a 

Norma? 

RTQ-R α < 0,6 → U < 3,70 0,38 SIM 

ABNT NBR 

15575-4 
α < 0,6 → U < 3,70 0,38 SIM 

ABNT NBR 

15220 
U < 3,60 0,38 SIM 

Selo Azul da CEF α < 0,6 → U < 3,70 0,38 SIM 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

b) Vidro laminado: 

 

Para os panos de vidro da envoltória, buscou-se em catálogos de empresas 

localizadas no país que oferecessem vidros com informações técnicas específicas 

para o estudo do conforto térmico, como o Fator Solar, a Transmitância térmica e a 

densidade de fluxo de calor por m².  

Dessa forma, optou-se pelo vidro laminado do tipo SunGuard Super Neutral 

Clear. Por ser um vidro do tipo laminado, ele apresenta duas camadas de vidro de 

6mm separadas por película polivinil bural (PVB) utilizando calor e pressão para a 

fixação das lâminas (ver figura 79).  

 

FIGURA 80 – VIDRO LAMINADO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR ADAPTADO DE GUARDIAN (2010) 
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Um fator de grande importância para a escolha desse vidro é a sua 

capacidade de transmissão luminosa de 69%, proporcionando uma ótima 

transparência do meio interno para o meio externo, além de uma ótima captação de 

iluminação natural. 

 Por ser um item catalogado e certificado (GUARDIAN, 2010), não se faz 

necessário aplicar a metodologia de cálculos de desempenho térmico. Portanto, 

apresentam-se a seguir seus índices. 

 Absorção: 0,33 

 Transmitância térmica (U) = 5,16 w/m².ºC 

 Fator Solar: 0,40 

 Densidade do fluxo calor = 334 W/m² 

 

Por se tratar de uma superfície com alta transparência, a densidade do fluxo 

de calor que ultrapassa a abertura é bastante considerável e tem potencial para 

colocar a perder o conforto térmico da edificação, é necessária a utilização de 

elementos de proteção efetiva das aberturas, evitando ao máximo a incidência de 

radiação direta no pano de vidro e consequentemente nos ambientes internos.  

Quanto ao desempenho do material em relação às normas vigentes, esse 

vidro não atende termicamente às normas apresentadas abaixo na tabela 7, 

requerendo, como dito, a necessidade de sombreamento dessas superfícies. 

 

TABELA 7 – COMPARAÇÃO DE TRANSMITÂNCIA COM AS NORMAS 

Norma de 

desempenho 

Transmitância 

recomendada (U) 

Valor da 

envoltória (U) 

Atende a 

Norma? 

RTQ-R α < 0,6 → U < 3,70 5,16 NÃO 

ABNT NBR 

15575-4 
α < 0,6 → U < 3,70 5,16 NÃO 

ABNT NBR 

15220 
U < 3,60 5,16 NÃO 

Selo Azul da CEF α < 0,6 → U < 3,70 5,16 NÃO 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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c) Telha termo-acústica composta por uma camada externa superior de aço, 

uma camada interna de EPS e uma segunda camada de aço externa inferior: 

 

Seguindo os princípios adotados para as outras envoltórias, escolheu-se a 

telha tipo sanduíche de aço e EPS por seu bom desempenho no isolamento térmico. 

Para confirmar essa qualidade, os cálculos seguirão a metodologia apresentada 

anteriormente e levarão em conta uma telha com espessura total de 40mm 

composta pelas camadas demonstradas na figura 80: 

 

FIGURA 81 – TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO E EPS 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Partindo como parâmetro de referência para fins de comparação a NBR 

15575:2013, o desempenho térmico da cobertura atende à norma na classificação 

Superior para a Zona Bioclimática 8, como mostra a tabela 8: 

  

TABELA 8 - TRANSMITÂNCIA TÉRMICA U (W/M²K) PARA ZONA BIOCLIMÁTICA 8 

Valor (U) NBR15575 Nível de desempenho Valor (U) da cobertura 

α < 0,4 → U < 2,30 Mínimo 0,81 

α < 0,4 → U < 1,50 Intermediário 0,81 

α < 0,4 → U < 1,00 Superior 0,81 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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Assim, conclui-se que as envoltórias escolhidas para o projeto apresentam 

um ótimo desempenho térmico, atendendo às principais normas da área aplicadas 

no Brasil. Em uma edificação de uso corporativo que requer obrigatoriamente a 

climatização em ambientes-chave, bem como o alto uso de equipamentos elétricos 

como é o caso dos call centers, o desempenho térmico das envoltórias contribui 

fortemente para um consumo mais racional de energia com impactos significativos 

na diminuição dos custos elétricos da climatização.  

Vale ressaltar também a importância da manutenção das envoltórias, 

principalmente da cobertura. A limpeza é fundamental, uma vez que o acúmulo de 

poeira pode alterar suas propriedades térmicas e interferir diretamente no seu índice 

de absortância. 

 

 

 

Como observado no item anterior, a presença de grandes aberturas nas 

envoltórias, ao mesmo tempo em que promove qualidades positivas aos ambientes 

como iluminação natural, vistas para o meio externo, entre outras, pode se tornar a 

grande vilã no conforto térmico dos seus usuários. É fundamental, então, adotar 

estratégias de sombreamento das aberturas que impeçam o contato direto da 

mesma com a radiação direta. 

Será, portanto, analisada a eficácia dos elementos de proteção sugeridos 

para as aberturas externas e internas do edifício, com enfoque nos panos de vidro, 

por serem os elementos com maior potencial de absorção e incidência de radiação 

direta. 

 Para tanto, serão simulados dois cenários com base no estudo preliminar 

utilizando beiral e brises verticais para as fachadas externas e beiral e brises 

horizontais para as faces internas do edifício. A ferramenta de simulação será o 

Software Solar Tool, parte integrante do kit de softwares Autodesk Ecotect Analysis 

2011. 

 

a) Abertura 1 – Proteção com brises verticais: 

 

Para as faces externas da edificação propõe-se a utilização de brises verticais 

ajustáveis manualmente ou automaticamente de acordo com o horário do dia. A face 
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analisada apresenta panos de vidro de piso à viga com dimensão de 3m de altura e 

largura total de 50,5m. Faz parte da fachada principal da edificação e o uso dos 

brises, além de proporcionar a iluminação natural e o consequente conforto térmico, 

se coloca como principal elemento estético, gerando ritmo e textura na mesma (ver 

figura 81). 

