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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que a Eletrobrás, por meio do Procel Edifica, se une ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a
publicação deste “Caderno de Boas Práticas em Arquitetura”. A busca de soluções arquitetônicas sustentáveis é objeto do cuidado
da empresa há mais de 20 anos. As edificações são, atualmente, responsáveis por quase metade da energia elétrica gasta em
nosso país, sobretudo em decorrência da utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização. Não se pode, portanto,
desconsiderar esse importante segmento ao se investir na racionalização de energia – caminho mais seguro para o futuro energético
do país.
O desenvolvimento tecnológico, ao longo da história, tem permitido ao homem vencer inúmeras limitações impostas pela natureza. Na arquitetura, a modernização se reflete em soluções nas quais os recursos técnicos substituem cada vez mais os elementos
naturais. Crescem o conforto e a independência das edificações em relação ao ambiente externo, mas também a demanda por
energia elétrica.
No Brasil, o incremento das estruturas para geração, transmissão e distribuição de energia se acentuou entre as décadas de 1950
e 1960, como reflexo da demanda gerada pelo desenvolvimento industrial e o crescimento urbano. Nessa época, também marcada
pela criação da Eletrobrás, o modelo de planejamento ainda trabalhava com a idéia de uma oferta sempre superior à demanda,
assegurando confiabilidade no suprimento. Não havia preocupação com os desperdícios, nem tampouco conhecimento sobre o
modo como a sociedade utilizava essa energia.
A história mostrou, no entanto, que a construção de grandes empreendimentos geradores de energia exige altos investimentos,
além de produzir impactos significativos no meio ambiente. No caso do modelo brasileiro, apoiado essencialmente em hidrelétricas, as conseqüências incluem alagamento de áreas produtivas e necessidade de deslocamento de comunidades inteiras. O
desenvolvimento da consciência sobre os limites dos recursos naturais e financeiros transformou a racionalização em palavrachave.
Para investir nessa idéia, foi criado, em 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), com propostas
de ações para incentivar o uso eficiente da energia. A enorme representatividade do segmento de edificações no perfil do consumo
brasileiro, por sua vez, motivou a criação do Procel Edifica – Eficiência Energética nas Edificações, que vem ampliando e direcionando
as ações da Eletrobrás em prol da racionalização do uso da energia e do aproveitamento dos recursos naturais nas edificações.
Por meio do Procel Edifica, a Eletrobrás investe nos requisitos básicos para uma arquitetura mais integrada ao meio ambiente e
aos recursos naturais, desenvolvendo indicadores de eficiência energética, certificação de materiais e equipamentos, procedimentos para regulamentação e projetos educacionais.
Disseminar boas práticas para soluções arquitetônicas sustentáveis é uma ação que vai ao encontro dos grandes ideais da
empresa. A Eletrobrás acredita no aprendizado e na consciência como caminhos para o crescimento sustentável do país. E
acredita, sobretudo, na capacidade humana de promover soluções que aliem o desenvolvimento tecnológico ao aproveitamento
dos recursos ambientais na construção de um futuro limpo.
Diretoria da Eletrobrás
Universidades
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),
Dayse Góis
Presidente do IAB RJ
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Reportagem

UNIVERSIDADES ENFRENTAM DESAFIOS PARA
IMPLANTAR
Matilde Silveira
Jornalista
Não é fácil para uma universidade pública implantar programas de eficiência
energética. As dificuldades geralmente
encontradas por instituições privadas
para viabilizar seus projetos, como resistência dos empregados a mudanças
de hábitos e introdução de novos procedimentos, são agravadas por uma série
de obstáculos: interrupção do projeto,
pela alternação periódica do reitor; restrições para administrar os ganhos extras que a universidade obtém com a
implementação de programas deste tipo
e a desmotivação dos funcionários são
alguns deles. A falta de comunicação
entre as diversas áreas da Universidade
também diminui a adesão de professores, alunos e servidores, reduzindo a visibilidade e o peso político do programa,
pondo em risco sua continuidade.
É preciso ainda lidar com aumentos repentinos de consumo, provocados pela
criação de novos cursos, e os “puxadinhos”, ou seja, a intervenção não autorizada em edificações, que algumas vezes provoca distorções em bons projetos arquitetônicos, transformando-os, em
sugadores vorazes de energia elétrica.
O Programa de Ecoeficiência da UFF foi
criado em setembro de 1999 com o objetivo de atuar na área de uso racional
de energia elétrica e água, nas vertentes de ensino, pesquisa e extensão.
A participação dos alunos é fundamentam. Eles elaboraram projetos em nível
profissional, cujos valores variaram de
R$ 20 mil a R$3 milhões, que abastecem um banco de projetos. Três desses
obtiveram recursos da FINEP, da
Eletrobrás e da Cerj (Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro), gerando
para a universidade cerca de R$ 5 milhões em recursos extras, que foram
aplicados em projetos de uso racional de
energia elétrica. Os alunos se animam
muito quando são valorizados e encontram soluções fantásticas, ressalta. Além
disso, o Programa com a participação de
Universidades

alunos, professores e servidores administrativos, conseguiu renegociar contratos de
fornecimento de energia e conquistou o
Prêmio Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia nos anos 2002/2003
e 2004, promovido pela Eletrobrás.
Para motivar alunos, professores e servidores, o Programa de Ecoeficiência da
UFF na sua vertente de extensão promoveu, em 2006, o concurso “Sua idéia vale
um prêmio”, contemplando com prêmios
(computador, curso de língua estrangeira e curso de informática) as três melhores sugestões para economia de água
ou energia elétrica na universidade.
Existem no Brasil muitas fontes de recurso para implementar projetos de eficiência energética nas Universidades.
Professor Geraldo lembra que as distribuidoras de energia elétrica são obrigadas por lei a gastar 0,5% de seu
faturamento em projetos de eficiência
energética. “As Universidades precisam
ter bons projetos para obterem parte
desses recursos”.
No entanto, estes bons resultados não
foram suficientes para garantir a continuidade da vertente de extensão do Programa de Ecoeficiência da UFF, que atualmente aguarda reavaliação por parte
da reitoria eleita. O professor Geraldo
Tavares, coordenador do Programa de
Ecoeficiência da UFF lamenta não ter
conseguido um maior envolvimento de
outras áreas da UFF na implementação
da vertente de extensão, o que certamente daria mais peso político a esta vertente, assegurando sua continuação nas
instalações da UFF.
Oriundo da iniciativa privada, onde trabalhou até 1991, o professor Geraldo diz
que ao desenvolver a vertente relativa à
extensão do Programa de Ecoeficiência
na UFF enfrentou dificuldades para reverter a baixa auto-estima dos servido-

res públicos. “Infelizmente, lidamos com
funcionários que se sentem humilhados
com a pecha de que todo funcionário público é um malandro, e é preciso motiválos. Quando eles se sentem valorizados,
dão respostas fantásticas!”, revela. A motivação, conta, passa por iniciativas simples, como o já citado concurso, e a distribuição de pequenas gratificações aos
funcionários que participam mais ativamente, numa tentativa de reproduzir no
serviço público o sistema de bonificação
por mérito, comum na iniciativa privada.
Mas diferentemente de uma empresa
privada, que dá mais liberdade para gestão dos seus recursos, o orçamento da
Universidade está sob a fiscalização do
Tribunal de Contas da União e de outros
órgãos fiscalizadores do Governo Federal, o que leva a que sua execução siga
normas que não permitem muita flexibilidade na sua aplicação, mesmo aqueles recursos resultantes do corte de desperdícios.
O Programa de Ecoeficiência continua
atuando na UFF nas suas vertentes de
ensino e pesquisas, tendo sido implantada a disciplina de eficiência energética
na grade curricular do curso de graduação em engenharia elétrica.
Em seminário realizado na Bahia, em
agosto de 2007, o Ministério de Educação aprovou a filosofia e a estrutura do
Programa de Ecoeficiência da UFF como
modelo a ser adotado nas Instituições
Federais de Ensino Superior para redução dos seus custos de energia elétrica
e água.
Na Universidade Federal de Pelotas, o
diretor da Faculdade de Arquitetura, Professor Antonio César Silveira Baptista da
Silva, é o responsável pela implantação
do Programa Permanente de Gerenciamento de Energia Elétrica, criado em
julho de 2006. O objetivo principal do
PPGEE é, através da educação do usuário e da implementação de tecnologias
5

e técnicas mais eficientes, buscar a redução do consumo, das despesas com
energia elétrica e a disseminação do conhecimento para além da universidade.
Até dezembro de 2008, o programa havia economizado, através da redução da
carga reativa e da reformulação de contratos de fornecimento de energia, cerca R$ 295 mil. Desta economia, 75% foram reinvestidos, pela Administração Superior da UFPel, no desenvolvimento e
manutenção do programa, garantindo a
contratação de bolsistas e a atualização
do Laboratório de Conforto e Eficiência
Energética (LabCEE).

datashow, ao mesmo tempo em que desperdiçam o ar-condicionado, por exemplo.
Durante uma reunião com outros diretores
de unidade o assunto acabou convergindo
para a necessidade de usar a economia de
energia para conseguir mais recursos e tive
a oportunidade de explicar o que estávamos planejando: retribuir cada unidade com
a economia alcançada. Naquele momento, o apoio foi irrestrito. No nosso programa de conscientização, 80% dos valores
economizados serão revertidos para as unidades, 10% para premiação da unidade
que mais economizar e 10% para o programa”, explica.

Ao elaborar a estratégia do programa, o
professor Antônio César percebeu que seu
alcance seria muito maior se conseguisse
a adesão de todos os departamentos. E
nada melhor para motivá-los do que garantir uma retribuição financeira às unidades,
proporcional à economia obtida. “Temos um
pessoal muito qualificado e todos reclamam
da falta de recursos, como computadores,

Para implantar um programa de conscientização e orientação da comunidade
universitária, o professor Antonio Cé-sar
resolveu também lançar mão de uma ferramenta fundamental para garantir uma boa
adesão: o investimento em marketing. Com
os recursos economizados, ele contratou
uma empresa para desenvolver um plano
de endomarketing, abrangendo diversas

Universidade, Arquitetura e Sociedade
O Instituto de Arquitetos do Brasil realizou, em janeiro de 2009,
uma mesa redonda sobre a relação entre Arquitetura, universidade e sociedade. Participaram do debate: Mariane Azevedo, Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e
editora dos Cadernos de Boas Práticas em Arquitetura; Geraldo Tavares, Diretor do Departamento de Energia Elétrica da
UFF; Ana Seroa, Diretora da Faculdade de Arquitetura da UFF;
Antonio César Silveira Baptista da Silva, Diretor da Faculdade
de Arquitetura da UFPEL; Liader da Silva Oliveira, Administrador técnico do Programa de Eficiência Energética da UFPEL;
Marco Milazzo, Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência
Energética e Professor da Universidade Estácio de Sá; e Carlos
Murdoch, Coordenador da Pós-Graduação em Arquitetura
Sustentável da Estácio. A seguir, um resumo das ideias a respeito do tema.
“O que me impressiona é que a economia que vem sendo
obtida ocorre ainda em coisas básicas (como substituição de
lâmpadas, adoção de cores claras). A Arquitetura é tão complexa! Se coisas simples não são feitas, o que dirá intervenções mais complexas produzidas pela Arquitetura!” (Marco
Milazzo).
“Conceitos básicos da Arquitetura foram esquecidos com a
facilidade de utilização do ar-condicionado. Parece que os arquitetos ficaram um pouco anestesiados no mundo pós Guerra. Há um choque cultural muito grande e tornou-se comum
criar uma estufa de vidro, inicialmente projetada para uma cidade como Nova Iorque, no Rio de Janeiro.” (Carlos Murdoch)
“Infelizmente, não sabemos o que tem sido feito em outras
unidades, que deveriam trabalhar apoiando-se mutuamente.
É necessária uma revisão curricular que passe a abranger
outras áreas do conhecimento.” (Ana Seroa)
“A Arquitetura e a Engenharia precisam se reconectar. Ambas
têm uma importante missão (na elaboração de projetos
6

ações importantes para ajudar a viabilizar
a meta da UFPel de economizar 30% com
o uso racional de energia, o que corresponde a R$ 600 mil em valores atuais. Desta consultoria, resultou a substituição da
sigla PPGEE por Proben (Programa de
Bom Uso Energético) “O material de divulgação do Proben inclui logomarca, camisetas, busdoors, outdoors, folders, cartazes, além de criação do site, inserções na
programação da rádio federal, realização
de palestras, seminários e esquetes teatrais e foi remunerado com a economia que
já obtivemos desde o início do programa”,
informa Antonio César, que também é professor da disciplina Eficiência Energética
na Arquitetura, do Curso de Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Embora o material de divulgação já esteja pronto, o programa de conscientização deverá
ser oficialmente lançado no início do segundo semestre de 2009, pois aguarda o
recebimento e a instalação de medidores
individuais em cada uma das unidades.