FIGURA 82 – BRISES DA FACHADA FRONTAL 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Para efeitos de simulação, temos as seguintes características representadas 

no modelo de entrada do software solar tool (figura 82): 

 Azimute da fachada: 135º 

 Dimensão dos brises: 3,00m x 0,40m 

 Profundidade do beiral: 1,00m 

 

FIGURA 83 – SIMULAÇÃO DO BRISE NO SOLAR TOOL 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR EM SOLAR TOOL, 2017. 
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Por ser um elemento controlável, é possível ter 100% de sombreamento das 

aberturas com os brises fechados. No entanto, essa configuração não se faz 

necessária, uma vez que utilizando uma abertura de 45º no período manhã se tem 

um alto índice de sombreamento desse pano de vidro, com o sombreamento mínimo 

anual registrado de 90% da abertura às 10h00min do dia 10 de Dezembro, como 

mostra o diagrama estereográfico gerado na simulação (figura 83). 

Ao período da tarde é possível abrir totalmente os brises, deixando-os em 

posição de 90º que permitem a livre visão para o meio externo sem receber 

incidência direta da radiação. Assim, tem-se um elemento regulável que, variando 

apenas 45º em sua rotação de eixo, promove mais de 90% de sombreamento ao 

longo de todo o ano. 

 

FIGURA 84 – DIAGRAMA DE INSOLAÇÃO PARA A ABERTURA 1 

 

 

FONTE: SOLAR TOOL, 2017. 

 

b) Abertura 2 – Proteção com brises horizontais: 

 

A segunda abertura analisada representa todas as aberturas internas do 

edifício. Por ser projetado em forma de “U”, com um pátio interno central cujo partido 
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é proporcionar a vista dos ambientes para um jardim, essas aberturas acompanham 

as duas faces internas de ponta a ponta da edificação.  

O pano de vidro a ser protegido tem 3,20m de altura e largura variando de 

acordo com o bloco em que se insere. O elemento de proteção se repete durante 

toda a dimensão da abertura e é composto por jardineira com 50cm de altura, 

guarda-corpo de vidro temperado com 60cm de altura e um módulo de brises fixado 

na viga superior com 1,55 de altura total, como mostra a figura 84. 

 

FIGURA 85 – BRISES DA ABERTURA 2 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Para efeitos de simulação, temos as seguintes características representadas 

no modelo de entrada do software Solar Tool (figura 85): 

 Azimute da fachada: 315º 

 Dimensão dos brises: 1,55m x 1,05m, contendo 10 brises com 20cm de 

largura por módulo espaçados a 15cm.  

 Profundidade do beiral: 1,90m 

 

FIGURA 86 – SIMULAÇÃO DO BRISE NO SOLAR TOOL 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR EM SOLAR TOOL, 2017. 
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Como resultado da simulação, conseguiu-se um nível de sombreamento de 

100% das aberturas no início do turno de insolação até o horário das 17h30min em 

todo o ano. A partir das 17h30, a depender do período do ano, tem-se uma variação 

de sombreamento de 100% no momento mais favorável a 77% no momento mais 

desfavorável (18 de junho às 18h00min). Dessa forma, o elemento de 

sombreamento proposto realiza com excelência a proteção da incidência de 

radiação direta nas aberturas, com uma perda de apenas 23% no seu pior 

desempenho, que vem a ocorrer nos momentos finais de sol poente na cidade de 

Natal-RN. 

 

FIGURA 87 – DIAGRAMA DE SOMBREAMENTO DA ABERTURA 2 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR EM SUN TOOL, 2017. 

 

 

 

Após a análise do desempenho térmico das envoltórias e do sombreamento 

das aberturas, outro aspecto influente no conforto ambiental é a permeabilidade da 

edificação ao aproveitamento da ventilação natural. Como visto na seção de 

caracterização bioclimática do terreno, levando em consideração a localização do 

mesmo na Zona Bioclimática 08 e as estratégias necessárias para se atingir o 
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conforto, o aproveitamento da ventilação natural é um aspecto fundamental que 

deve ser aproveitado toda edificação. 

Embora o edifício em questão necessite, por restrições legais, de ambientes 

com controle de temperatura, é preciso que o projeto arquitetônico contemple a 

ventilação natural como estratégia de conforto por duas razões fundamentais. A 

primeira delas é evitar a estanqueidade dos espaços internos, possibilitando a 

renovação do ar e evitando a chamada “síndrome do edifício doente”, causada pelo 

acúmulo de gases, vírus, bactérias e substâncias nocivas no espaço interno. A 

segunda razão é a necessidade da flexibilidade da edificação, que deve ser 

planejada não só para as atividades do presente, mas também para as possíveis 

atividades futuras que podem não estar regulamentadas na necessidade de 

climatização. 

O modelo de esquadria a ser utilizado no projeto como entrada de ventilação 

e saída é do tipo piso a teto como exemplificado pela figura 87. É composta por uma 

placa de vidro fixa na parte inferior, 3 folhas basculantes horizontais na porção 

central e mais uma folha de vidro fixa na parte superior. Assim, resulta-se em uma 

área efetiva de abertura de 1,10m x 1,10m, totalizando uma área de 1,21m² por 

módulo. Considerando cada lâmina de folha com 2cm de espessura e adicionando 

3cm de cada borda dos caixilhos, temos uma área de ventilação de 1,01 m² (1,04 x 

0,98cm) por módulo. 

 

FIGURA 88 – DETALHE DA ABERTURA PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 



154 

 

Como ferramenta de avaliação da eficácia das aberturas propostas na 

promoção de ventilação natural cruzada no ambiente interno, utilizaram-se os 

cálculos simplificados da taxa de renovação do ar no ambiente e na velocidade 

interna dos ventos presentes na planilha desenvolvida por Cunha (CUNHA, 2010). 

Para realizar a simulação, é necessário inserir na planilha dados como as 

dimensões das aberturas, o seu azimute, a altura da abertura em relação à 

edificação e os dados do ambiente na planilha, como mostra a figura 88. 