ecoeficientes) e os arquitetos precisam se recapacitar para atender a esta nova demanda.” (Carlos Murdoch)
“Os novos edifícios ainda gastam muita energia porque o construtor se recusa a aceitar um projeto arquitetônico eficiente cuja
instalação é geralmente mais cara”. (Liader de Oliveira)
“A certificação das edificações não pode ser simplesmente
importada, porque não é adequada à realidade brasileira. A
Caixa Econômica Federal, os bancos Itaú e Real estão implementando o Selo Verde, para vincularem os empréstimos às
recomendações de seus certificados. Mas não vemos a participação de políticos e da sociedade na elaboração desses projetos. Está na hora de as universidades determinarem o que é
ser Verde no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul etc, porque
cada estado tem suas especificidades. O que se vê são construtoras apenas se adaptando às exigências dos bancos.” (Ana
Seroa)
“Este problema só será solucionado quando a certificação de
edifícios tornar-se lei. Então,os arquitetos serão chamados para
buscar as soluções necessárias.”(Geraldo Tavares)
“Atualmente, vê-se empreendimentos que são verdadeiras caixas de vidro fixo, construídas no Rio de Janeiro, que se submetem a uma certificação porque utilizam equipamentos
energeticamente eficientes. Virou uma corrida de Marketing”.
(Antonio César)
“O maior desafio enfrentado pela universidade é ensinar o aluno a pensar, perguntar, trabalhar em equipe, ser criativo. Ainda
hoje a universidade prepara seu aluno para a fábrica, para a
linha de montagem, para responder perguntas, como se ainda
estivéssemos na era da Revolução Industrial. Desde aproximadamente 1989 entramos na Era do Conhecimento, mas continuamos a adotar os mesmos métodos de ensino. Na nova
era, o importante é saber qual a pergunta a se fazer.” (Geraldo
Tavares)
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Documento

AVALIAÇÃO DO CONFORTO AMBIENTAL NA FAU-UFRJ
Claudio Oliveira Morgado
Arquiteto, Mestre, Professor do Departamento de Tecnologia da Construção, FAU - UFRJ
Nos países desenvolvidos, todos os produtos colocados em uso passam por um
rigoroso controle de qualidade que visa
a satisfação do consumidor, que tem um
papel de destaque na indicação de problemas que possam ser detectados no
decorrer da vida útil do produto. Esse
controle é extensivo à produção e ao uso
do ambiente construído. O procedimento sistematizado de avaliação de ambientes baseado na opinião do usuário foi
denominado Avaliação Pós-Ocupação
(APO). A APO é uma metodologia que
reúne avaliações comportamental (a partir do ponto de vista dos usuários) e técnica (ensaios em laboratório ou in loco),
além do resgate, como subsídios de análise, do histórico da produção do ambiente que está sendo avaliado. Especialistas em APO indicam a otimização de
pelos menos 20% dos problemas encontrados, partindo-se dos itens de pior desempenho, para atingir a satisfação dos
usuários em relação ao desempenho do
ambiente avaliado.

sitária, na Praia Vermelha, conforme previu o urbanista francês Alfred Agache em
sua proposta Cidade do Rio de Janeiro:
Extensão, Remodelação e Embelezamento (1929).

de nove ilhas situadas em frente ao Instituto Oswaldo Cruz, entre a Ponta do
Caju e a Ilha do Governador (imagem
1), através de um aterro que ficou separado do continente por um canal.

Diversos locais além da Praia Vermelha
foram cogitados para a construção da
Cidade Universitária, entre eles: Quinta
da Boa Vista, Leblon, Gávea e até sobre
aLagoa Rodrigo de Freitas.

Para a concepção inicial da Cidade Universitária, foi escolhido como Arquitetochefe Jorge Machado Moreira que se
dedicou à concepção urbanística do
Campus universitário de 1949 a 1962.

Paralelamente aos planos para a construção da Cidade Universitária, desenvolveu-se o projeto de criação da Universidade do Brasil, na qual seria transformada a Universidade do Rio de Janeiro em 5 de julho de 1937.

A Bienal de São Paulo de 1955 premiou
a primeira obra importante da Cidade
Universitária: o Instituto de Puericultura. Em 1957, foi a vez do prédio da Faculdade Nacional de Arquitetura, atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ser
premiado pela IV Bienal de São Paulo.

Somente em 1945, com a organização
do Escritório Técnico da Universidade do
Brasil (ETUB), se chegaria a uma conclusão definitiva quanto à sua futura localização. Foi aproveitada uma nova
solução: a da unificação do arquipélago

A partir de 1965, já parcialmente instalada no aterro do arquipélago de nove
ilhas, a Universidade do Brasil passou a
ser denominada Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).

A localização da UFRJ
A Universidade pode ser entendida como
uma instituição dotada, assim como o
homem, de “corpo” e “alma”. Nesse caso,
sua alma seria o espírito universitário,
isto é, suas finalidades, ideais e princípios. Já o corpo seria composto pelo
campus, seus edifícios e suas instalações materiais.
A maioria da população que utiliza o
campus da UFRJ desconhece a quantidade de problemas que tiveram de ser
resolvidos para estabelecer sua atual
localização. A primeira universidade brasileira, então denominada, Universidade
do Rio de Janeiro, foi instituída pelo
Governo Federal a 7 de setembro de
1920. Suas instalações físicas eram dispersas e insuficientes, inadequadas, portanto, às necessidades do espírito universitário. Consciente dessa situação,
em 1935, o Ministro Gustavo Capanema
cogitou a construção da Cidade UniverUniversidades

1 - Unificação de nove ilhas
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Conforto Ambiental na
Cidade Universitária
Para resolver problemas de insolação,
iluminamento e ventilação naturais foi
formada uma equipe técnica dirigida pelo
engenheiro civil Paulo Sá. Esta equipe
já realizava estudos sobre conforto térmico, conforto lumínico e orientação dos
edifícios há, aproximadamente, 20 anos.
Sá afirmava que partiu daí a preocupação que sua equipe teve, nos seus en-

Além disso, o fato de ter sido realizado
em zona tropical, onde as condições de
conforto térmico nos ambientes ainda
eram pouco conhecidas, emprestou ao
trabalho um valor mais geral do que o
de um simples estudo de caso isolado.
A rosa dos ventos (imagem 2) indica: (1)
SE e E dominantes, brisas constantes
de bom tempo; (2) SO e O mau tempo
prolongado; (3) NO e N rajadas, temporais de verão.

A interpretação dos resultados obtidos
possibilitou a realização de uma série de
prescrições que deveriam ser levadas em
consideração na construção da Cidade
Universitária. As conclusões gerais tiradas dos estudos realizados foram formuladas de forma que: (1) a orientação dos
edifícios, bem como das avenidas e alamedas, aproveitasse os ventos; (2) se
provocasse ventilação cruzada nas salas; (3) se aproveitasse a ação refrigerante das brisas (4) a disposição dos
edifícios e a arborização do local fossem
planejados de forma a proporcionar
sombreamentos; (5) as salas a serem
ocupadas pela manhã fossem orientadas
a S e SE, para receber menos insolação; (6) fosse evitado o uso das salas
orientadas a NE e SE de manhã e das
salas orientadas a SO e NOà tarde; (7)
se utilizasse quebra-quebra-sóis nas fachadas NO.

A Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo
A Faculdade Nacional de Arquitetura foi
incluída entre as unidades universitárias
que deveriam ser imediatamente projetadas e construídas devido à crítica situação de espaço em que se encontrava.
O projeto aprovado ( imagem 3) era formada por um bloco principal de oito pavimentos, medindo 170 x 25m em planta e 47m de altura, e mais outros três
blocos de dois pavimentos cada. As salas do 3º ao 7º pavimentos eram destinadas às turmas do 1º ao 5º ano do curso de arquitetura, respectivamente. O 8º
pavimento serviria para os cursos de pósgraduação e de urbanismo.
2 - Rosa dos ventos
saios, em determinar os valores correspondentes à sensação humana de conforto.
O estudo realizado pela equipe de Paulo Sá foi pioneiro. Foram feitas observações diárias ininterruptas no período de
1o de outubro de 1950 a 30 de setembro
de 1951, em quatro postos de observações diferentes. Foram obtidas, assim,
algumas dezenas de milhares de dados
para um estudo que foi considerado, pela
equipe, como sendo o primeiro, no gênero, já realizado no mundo com observações tão numerosas e minuciosas.
8

A interpretação dos resultados, descrita
a seguir, foi feita item por item, para, em
seguida, ser coordenada em conclusões
que abrangessem todos os itens: (1) o
local é mais quente quente, no verão à
tarde, e mais fresco, no inverno de manhã; (2) a diferença de temperatura entre manhã e tarde é da ordem de 5; (3) a
diferença de temperatura entre inverno
e verão é de aproximadamente 5,5ºC;
(4) aprimavera é sensivelmente mais
quente do que o outono; (5) os ventos
são mais fortes na primavera e mais fracos no inverno; (6) os ventos são 50%
mais fortes à tarde do que de manhã.

3- Projeto aprovado para a Faculdade
nacional de Arquitetura
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O bloco principal é composto basicamente por duas fachadas: NO e SE, esta última totalmente composta por varandas.
No projetoinicial, estava prevista a colocação de brises- soleils (pára-sóis) em
toda a fachada NO. Entretanto, a colocação desses brises foi interrompida,
tendo sido executada apenas em algumas janelas do 3º (imagem 4).

ocupa parte do 5º pavimento do edifício.
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo passou a contar apenas com o 3º, 4º
e 5º pavimentos para suas salas de aula,
departamentos e pós-graduação A biblioteca, a diretoria e a secretaria estão situadas no 2º pavimento (Bloco C). Além
disso, a reestruturação do ensino superior no Brasil, com a adoção do sistema

Considerando a importância do conforto
ambiental para o aumento da produtividade do usuário e para a execução de
atividades que requeiram concentração,
no caso específico dos alunos, o conforto ambiental está diretamente relacionado à assimilação do conhecimento que
é transmitido em sala de aula.
A seleção dos ambientes onde foram
aplicados os questionários foi feita de
forma que fossem investigadas salas de
ambas as fachadas do bloco principal,
SE e NO. A análise dos dados resultantes dos questionários se deu de forma
geral para as salas de ambas as fachadas. A tabela mostrada a seguir, relaciona as variáveis consideradas satisfatórias e insatisfatórias, de forma geral, para
todos os ambientes. A única exceção
encontrada foi para a sala 304, que foi
investigada intencionalmente por ter
suas janelas “protegidas” pelas copas de
grandes árvores (imagem 6).

4 - Fachada NO
De acordo com as orientações para o
projeto, nas salas de aula situadas na
fachada NO seriam ministradas aulas
teóricas para grupos maiores de alunos
no período da manhã, por estas receberem insolação no período da tarde. Nas
salas de aula situadas na fachada SE,
composta por varandas (imagem 5), seriam ministradas aulas práticas para grupos de os oito alunos no período datarde.

de créditos, colaborou para a inviabilização das orientações iniciais de ocupação de espaço para o projeto. Por estas
razões razões, as salas de aula situadas nas duas fachadas (NO e SE) passaram a ser utilizadas tanto de manhã
quanto à tarde.

APO realizada na FAU
No Brasil, há poucos registros conhecidos de como os ambientes agem, positiva ou negativamente, sobre os usuários. Por isso, há muito o que se aprender
através do inventário de produção e uso
das edificações, no que diz respeito aos
aspectos comportamentais, construtivos,
funcionais, econômicos e estéticos.