 

FIGURA 89 – DADOS DE ENTRADA NA PLANILHA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR ADAPTADO DE CUNHA (2010) 

 

A partir daí, é obtido o resultado das trocas de ar no interior do ambiente ao 

longo do ano e em relação às horas do dia por meio de um gráfico de resultados. Ao 

inserir os dados do projeto na planilha (figura 89), temos durante todo o ano uma 

variação de trocas de ar entre 60 ACH e 245 ACH no seu valor máximo. A partir do 

gráfico apresentado (figura 89), nota-se que os principais momentos de troca de ar 

acontecem no período diurno, das 7h00min às 18h00min. Com isso, caso seja 

necessário, tem-se um bom nível de ventilação natural no interior dos ambientes nos 

momentos de maior temperatura do dia.  

Embora por meio de um redimensionamento de aberturas fosse possível 

atingir resultados ainda melhores, ao levar em conta as necessidades da edificação 

e o seu uso principal, constatou-se que o dimensionamento proposto atende de 

forma satisfatória com resultados positivos no conforto térmico do edifício.   
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FIGURA 90 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

FONTE: ACERVO DO AUTOR ADAPTADO DE CUNHA (2010). 

 

Outro fator importante a ser considerado na ventilação da edificação como um 

todo é a verificação da criação de esteiras de vento. Por ser um edifício composto 

basicamente por dois blocos frente a frente, e por sua implantação favorecer a 

ventilação principalmente no bloco frontal, como mostra a figura 90, suspeita-se que 

as massas de vento, ao se chocarem com o primeiro bloco, não terão distância 

suficiente para retomar o seu fluxo inicial, passando por cima do bloco posterior sem 

ventila-lo, causando as chamadas esteiras de vento. 
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FIGURA 91 - VENTILAÇÃO PREDOMINANTE E POSSÍVEL ZONA DE ESTEIRA DE VENTO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Para a verificação desse fenômeno será utilizada a metodologia de 

Santamouris et al. (2006). Relacionando as medidas como a largura, altura e 

distância dos blocos no gráfico do seu método, é capaz de realizar a verificação. De 

acordo com os resultados, o método classifica o comportamento da ventilação como 

“rugosidade isolada”, quando a ventilação retorna ao seu fluxo anterior antes de 

atingir o bloco seguinte, “fluxo variável”, quando a massa de ar atinge no limite o 

bloco seguinte, causando variações no fluxo de ventilação, e “fluxo planar”, quando 

a curta distância entre os blocos não permite a recuperação do fluxo anterior, 

passando por cima do bloco posterior. Assim, inserindo os dados do projeto 

proposto no gráfico de Santamouris (2006), temos que: 

 

- Cálculo da esteira de vento: 

Altura da edificação (H): 12,30m. 

Largura da edificação (L): 52,20m 

Distância entre os dois blocos (W): 11,00m 

L/H = 4,24       H/W = 1,11 
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- Aplicando os resultados ao gráfico: 

 

FIGURA 92 – CLASSIFICAÇÃO DA ESTEIRA DE VENTO (SANTAMOURIS, 2002) 

 

FONTE: ADAPTADO DE SANTAMOURIS, 2006. 

 

Confirma-se, portanto, a presença da esteira de vento em fluxo planar, 

impossibilitando a ventilação do bloco posterior, necessitando de intervenção na 

arquitetura para solucioná-la.  

A solução encontrada para o problema do fluxo planar é a criação de pilotis 

totalmente aberto abaixo do bloco frontal, trabalhando na hipótese que esse 

permitiria a passagem da ventilação por baixo do bloco anterior para permear o 

bloco posterior. Para verificar a ocorrência ou não dessa ventilação, utiliza-se a 

ferramenta de simulação de esteira de vento Autodesk Flow Design, inserindo a 

modelagem 3D da edificação nas duas versões, sem e com pilotis.  

Confirmando os resultados da metodologia de SANTAMOURIS et al (2006), é 

possível perceber a criação da zona sem ventilação na figura 92, que representa 

claramente o fluxo da massa de ar sobrepassando o bloco posterior e criando uma 

zona de velocidade zero representada pela cor azul escuro. 
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FIGURA 93 – SIMULAÇÃO DA ESTEIRA DE VENTO SEM PILOTIS NO FLOW DESIGN 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Simulando agora a edificação com a presença de pilotis no bloco frontal, 

percebe-se que há a criação de um novo fluxo de ventilação por baixo do bloco 

anterior que atinge o bloco posterior, proporcionando a sua ventilação e evitando a 

criação do fluxo planar (figura 93). Tem-se, por fim, ventilação natural presente e 

com boa quantidade em todos os ambientes do projeto. 

 

FIGURA 94 – SIMULAÇÃO DA ESTEIRA DE VENTO COM PILOTIS NO FLOW DESIGN 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

 

 

 

Para atingir o conforto acústico é necessária a atuação em duas frentes: o 

isolamento acústico dos ruídos externos que possam atingir a edificação e o 
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condicionamento acústico dos ambientes internos com enfoque para o uso da fala 

(característico à atividade de teleatendimento).  

Visando atingir um nível de ruído interno excelente para a atividade e tendo 

em mãos a análise acústica do terreno desse projeto (ver capítulo 3), busca-se 

analisar a eficácia das envoltórias para o isolamento acústico em atendimento das 

normas regulamentadoras. Assim, para ambientes de escritório (uso pretendido), de 

acordo com a NBR 15152, são obrigatórios os seguintes níveis de ruído em decibéis 

(dB):  

 

FIGURA 95 – NÍVEIS DE RUÍDO PARA ESCRITÓRIOS EM DECIBÉIS (DB) 

 

FONTE: NBR 15152 

 

Como a edificação proposta não é geradora de ruído, a estratégia de 

isolamento leva em consideração isolar o som que vem da parte externa para a 

parte interna. Com base nas análises já realizadas, de modo a obter um conforto 

acústico eficaz em todos os ambientes, independente de sua localização na planta 

do edifício, serão consideradas as piores situações possíveis, sendo essas: Nível de 

ruído incidente de 59 dB e ambientes internos com nível de ruído máximo de 40 dB. 