5 - Fachada SE
Atualmente, a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo divide o espaço físico do
edifício com a Reitoria, com a Escola de
Belas Artes (EBA) e com o IPPUR. A
Reitoria está situada no 8º pavimento, a
Escola de Belas Artes no 6º e 7º pavimentos e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR)
Universidades

6 - Sala 304

Análise dos resultados
Conforto lumínico
De acordo com o parecer dos alunos, as
salas da fachada NO e SE têm um bom
desempenho lumínico natural e artificial. Este parecer foi confirmado pelas medições físicas realizadas com um
luxímetro. Entretanto, nas salas de desenho, localizadas na fachada SE, as

VARIÁVEIS SATISFATÓRIAS
Iluminação natural e artificial
Temperatura no inverno
Ventilação
Exceção: sala 304

VARIÁVEIS INSATISFATÓRIAS
Temperatura no verão

VARIÁVEIS SATISFATÓRIAS
Iluminação artificial
Temperatura no inverno e no verão
Ventilação

VARIÁVEIS INSATISFATÓRIAS
Iluminação natural

9

7 - Armários de madeira escuros que prejudicam a reflexão da luz
medições mostraram iluminância natural insuficiente nos pontos mais afastados das varandas. Esta situação é agravada pelo fato da parede oposta aos vãos
externos ser composta por armários de
madeira escuros, que prejudicam a reflexão da luz (imagem 7).
O projeto original do edifício previa iluminação artificial através de lâmpadas
frias encobertas por um forro em colmeia
(imagem 8), o que prejudicou muito o rendimento do sistema de iluminação. Em
consequência, todas salas sofreram alterações e tiveram suas luminárias rebaixadas para o nível do forro.

Conforto térmico
As salas localizadas na fachada SE e NO
foram consideradas termicamente desagradáveis no verão. Isto se deve, principalmente, à diminuição do espaço físico
da FAU-UFRJ, que passou a dividir o
edifício com a Reitoria, a EBA e o IPPUR,
tornando inviável a ocupação das salas
somente nos horários indicados pela
equipe que realizou os estudos de conforto térmico.
A sala 304 foi o único ambiente considerado termicamente agradável no verão.
Isto se dá porque as copas das árvores
atenuam os efeitos da radiação solar,
funcionando como quebra-sóis, o que
comprova que se essa fachada (NO) fosse composta por brises- soleils articuláveis, como previa o projeto de Jorge
Moreira, o desempenho térmico dos ambientes ali localizados seria consideravelmente favorecido.
O resultado satisfatório da avaliação da
ventilação no interior dos ambientes já
era esperado. Todo o projeto urbanístico
e arquitetônico da Cidade Universitária
foi realizado em função, principalmente,
10

8 - Lâmpadas frias encobertas por um forro em colmeia.

dos resultados obtidos pela equipe de
conforto ambiental em relação à velocidade e à orientação dos ventos.

Seria igualmente necessária uma posterior manutenção periódica desses
brises.

Através de entrevistas foi relatado que,
mesmo nos dias muito quentes, em que
os ambientes mantêm uma temperatura
desagradável, o corredor de circulação
interna dos pavimentos da FAU permanece agradável devido à ventilação.

5. Instalação e manutenção de climatizadores no maior número possível desalas.

Recomendações
Obtidas as informações baseadas nas
vivências dos usuários da FAU-UFRJ e
diagnosticados os aspectos positivos e
negativos do estudo de caso, são descritas a seguir recomendações construtivas e comportamentais que visam a
melhoria do desempenho dos ambientes avaliados.
1. Na medida do possível, organização
das disciplinas entre as salas de aula e
de desenho, de forma a otimizar a utilização dos ambientes conforme as indicações da equipe de conforto ambiental
(SÁ, 1952). Assim sendo, as salas localizadas na fachada SE seriam utilizadas
ao mínimo pela manhã e as salas localizadas na fachada NO seriam menos utilizadas à tarde.
2. Manutenções periódicas, corretivas e
preventivas, dos vãos e esquadrias de
todos os ambientes, de forma a favorecer a ventilação e diminuir, ou até mesmo eliminar, os ruídos indesejáveis no
interior dos ambientes.
3. Pintura de teto e paredes das salas e,
principalmente, dos armários de madeira, com cores claras (de preferência o
branco) para favorecer a reflexão da luz.
4. Colocação de brises- soleils articuláveis em toda a fachada NO, conforme
previa o projeto original de Jorge Moreira.

Considerações finais
Os resultados obtidos nesta pesquisa
levaram à conclusão de que as variáveis
do desempenho bioclimático do objeto
de estudo consideradas insatisfatórias
são resultantes de modificações do projeto original, ocorridas durante a construção do edifício, e da utilização dos
ambientes de forma adversa às recomendadas pela equipe responsável pelos
estudos de conforto ambiental há mais
de 55 anos.
É fundamental ressaltar também que a
APO é uma ferramenta importante para
a retroalimentação de projetos dos ambientes construídos, contribuindo para
que se evite a repetição de ambientes
com desempenho insatisfatório do ponto de vista dos usuários.
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Artigo

CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS,
SEVERIANO PORTO
Arquiteta Leticia Neves
Mestre em Arquitetura Bioclimática e Conforto Ambiental, USP (São Carlos); Doutoranda em Conforto Térmico e
Ventilação Natural pela UNICAMPNatural, PROURB/FAU/UFRJ.
destaca-se pelas soluções de ventilação
natural utilizadas, que constituem estratégia importante para redução no consumo de energia com sistemas de condicionamento de ar.
O campus localiza-se em área de vegetação tropical nativa preservada, cercada de nascentes, o que demanda o mínimo de interferência possível na paisagem original. Em vista disso, a escolha
da área de implantação baseou-se na
busca em adaptarse à topografia local:
as edificações estão concentradas em
um platô central e o arruamento é periférico, acomodando-se ao perfil mais
acidentado do terreno.