Assim, busca-se um Isolamento Bruto (D = N1 – N2) de 19 dB a ser 

trabalhado nas envoltórias. Utilizando os materiais apresentados, temos as 

seguintes perdas sonoras no isolamento das envoltórias:  

 

FIGURA 96 – PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO ACÚSTICO DOS MATERIAIS 

 

 

 

FONTE: BARTH ET AL., 2008. 
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Dessa forma, tem-se um isolamento mínimo de 23 dB nos 3 materiais 

analisados, atendendo à meta de 40dB de ruído na área interna do bloco mais 

próximo às fontes externas.  

Controlados os ruídos externos à edificação, busca-se agora o 

condicionamento interno da mesma. Por ser uma empresa de teleatendimento, o 

uso do espaço será condicionado para a fala, buscando assim o tempo de 

reverberação recomendado pela literatura de 0,4s. 

Como características físicas do ambiente, tem-se um pavimento livre com 

dimensões de 12,50m x 30,00m com 3,00m de altura útil, considerando as medidas 

de face a face. 

Para fins de simulação, serão trabalhados os seguintes materiais: 

 Piso – Lambri de madeira compensada 

 Forro – Gesso acartonado liso 

 Paredes – 2 paredes de alvenaria lisa pintada e 2 paredes com pano de vidro 

duplo. 

FIGURA 97 – RESULTADO DA PRIMEIRA SIMULAÇÃO 

 

FONTE: REVERB, 2017. 

Buscando um melhor desempenho para o condicionamento de reverberação 

dentro dos ambientes, alguns materiais foram substituídos. Sobre o piso, fixa-se 

carpete de juta, melhorando assim o potencial de absorção. E no forro, troca-se o 

gesso acartonado por forro acústico perfurado Cleaneo com lã mineral interna. 

 

FIGURA 98 – RESULTADO DA SEGUNDA SIMULAÇÃO 

 

FONTE: REVERB, 2017. 
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Na primeira simulação, aplicando os elementos de construção usual, o tempo 

de reverberação no ambiente se encontrou muito superior ao pretendido. Ao 

adicionar o carpete no piso e o forro acústico, chegou-se a um patamar ideal de 

tempo de reverberação médio de 0,4s. Explicita-se ainda que essa simulação levou 

em conta apenas os materiais das envoltórias, sem considerar a ocupação e o 

mobiliário que tem potencial para melhorar ainda mais esse resultado, além de 

outras estratégias previstas como o uso de divisórias e nuvens acústicas. 

 

 

 

Como proposto, serão apresentadas a seguir as soluções de projeto de layout 

especificamente para o pavilhão de teleatendimento, por ser esse o foco do trabalho. 

Ressalta-se, porém, que os demais ambientes produtivos do projeto também foram 

criados para receber os mesmos conceitos apresentados neste tópico. Para tanto, a 

apresentação partirá da escala micro, descrevendo e caracterizando um módulo do 

posto de trabalho de teleatendimento, para a escala macro, apresentando as 

características do espaço, seus elementos compositivos, as escolhas funcionais e 

estéticas e a aplicação dos conceitos discutidos na dissertação. 

 

 

 

Inspirado no sistema resolve da Herman Miller, apresentado no capítulo 2 

desta dissertação, o posto de trabalho para a Central de Teleatendimento proposta 

tem como partido a ideia da quebra da linearidade característica dos postos de 

trabalho dessa atividade, utilizando uma combinação modular que se destaca pelo 

traçado orgânico e pela flexibilidade, de modo a favorecer a comunicação entre 

pessoas, o trabalho em equipe e uma maior visibilidade para o seu entorno imediato 

e para o meio externo.  

Baseado na forma de um hexágono, cada módulo desse sistema comporta 03 

baias de trabalho igualmente dimensionadas com mesas arqueadas, promovendo 

um melhor alcance dos objetos e materiais. Esses módulos se encaixam 

lateralmente e permitem variadas combinações, gerando layouts dinâmicos e 

ajustáveis a qualquer tipo de planta. Permite ainda a criação de agrupamentos mais 

fechados ou mais lineares, dependendo da necessidade do grupo. Esse tipo de 
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flexibilidade é excelente para o serviço de teleatendimento, uma vez que permite a 

criação de ilhas para trabalhos coordenados coletivamente ou formações mais 

tradicionais que promovem o trabalho individual. 

  

FIGURA 99 - BAIA DE TRABALHO PROPOSTA 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 100 – DETALHAMENTO DAS BAIAS 

   

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

Outra possibilidade que o sistema proposto apresenta é a facilidade de 

customização. Caso o local de uso não possua facilidades elétricas e de rede, em 

cada módulo pode ser instalado um poste de distribuição que serve como canaleta, 

trazendo facilmente as instalações do forro para as bancadas de trabalho. Também 
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é possível instalar divisórias acústicas ao lado de cada bancada, que promovem 

uma maior separação entre os agentes e contribui para o condicionamento acústico 

do ambiente. Além disso, caso seja necessário aumentar a altura das divisórias, o 

sistema permite instalação de divisórias em vidro acima das divisórias atuais, 

mantendo a visibilidade e impondo uma barreira superior ao ruído dos agentes.  

Sob o ponto de vista ergonômico, a baia de trabalho proposta busca atender e 

melhorar todos os itens pedidos pelo Anexo 2 da NR-17. Primeiramente, a bancada 

é regulável em altura por meio de um sistema de travamentos em trilho nas 

divisórias verticais, permitindo um ajuste de altura no intervalo de 85cm no ponto 

máximo a 65cm na altura mínima. Essas alturas atendem ao previsto pela NR-17 e 

pela NBR 9050/2015, permitindo o seu uso por cadeirantes também. As superfícies 

de trabalho atendem a todas as profundidades pedidas na norma e se excedem na 

largura, dispondo de um espaço de 1,12cm por pessoa em contraponto aos 90cm 

exigidos minimamente na norma. Essa característica promove um menor 

adensamento do espaço, minimizando os problemas de acústica e permitindo uma 

maior cinestesia para o usuário, podendo exercer suas tarefas livremente sem se 

sentir invadido ou extremamente próximo aos colegas.  