9 - Vista aérea do campus
Severiano Porto é um arquiteto consagrado por sua abordagem inovadora.
Suas obras se destacam pelo pioneirismo em divulgar premissas bioclimáticas
e novas ideias de tratamento do espaço
de acordo com o clima, aliado à constante preocupação com aspectos relevantes da arquitetura regional da Amazônia.

climatização para obtenção de conforto
ambiental e eficiência energética.
Uma das obras mais marcantes de sua
carreira é o campus da Universidade
Federal do Amazonas (Ufam), situado
em Manaus-AM. O projeto, de 1973,

A concentração de equipamentos favorece a proteção contra a radiação solar
e as chuvas constantes da região, cujo
clima característico é o quente e úmido.
Coberturas-tipo, feitas em estrutura metálica modular, foram a solução escolhida pela facilidade de montagem entre as
irregularidades do terreno, além de funcionarem como elemento integrador das
edificações, constituindo ora simples

Ele difundiu uma arquitetura de forte feição regionalizada, onde o uso da madeira sobressaiu em sua permanente
busca por uma relação entre construção
e natureza. Apesar de conhecido pelo
trabalho com a madeira, apresenta também obras significativas em concreto,
aço e alvenaria.
O grande mérito de seu trabalho vai
muito além do aspecto puramente formal. Está na busca pelo uso apropriado
dos recursos naturais, no correto ajuste
às condições climáticas regionais, na
procura por uma linguagem coerente,
adequada ao contexto sócio-cultural local e no uso de sistemas passivos de
Universidades

10 - Área de alimentação coberta
11

lajes de concreto, que funcionavam em
conjunto com o lanternim da cobertura.
O sistema visava favorecer a exaustão
do ar aquecido pela cumeeira e auxiliar
na formação de uma camada de ar móvel entre o forro e o telhado, dissipando
o calor advindo da radiação solar incidente sobre o telhado. A estratégia funcionava em conjunto com a ventilação
cruzada, proporcionada pelas aberturas
laterais dispostas em paredes opostas
(norte-sul). Recentemente, no entanto,
esses ambientes foram todos adaptados
para instalação de ar condicionado. Para
isso, as aberturas zenitais foram vedadas, interrompendo o fluxo de ar pela
cobertura.

dominantes e ocupando toda a extensão
das fachadas longitudinais.
O nível de aproveitamento do vento externo disponível, no entanto, está abaixo do esperado, ficando entre 21% e
39%, quando deveria ser de até 65%.
Este fator torna-se agravante quando são
analisadas as velocidades de ar obtidas,
pois o vento externo disponível já é fraco e insuficiente para que haja uma ventilação natural adequada. A média de
vento externo monitorada foi de 0.52m/
s, enquanto a média interna ficou entre
0.10 e 0.25m/s, o que é pouco perceptível ao ser humano e pode provocar um
efeito de esfriamento de apenas 0.7ºC.
Os resultados encontrados permitiriam

11 - Circulação coberta
passagens, ora espaços mais amplos
e equipados, que configuram áreas de
estar.
Para a latitude de Manaus, a cobertura
é a face do edifício mais atingida pela
radiação solar. Por esse motivo, o arquiteto optou pelo uso de amplos beirais e
de um sistema de dupla cobertura, em
que os ambientes fechados, construídos
em alvenaria, são independentes da estrutura metálica principal. Essa solução
favorece a proteção da radiação solar e
da formação de um colchão de ar ventilado entre as telhas e o forro.
Os edifícios possuem formas alongadas
e as fachadas principais implantadas na
direção norte-sul, o que reduz significativamente a exposição à radiação solar.
Jardins são dispostos regularmente entre os prédios, oferecendo grandes áreas sombreadas.

Ventilação natural
A ventilação natural dos ambientes, imprescindível para o clima quente e úmido, foi trabalhada com atenção especial, visando fornecer maior conforto térmico aos usuários e limitar ao máximo o
uso de ar condicionado. A estratégia foi
trabalhada de forma criativa pelo arquiteto, através do uso do efeito chaminé
associado à ventilação cruzada.
No projeto original, os blocos de salas
de aula possuíam aberturas zenitais nas
12

12 - Esquema de ventilação das salas de aula

A ventilação cruzada é uma alternativa
que ainda funciona. As aberturas de entrada do ar, localizadas na fachada norte, procuram captar os ventos dominantes da região, que são predominantemente nordeste (variando de nordeste a
sudeste). Quanto à posição vertical, elas
ocupam desde 0.70m acima do piso até
a altura da laje, permitindo que o vento
atinja todo o ambiente interno. As aberturas de saída do ar possuem peitoril
mais elevado (1.55m acima do piso), proporcionando um fluxo de ar ascendente,
no nível da zona ocupada do ambiente.
O projeto das esquadrias é, certamente,
o ponto forte dessa estratégia. São aberturas do tipo pivotantes horizontais, que
permitem até 100% de área efetiva de
abertura e oferecem mecanismos de
controle separados para as folhas opacas (amarelas) e transparentes.
O monitoramento da velocidade e direção do vento em uma sala de aula padrão da Universidade, realizado no verão de 2006, mostrou a existência de um
fluxo de ar bem distribuído internamente, o que está de acordo com a disposição das aberturas – oblíquas aos ventos

que a temperatura interna atingisse um
valor máximo de 30ºC, para que o ambiente pudesse continuar sendo considerado confortável.
Os principais motivos para a ocorrência
desses baixos índices estão tanto na pre-

13 - Aberturas zenitais fechadas
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sença de mata nativa fechada no entorno e de jardins densos entre as edificações, que atrapalham a circulação do
ar externamente, como no posicionamento relativo às aberturas de entrada
do ar, em função das características dinâmicas do vento. Apesar das esquadrias serem amplas e possuírem sistema de funcionamento que possibilita
máxima abertura, elas não se aproveitam dos ventos externos em algumas
ocasiões. Quando a direção dos ventos
está próxima a leste, a captação para o
ambiente interno é muito baixa. Uma
análise da direção dos ventos dominantes no aeródromo Eduardo Gomes, em
Manaus, revela incidências frequentes de
vento nas direções leste e sudeste, que
são desfavoráveis à ventilação cruzada
nas salas de aula.
Um fator prejudicial para a análise foi a
obstrução das aberturas projetadas para
efeito chaminé. No entanto, um dos fatores primordiais para a ocorrência de
ventilação por diferença de temperatura
é a distância vertical entre as aberturas
de entrada e saída do ar, e no caso das
salas de aula este valor é de apenas
2.10m. De modo geral, esta altura que
não é satisfatória para que haja um gradiente razoável de temperatura, o que
indica que esta estratégia não contribuiria muito para aumentar o fluxo de ar internamente.