Propõe-se ainda, divisórias com altura básica de 50cm, em contraponto às 

usualmente utilizadas que chegam até a 1m de altura e isolam completamente o 

trabalhador do seu entorno. Sob o ponto de vista da ambiência, essa medida é 

extremamente benéfica, uma vez que conecta os usuários aos colegas de trabalho, 

aos elementos de ambientação e às vistas externas, contribuindo para o alívio do 

estresse e para uma maior identificação com seu local de trabalho. 

 Complementando o posto de trabalho individual, alguns requisitos e 

acessórios são obrigatórios. Primeiramente, a cadeira deve conter 5 pés com 

rodízios, o estofado deve ter revestimento feito com material que permita a 

perspiração, deve ser regulável em altura variando de 37 a 50 cm, ter profundidade 

entre 38 e 46cm, ter encosto ajustável ergonomicamente adequado para a forma da 

coluna e possuir braços ajustáveis em altura entre 20 e 25cm acima do assento. 

Além disso, a superfície de suporte do monitor deve ser regulável em altura ou 

apoiado em bandeja regulável separada do teclado. O teclado também deve dispor 

de base ajustável. Por fim, no piso deve constar uma base ajustável para apoio dos 

pés, caso o usuário não consiga ficar com os dois pés totalmente plantados no chão 

após todos os ajustes da área de trabalho.  
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Buscou-se nesse projeto se contrapor à organização linear e a sensação de 

enclausuramento usualmente comum nos ambientes de call centers. Partindo do 

conceito da construção de uma nova realidade, propõe-se aqui uma nova forma de 

tratamento interno do espaço para essa atividade, agregando elementos como 

vegetação natural, vistas para o meio externo, uso de cores vibrantes no mobiliário e 

qualidade acústica. 

O layout do ambiente de teleatendimento se organiza de forma setorizada de 

acordo com o espaçamento modular da estrutura, dividindo-se em 4 áreas. Nos três 

primeiros módulos propõe-se o pavimento livre, favorecendo a organização das 

estações de trabalho. Ao longo desse espaço, foram posicionadas divisórias em 

madeira e material de absorção acústica, criando a sensação de limites e 

organizando os fluxos das circulações. Essas divisórias parcialmente vazadas e 

dividem espaço com jardineiras horizontais e verticais.  

Em cada módulo, as baias de trabalho se organizam de forma diferente. No 

primeiro, por onde ocorre a entrada principal do pavilhão, duas fileiras lineares com 

18 postos de trabalho se organizam juntamente com a recepção e dão passagem a 

uma circulação central com jardineira e jardim suspenso nas divisórias. No segundo 

módulo, utiliza-se uma organização circunscrita, com um viés mais orgânico e baias 

de trabalho voltadas para o trabalho em grupo e a comunicação. Esse setor, que 

abriga 30 postos de trabalho, é separado dos demais por meio de duas divisórias e 

jardineiras localizadas nas extremidades. O terceiro módulo, no qual se encontra 

outro acesso, três ilhas de baias de trabalho se organizam ocupando os espaços 

adjacentes às circulações e totalizam 27 lugares. Por fim, no último módulo, 

setorizam-se os ambientes fechados que dão apoio ao teleatendimento, como 

descrito no memorial do projeto.  

Uma das diretrizes do projeto de layout é a incorporação de elementos do 

design biofílico. Assim, buscando promover a integração dos trabalhadores com a 

natureza, todo o ambiente foi projetado para esse fim. Nas decisões arquitetônicas, 

a promoção de vistas para as áreas externas arborizadas e a valorização da 

iluminação natural foram ponto central do projeto. No interior desse ambiente, por 

meio da inclusão de jardineiras de chão e jardins verticais, busca-se atender às mais 

recentes pesquisas a respeito da produtividade e da humanização de espaços.  



165 

 

 

FIGURA 104 – VISTA INTERNA DO AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 105 – VISTA INTERNA DO AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 
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Outra característica apontada pelo Human Spaces (2015), seguindo a 

tendência dos principais escritórios corporativos do mundo, como visto no estudo de 

referência da sede do Google Office em Madrid, é o uso de cores vivas no 

mobiliário. Assim, o uso das cores está presente nos agrupamentos de baias de 

trabalho, permitindo a setorização de serviços pelas cores de cada grupo. Foram 

utilizadas variantes das cores azul, verde, vermelho e amarelo, distribuídas ao longo 

do pavilhão. Para não gerar poluição visual, os demais elementos do ambiente 

foram planejados em tons neutros, variando em escala de cinza. 

Quanto à cinestesia ambiental, além das dimensões superiores de cada posto 

de trabalho, o projeto buscou promover o livre acesso por meio de circulações bem 

dimensionadas, suficientes como rota acessível e rota de fuga em caso de incêndio. 

Esse espaçamento, em conjunto com os postos de trabalho mais espaçosos, 

contribuiu para a redução do característico adensamento das centrais de 

teleatendimento. Em vez de aproximadamente 1,30 m² por atendente, tem-se agora 

uma média de 4,20 m² por pessoa, contribuindo de diversas formas para o conforto 

ambiental, com menos geração interna de calor, maior capacidade de 

permeabilidade aos ventos, redução do ruído de fundo e melhor controle acústico do 

ambiente.  

Finalizando, apresentam-se as soluções de condicionamento acústico do 

projeto de layout do pavilhão de teleatendimento. Além das soluções arquitetônicas 

voltadas ao isolamento acústico utilizado nas envoltórias do projeto, como a escolha 

da cobertura, os painéis de vedação e a utilização de panos de vidro insulado 

(previamente apresentados), no ambiente interno exposto lançou-se mão de 

algumas soluções voltadas ao condicionamento acústico do ambiente para o uso da 

fala. Por ser um ambiente que apresenta grandes superfícies envidraçadas nas duas 

extremidades, são necessários elementos que contribuam na absorção desse som 

com o objetivo de manter o tempo de reverberação abaixo de 0,4s (valor ideal para a 

fala).  

Parte-se, então, da aplicação de elementos absorventes nos três níveis do 

ambiente: piso, área de trabalho e forro. No piso, buscando minimizar a refletividade 

das ondas sonoras no material de piso escolhido, optou-se pela utilização de 

carpetes sintéticos abaixo dos postos de trabalho (fonte de ruído). No nível do 

usuário, a presença de revestimento absorvente nas baias e as próprias cadeiras 

estofadas, unidas com a ocupação humana fazem o papel de absorção nesse nível.  
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FIGURA 106 – VISTA INTERNA DO AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017. 