Dos materiais utilizados na construção,
a telha de fibrocimento é o único que
apresenta desempenho térmico inadequado ao clima, pois apresenta elevada
condutividade térmica e baixa capacidade térmica, ou seja, transmite grande
quantidade de calor. Este fator se agrava com o enegrecimento que a telha sofre com o passar do tempo, que aumenta sua absortância à radiação solar. Para
me-lhoria no conforto térmico do ambiente interno, a cobertura precisa de
uma superfície externa mais refletora,
como a pintura em cores claras, por
exemplo, que aumenta a reflexão da radiação solar.

Ar condicionado
De um modo geral, o desempenho térmico das edificações mostrou-se adequado ao clima na maior parte do tempo. Uma questão que se coloca, no entanto, é qual o motivo que levou à instalação de ar condicionado em todos os
ambientes fechados, em um projeto que
apresenta claras preocupações com a
obtenção de conforto térmico por vias
passivas.
Aqui entra um dado importante, que deve
ser levado em conta: a difusão excessiva e muitas vezes desnecessária de sistemas de resfriamento artificial. A adesão indiscriminada aos aparelhos de ar
condicionado faz com que eles sejam

O monitoramento de temperatura e umidade no bloco de salas de aula indicou a
baixa inércia térmica da construção, solução recomendada para o clima quente
e úmido, já que as oscilações de temperatura externa são baixas (em torno de
7ºC para um período de 24hs).
As temperaturas internas chegaram a
ultrapassar a zona de conforto (definida
pela Norma Americana ASHRAE
Standard 55-2004) em algumas horas da
tarde. Foram registrados picos de até
31.9ºC, ocorridos por volta das 14hs,
enquanto o limite máximo aceitável, para
80% de satisfação dos usuários de um
espaço, seria de 29.3ºC, para as condições climáticas de Manaus. Para atenuação desse problema, recomenda-se
maior isolamento térmico e/ou reflexão
da radiação solar pelas superfícies externas, com a devida atenção para utilização de materiais leves, para não prejudicar o conforto térmico do ambiente
no período noturno.
Universidades

utilizados frequentemente em situações
onde é possível a obtenção de conforto
através de estratégias bioclimáticas.
A leitura do projeto da Universidade mostra a qualidade do trabalho de Severiano
Porto, marcante pela preocupação constante em aplicar soluções projetuais
bioclimáticas, sempre integradas ao meio
natural. Nem todas as estratégias de
ventilação natural adotadas pelo arquiteto apresentaram funcionamento satisfatório, pois seu emprego na obra é algo
bastante experimental. Entretanto, a obra
apresenta premissas projetuais apropriadas, o que, sem dúvida, não se encontra na maioria dos edifícios da região. A
preocupação de Severiano Porto com
tais questões é, acima de tudo, louvável, e merece ser destacada. Tendo em
vista a necessidade de redução do consumo de energia em edificações, a importância de seu trabalho adquire nova
feição nos dias atuais.
FICHA TÉCNICA:
Obra: Campus da Universidade do
Amazonas, atual Universidade Federal
do Amazonas
(Ufam)
Endereço: General Rodrigo Otávio
Jordão Ramos, 3000 - Campus
Universitário
69077-000 MANAUS - AM
Área do campus: 600 hectares
Data do projeto: 1973
Data da execução da obra: 1973-1980

EQUIPE TÉCNICA:

14 - Edifício da Universidade com
aparelhos de ar condicionado
instalados

Autor: arquiteto Severiano Mário Porto
Coautor: arquiteto Mário Emílio Ribeiro
Projetistas complementares:
Acústica, instalação elétrica, TV circuito
fechado, iluminação, audiovisual,
tradução
simultânea, sonorização, montagem
cênica e comunicação visual: arquiteto
Roberto
Thompson Motta.
Instalações elétrica e telefônica: Fênice
Instalações Técnicas.
Estrutura de concreto: engenheiros
Moysés Assayag e Vila Fiúza da
Câmara Júnior.
Instalações hidráulica e sanitária,
hidroincêndio: Prohisa Projetos
Hidráulico-Sanitários.
Ar condicionado: Planac Engenharia e
Consultoria.
Estrutura metálica: Ribeiro da Fonseca.
Projeto geométrico: engenheiros Atlas
Bacellar e Paulo Roberto Rocha.
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EDIFÍCIO DO NÚCLEO DE PESQUISA MUTIDISCIPLINAR
DA UFAL
Leonardo S. Bittencourt
Arquiteto formado pela UFPE e PhD pela Architectural Association Graduate School. Professor Associado da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL.

.Tathiane A. L. Martins
Arquiteta, Mestranda do PROARQ/UFRJ
INTRODUÇÃO
O Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar
(NPM) implantado no Campus A. C.
Simões, em Maceió, AL, é uma
edificação onde os aspectos ambientais
assumiram papel relevante dentre os
vários condicionantes envolvidos na
obra. Essa preocupação não se deu apenas na intenção de resolver o conforto
ambiental dos espaços propostos com
menor consumo de energia. Os componentes arquitetônicos utilizados com a
finalidade de se obter uma resposta
bioclimática adequada foram também
trabalhados plasticamente. Ao contrário
de encarar as solicitações bioclimáticas
como uma barreira à criatividade, procurou-se demonstrar o significativo potencial plástico existente na adequação de
um edifício ao seu meio climático.
Para climas quentes e úmidos, a estratégia bioclimática mais eficiente consiste em oferecer uma boa proteção contra
a intensa radiação solar e contra as chuvas tropicais, aliada à ventilação natural. É recomendável uma circulação cru-

15 - Planta de locação e coberta do
edifício.
14

zada do vento, que passe próxima dos
usuários.

O PARTIDO ARQUITETÔNICO
A proposta apresentada se constitui em
um bloco com dois pavimentos de 1.030
m², cada um, e oferece ampla flexibilidade de uso dos laboratórios; permitindo adaptações e modificações futuras em
seu layout.
O terreno disponível determinou a implantação do edifício, com seu eixo longitudinal no sentido norte-sul. Essa orientação acarretou uma intensa incidência da radiação solar nas fachadas leste
e oeste.