 

FIGURA 107 – VISTA INTERNA DO AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2017.

 

Por fim, no nível do forro, elemento de maior contribuição para o 

condicionamento acústico deste projeto, encontram-se duas soluções. O forro em si 

é do tipo acústico em gesso acartonado perfurado com lã mineral na parte interna 
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que, de acordo com as simulações apresentadas, mostrou-se bastante eficaz. 

Abaixo dele, apresentando-se como um elemento funcional e estético, propõe-se o 

uso de ‘nuvens acústicas’, elementos suspensos de material absorvente fixados no 

forro e localizados diretamente acima dos postos de trabalho. No caso do projeto, 

espumas rígidas em formato hexagonal acompanham o partido das baias de 

trabalho e se encaixam de forma orgânica por todo o pavimento. As divisórias em 

madeira também apresentam material acústico absorvente em suas faces.  
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Com a conclusão do projeto proposto, buscou-se apresentar uma alternativa 

aos modos de trabalho da área de teleatendimento, partindo da ideia de que é 

possível manter e até melhorar os níveis de produção dessa atividade aplicando 

conceitos centrados no bem-estar dos trabalhadores. O projeto proposto se 

posiciona em total contrapartida a uma cultura de foco total nos lucros e no 

adensamento do espaço em detrimento da qualidade arquitetônica ambiental e que 

desconsidera os diversos efeitos nocivos naqueles que estão inseridos nessa 

realidade.  

Embora seja impraticável avaliar o real impacto desse tipo de ação além dos 

ambientes acadêmicos, por se tratar de um projeto potencial não executado, as 

pesquisas apresentadas buscaram fundamentar a aplicação dessas novas práticas 

centradas nos usuários no ambiente de trabalho corporativo, mostrando que, por 

meio de diretrizes ligadas aos conceitos de ambiência e do conforto ambiental, é 

possível controlar os aspectos ambientais nocivos, promovendo saúde no trabalho e 

minimizando os efeitos do estresse e das pressões psicológicas atreladas à 

atividade.  

O projeto arquitetônico, edifício em três pavimentos no Bairro de Capim 

Macio, Natal/RN, se coloca como resultado de todo o processo dissertativo. Partindo 

das tipologias do pátio e do pilotis, criou-se um edifício em dois blocos que se 

organizam para um jardim interno e para a extensa área verde preexistente no 

terreno. Tem-se assim a diretriz de apresentar um edifício totalmente permeável à 

iluminação e ventilação natural e dotado de diversas soluções para o conforto 

ambiental. Por meio da programação arquitetônica, do zoneamento e dos estudos 

pré-projetuais foi possível iniciar a fase de estudo preliminar com base em grande 

bagagem teórica e caracterização do universo de estudo. A partir disso, os estudos 

volumétricos buscaram integrar todas as variáveis encontradas, abarcando a 

programação e dando origem ao produto final. 

Assim, retomando o objetivo principal desse trabalho, foi possível criar o 

projeto arquitetônico da Central de Teleatendimento agregando as qualidades 

conceituais da ambiência e do conforto ambiental em um resultado que se coloca 

em contramão ao que se é produzido localmente para essa atividade. Ao aplicar 

conceitos como a integração com o espaço externo e o contato com a área verde, a 



170 

 

promoção de iluminação natural por meio da utilização de panos de vidro protegidos 

da insolação direta, bem como a permeabilidade à ventilação, o tratamento térmico 

das envoltórias e o cuidado com as fontes de ruído por meio do eficaz 

condicionamento e isolamento, criam-se ambientes propícios para a produtividade, 

saúde e bem-estar dos seus usuários.  

O projeto arquitetônico se coloca como um exemplo possível de criação de 

ambientes de trabalho corporativo adequados ao uso humano na promoção de 

produtividade e saúde. Explorando formas simples e soluções factíveis para a 

realidade local, mostra-se que a integração dos conceitos da ambiência e do 

conforto ambiental é perfeitamente aplicável em qualquer projeto e que, por mais 

que haja custos iniciais, esse investimento rapidamente será revertido com potencial 

de se tornar fonte de lucros no que diz respeito ao aumento de produtividade da 

equipe de trabalho e sustentabilidade do edifício.  

A utilização de uma proposta diferente de layout para a atividade de 

teleatendimento e de trabalhos de escritório em geral se coloca não como uma 

solução definitiva, mas como um bom exemplo que une o adensamento de pessoas 

mantendo a qualidade ambiental e organizacional do local de trabalho. Por meio de 

um novo modelo de baia de trabalho se fez possível explorar layouts diferenciados 

voltados para o trabalho em equipe e para o trabalho individual a partir do mesmo 

módulo. Essa flexibilidade é o grande ponto positivo do layout proposto.  

Quanto aos objetivos específicos, consideram-se todos atingidos. Por meio da 

problemática pôde-se traçar um panorama sobre a atividade de teleatendimento, 

suas características demográficas e, principalmente, a sua nocividade para os seus 

colaboradores em consequência das práticas de trabalho costumeiramente 

utilizadas nessa atividade no Brasil. Com base nessa análise, o referencial teórico 

apresentou soluções possíveis a esse problema por meio da introdução dos 

conceitos de ambiência, do conforto ambiental e do cuidado com a ergonomia no 

ambiente laboral. Realizou-se ainda a análise crítica da legislação brasileira de 

ergonomia, apontando e sugerindo melhorias com base nas pesquisas realizadas a 

normas internacionais e nas práticas de países como a Austrália e a Irlanda, que 

além de apresentarem normas mais completas e abrangentes em relação ao tema 

da ergonomia, ainda fornecem ferramentas para a verificação legal nos ambientes 

por meio de checklists e tabelas de avaliação ergonômica.  
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Na escala brasileira, alguns passos importantes ainda necessitam ser dados, 

partindo da revisão da legislação a respeito da ergonomia em atividades de 

execução estática como a de teleatendimento. Fatores como a abertura para novos 

métodos de medições ambientais, bem como um maior cuidado na obrigação de 

diretrizes que favoreçam os alívios dos fatores psicológicos do trabalho são muito 

bem vindos. A mudança cultural na forma de enxergar o trabalho de teleatendimento 

(e o trabalho corporativo em geral) também é imprescindível. É preciso desconstruir 

as relações nocivas de gestão que são aplicadas nessas empresas, com cobranças 

excessivas, metas impossíveis e ambientes extremamente adensados que 

potencializam todos os problemas apresentados.  

Esse tipo de ação foge do universo de estudo da arquitetura, que tem 

potencial apenas para conter parte dos problemas dessa atividade. Assim, é preciso 

haver um esforço conjunto e, nesse ponto, essa dissertação se coloca como um 

pontapé inicial. É necessário avançar e procurar os bons exemplos nacionais e 

estrangeiros que apontam para esse novo caminho. Empresas de grande renome ao 

redor do mundo como a Herman Miller e o Instituto Human Spaces mostram que é 

possível manter e até melhorar a produtividade tomando como partido o bem-estar 

da sua mão de obra, gerando lucros sem necessariamente mirar em lucros.  

Por fim, buscou-se demonstrar toda a complexidade que é a de responder a 

um problema por meio de processo de pesquisa e aplicação em projeto 

arquitetônico. Em tempo, todo o esforço na captação de obras, na apreensão de 

conceitos e na sistematização metodológica desse processo e produção 

arquitetônica se coloca à disposição da academia. Entrega-se, assim, uma 

dissertação que pode servir a futuros pesquisadores no aprofundamento dos 

conceitos da ambiência, do conforto nos ambientes de trabalho e no processo 

metodológico de concepção de um projeto de arquitetura em nível de mestrado 

profissional. 
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MEMORIAL DE CÁLCULO - DESEMPENHO TÉRMICO DAS PARTIÇÕES  

 

1. PAINEL GRC COMPOSTO: 

 

- Cálculo da resistência térmica para o fechamento composto: 

𝑅 =
𝐿

𝜆
 ;  𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎  𝑒 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  

- Calculando a Resistência Térmica para cada material e sua resistência total: 

𝑅𝑔𝑟𝑐 =
0,02 

1
= 0,02                𝑅𝑝𝑒𝑡 =

0,05 

0,04
= 1,25 

𝑅𝑎𝑟 = 0,14                              𝑅𝑔𝑒𝑠𝑠𝑜 =
0,03

0,35
= 0,85 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑒 + (0,02 + 0,14 + 1,25 + 0,85) + 𝑅𝑠𝑖   

𝑅𝑡 = 0,04 + 2,44 + 0,13   

𝑅𝑡 = 2,61 
(𝑚2𝐾)

𝑊
 

- Cálculo da Transmitância Térmica (U): 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
=

1

2,61
 

𝑈 = 0,38 
𝑊

𝑚²𝐾
 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑈 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑒 𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

 

Para o cálculo da densidade do fluxo de calor na envoltória descrita, que 

determina por meio das propriedades dos materiais e da quantidade de radiação 

total incidente na envoltória a quantidade de energia térmica recebida na edificação 

por m², serão realizados dois cálculos. No primeiro deles será considerada a 

Radiação Incidente (I) média anual para a cidade de Natal/RN de 237,1 W/m². O 

segundo cálculo considerará o maior pico de radiação anual encontrado no horário 

das 12h00min no mês de março, equivalente a 1146,9 w/m². Esses dados foram 
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coletados no estudo realizado por Rocha (ROCHA et al., 2012) com base no banco 

de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para o referido ano. 

 

- Cálculo da densidade do fluxo de calor com base na irradiação média: 

𝑞 = 𝑈 . (𝛼. 𝐼. 𝑅𝑠𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

𝑞 = 0,38 . (0,3 . 237,1 . 0,04 + 31 − 23) 

𝑞 = 4,12 𝑤/𝑚² 

- Cálculo da densidade do fluxo de calor com base no pico de irradiação anual: 

𝑞 = 𝑈 . (𝛼. 𝐼. 𝑅𝑠𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

𝑞 = 0,38 . (0,3 . 1146,9 . 0,04 + 31 − 23) 

𝑞 = 8,26 𝑤/𝑚² 

𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝑈 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑊

𝑚2𝐾
)  

𝛼 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝐼 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑤

𝑚2
) 

𝑅𝑠𝑒 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (0,04
𝑚2𝐾

𝑊
) 

𝑇𝑒𝑥𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠) 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠) 

 

2. COBERTURA METÁLICA COM EPS 

 

- Cálculo da resistência térmica para o fechamento composto: 

𝑅 =
𝐿

𝜆
 ;  𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎  𝑒 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  

 

- Calculando a Resistência Térmica para cada material: 

𝑅𝑎ç𝑜 =
0.01 

55
= 0,0001      𝑅𝑒𝑝𝑠 =

0,03 

0,035
= 0,85      𝑅𝑎𝑟 = 0,21 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑠𝑒 + (0,0001 + 0,85 + 0,21) + 𝑅𝑠𝑖   
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𝑅𝑡 = 0,04 + 0,85 + 0,13   

𝑅𝑡 = 1,22 
(𝑚2𝐾)

𝑊
 

- Cálculo da Transmitância Térmica (U): 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
=  

1

1,22
= 0,81 

𝑊

𝑚²𝐾
 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑈 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑒 𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

- Cálculo da densidade do fluxo de calor com base na irradiação média: 

𝑞 = 𝑈 . (𝛼. 𝐼. 𝑅𝑠𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

𝑞 = 0,81 . (0,1 . 237,1 . 0,04 + 31 − 23) 

𝑞 = 7,78 𝑤/𝑚² 

 

- Cálculo da densidade do fluxo de calor no pior cenário do ano: 

 

𝑞 = 𝑈 . (𝛼. 𝐼. 𝑅𝑠𝑒 + 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

𝑞 = 0,81 . (0,1 . 1146,9 .  0,04 + 31 − 23) 

𝑞 = 10,19 𝑤/𝑚² 

𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝑈 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑊

𝑚2𝐾
)  

𝛼 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝐼 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑤

𝑚2
) 

𝑅𝑠𝑒 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (0,04
𝑚2𝐾

𝑊
) 

𝑇𝑒𝑥𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠) 

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠) 
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CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

Checklist de avaliação – Ambiência 

Diretriz de projeto Atende? 

Separação dos ambientes coletivos dos ambientes de trabalho individual Sim 

Dimensionamento acessível e cinestésico das passagens e circulações Sim 

Criação de áreas de contemplação externas Sim 

Espaços para prática de atividades ao ar livre Sim 

Aproveitamento de espécies e flora local, e tratamento das áreas 

externas 
Sim 

Design biofílico nos ambientes internos agregando elementos vegetais Sim 

Uso e enfoque na iluminação natural como principal fonte de luz Parcial 

Promover vistas para o meio externo a partir do ambiente interno Sim 

Uso de cores vibrantes no mobiliário Sim 

Adequação acústica do local de trabalho Sim 

Preservação da individualidade e personalização do espaço de trabalho Sim 

 

Checklist de avaliação – Conforto térmico e lumínico 

Diretriz de projeto Atende? 

Possibilidade de uso de ventilação natural Sim 

Sombreamento das aberturas contra a radiação direta Sim 

Pés-direitos superiores a 3m, permitindo retirada do calor por convecção Sim 

Uso de planta livre para favorecer o fluxo de vento Sim 

Aberturas nas duas extremidades para promover ventilação cruzada Sim 

Dimensão de largura inferior a 15 metros para maior aproveitamento da 

ventilação cruzada 
Sim 

Taxa de ocupação de 10m² por pessoa com equipamentos Não 

Uso de iluminação artificial e equipamentos eficientes energeticamente Sim 

Uso de pátios e átrios para promover melhor uso da iluminação natural  Sim 

Uso de cores claras para promover melhor distribuição da luz no 

ambiente interno 
Sim 
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Checklist de avaliação – Conforto acústico 

Diretriz de projeto Atende? 

Separar as áreas de geração de ruído das áreas de trabalho silencioso Sim 

Aplicar estratégias de condicionamento acústico nos ambientes como 

nuvens acústicas, divisórias, entre outros. 
Sim 

Diminuir a densidade de trabalhadores em áreas de planta livre. Sim 

Utilizar divisórias acústicas para divisão de ambientes e setores de 

silêncio 
Sim 

 

 

Checklist de avaliação – Ergonomia do mobiliário 

Diretriz de projeto Atende? 

Mobiliário ergonômico com dispositivos de regulagem para atender às 

variações antropométricas dos agentes 
Sim 

Superfícies de trabalho ajustáveis em altura e com espaço suficiente para 

promover cinestesia ambiental 
Sim 

Cadeiras ergonômicas com ajustes de altura do assento, acomodação da 

coluna e apoios para os braços ajustáveis em altura 
Sim 

Monitores com ajuste de altura ou acomodados em superfície regulável Sim 

Bandeja inclinável para acomodação do teclado Sim 

Mousepad acolchoado para movimentos de pulso Sim 

Aparador com inclinação regulável para apoio dos pés Sim 
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Checklist de avaliação – Ergonomia do mobiliário 

Diretriz de projeto Atende? 

Distribuição de pequenos data centers distribuídos em locais diversos da 

edificação 
Sim 

Utilizar alternativa de layout para a atividade de teleatendimento proposto 

pelo sistema ‘resolve’ 
Sim 

Utilizar agrupamentos (clusters) de baias de trabalho dividindo por 

equipes de modo a favorecer esse tipo de trabalho 
Sim 

Utilizar painéis e divisórias mais baixas para promover maior interação e 

diminuir a sensação de isolamento dos agentes 
Sim 

Utilizar piso elevado, postes de distribuição e forro rebaixado para 

flexibilização da distribuição logística e elétrica 
Sim 
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DIMENSÃO

Alt.

0.60

JANELAS
ESQ.

J1

ABERTURA

Larg.

Pivotante 4.00

MATERIAL

2.65

PEITORIL

Alumínio e vidro

QUANT

2.40

2.40

Alt.

DIMENSÃO

P2

2.00

0.90

Larg.

ABERTURA

P1

ESQ.

PORTAS
MATERIAL

---

---

PEITORIL

Vidro

Metal

05

44

QUANT

QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTAS

Giro

Correr
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DIMENSÃO
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2.95
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---
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---
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QUANT
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Fachada ventilada com revestimento

em ACM na cor grafite

 Brises em alumínio nas cores

amarelo e amarelo queimado

Estrutura metálica em grade na cor amarelo

Cerca perfurada do tipo alambrado

Portão eletrônico de correr em alumínio

Fachada ventilada com revestimento

em ACM na cor grafite

Estrutura metálica em grade na cor amarelo

Fachada ventilada com revestimento

em ACM na cor grafite

Cobertura em estrutura metálica

Passarela metálica composta por Viga Howe

Fachada ventilada com revestimento

em ACM na cor grafite

 Brises em alumínio nas cores

amarelo e amarelo queimado

Fachada ventilada com revestimento

em ACM na cor grafite

FACHADA OESTE
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FACHADA LESTE
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ESCALA 1/100

FACHADA NORTE
ESCALA 1/100

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
Mestrado Profissional em Projeto

Arquitetura e Meio Ambiente

07
PRANCHA Nº

/08

LOCAL

OBRA

RUA ALEXANDRE CÂMARA, CAPIM MACIO - NATAL/RN

FACHADA SUL, FACHADA NORTE, FACHADA OESTE, FACHADA LESTE

ASSUNTO

CENTRAL DE TELEATENDIMETO COM ENFOQUE NA
AMBIÊNCIA E NO CONFORTO AMBIENTAL

AUTOR

RAFAEL MORAIS DA ROCHA FORMIGA



1
.
1
5

1
.
1
5

1
.
2
3

.
8
2

1
.
1
2

2
.
0
4

1
.
1
7

1
.
2
7

.
8
0

2
.
8
4

2.77

.
9
3

1.12

1

.

4

2
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CORTE - VISTA 1
ESCALA 1/50

CORTE - VISTA 2
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA DE LAYOUT - AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO
ESCALA 1/50
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PLANTA BAIXA DO AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO / VISTAS 1 E 2

ASSUNTO
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