Para evitar o desconforto produzido pela
penetração dos raios solares no interior
dos ambientes, foram propostos amplos
beirais (5,00m) e protetores solares. Na
fachada oeste, foram localizados os laboratórios que necessitariam utilizar aparelhos de ar condicionado como requisito fundamental para o funcionamento de
seus equipamentos. O programa de necessidades ficou distribuído conforme a
tabela abaixo.
Todos os ambientes voltados para Oeste possuem protetores solares verticais
móveis e horizontais fixos. Estes últimos
funcionam, também, como ‘prateleiras de
luz’ (light shelves), proporcionando uma

LEGENDA

AMBIENTE

1
2
3
4
5
6

Lab. Sistema de Separação
Lab. Central Analítica
Lab. Computação de Alto Desempenho
Lab. Visualização Científica
Lab. Recursos Hídricos/ Engenharia Ambiental
Lab. Novos Materiais

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lab. Ótica Quântica
Auditório
Lab. Catálise Combustível
Lab. Fotoquímica / Atividades Biológicas
Lab. Linguística / Letras
Lab. Agrometereologia
Lab. Termofluidodinâmica
Lab. Nutrição
Lab. Biotério / Insetário
Lab. Eletroquímica
Lab. Filariose / Quimioterapia Antimalárica
Lab. Produtos Naturais / Ecologia Química
Circulação, hall e sanitários
TOTAL

ÁREA
90 m2
90 m2
45 m2
45 m2
90 m2
135 m2
135 m2
135 m2
90 m2
180 m2
45 m2
45 m2
45 m2
45 m2
45 m2
180 m2
180 m 2
90 m2
225 m2
2.060 m2
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16 - Planta baixa do pavimento térreo.
maior uniformidade na iluminação natural das salas.
Captadores de luz e vento estão implantados na linha de cumeeira, no trecho que
corresponde à circulação central do edi-

17 - Planta baixa do pavimento superior.

dos trabalhos com produtos químicos tóxicos. Uma boa ventilação natural é obtida, com a entrada de ar, através das
janelas, e saída do mesmo através dos
exaustores localizados na coberta. Foram implantados dispositivos conhecidos

como ‘peitoris ventilados’ (HOLANDA,
1977).
Esses dispositivos proporcionam uma
constante renovação do ar interior (mesmo à noite ou em dias de chuva, quando
as janelas precisam estar fechadas) e
oferecem uma importante corrente de ar
na altura das mesas de trabalho. Os
captadores na cobertura têm por finalidade insuflar ar nos ambientes localizados a sotavento e produzir a exaustão
do ar que entra através dos ambientes
localizados a barlavento.
A coberta e as fachadas são pintadas de
branco para reduzir a absorção da intensa radiação solar, característica da região. Outras cores estão restritas a poucos elementos.

CONCLUSÃO
18 - Vista dos protetores solares da fachada oeste.

O resultado é uma construção simples,
que atende às demandas e limitações

fício, A cobertura dos captadores é constituída de material translúcido, visando
proporcionar iluminação natural na circulação do pavimento superior, através de
tijolos de vidro localizados na laje de forro da mesma. Produz, também, luz natural nas áreas mais profundas dos laboratórios, através das janelas altas, localizadas acima da laje de forro da circulação, proporcionando uma maior uniformidade luminosa nesses ambientes.
Nas fachadas leste, norte e sul, estão
situados os laboratórios de maior porte,
que necessitarão de maior vazão do fluxo de ar; tanto para efeito de conforto
térmico, como para fins de renovação de
ar, uma vez que neles são desenvolviUniversidades

19 - Cortes esquemáticos ilustrando o efeito da ‘prateleira de luz’
e do captador de luz natural.
15

20 e 21 - Vista externa e interna do peitoril ventilado, respectivamente.
existentes. Acima de tudo, trata-se de um
edifício que procura responder criativamente às necessidades bioclimáticas
apresentadas, transformando-as em repertório arquitetônico com peculiaridades
inerentes a uma produção característica
de climas quentes e úmidos.
FICHA TÉCNICA DO PROJETO:

22 e 23 - Cortes esquemáticos da ventilação natural.

Cliente: Universidade Federal de
Alagoas
Denominação da obra: Núcleo de
Pesquisa Multidisciplinar
Endereço completo: Campus A. C.
Simões, Tabuleiro do Martins, MaceióAL.
Área construída total: 2.060,00 m2
Data do projeto: 2003
Data da execução da obra: 2004
Equipe Técnica do projeto:
Autor: Leonardo Bittencourt
Colaboradores: Antônio do Nascimento
Jr., Elizabeth Duarte.
Projetistas complementares: Evandro
Sarmento (estrutura). Nélia Calado
(instalações prediais).
Construtor da obra: TCC Construções
Ltda.
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24 - Vista da fachada leste.
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25 - Como ficará a construção

CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES SOBRE
ARQUITETURA
SUSTENTÁVEL
A palavra sustentabilidade remete ao
entendimento atual das questões relativas ao meio ambiente e, por decorrência, responsabilidade social. A militância
ambiental incluiu esse novo termo no
vocabulário da Arquitetura de tal modo
que ele já marca mundialmente a educação e o exercício profissional.
Sustentabilidade define temas que orientam as escolas de arquitetura e os
códigos que regulam o exercício profissional, representa o que se diz uma nova
agenda para os arquitetos.

O QUE HÁ DE NOVO NISSO?
[1] Não há novidade, ao contrário do que
tantas vezes se anuncia, nos “dispositivosde controle climáticos”. Esse anúncio equivocado justifica, em boa medida, a resistência que o tema encontra
entre arquitetos experimentados, pois é
comum que o assunto seja apresentado
como uma pequena coleção de soluções
Universidades

bem conhecidas como se fossem dispositivos revolucionários. A resistência, no
caso, se nutre pela sensação de engodo. Ora, a consideração do clima e os
elementos para sombrear, ventilar ou iluminar estão, todos, nas obras de arquitetura de qualquer época, inclusive, e de
modo exemplar e notável para o assunto em questão, nas obras anônimas daqueles que precisam extrair o máximo
de mínimos recursos. O equívoco está
na abordagem primária e parcial. O engodo é refugiar as incapacidades intrínsecas na novidade de um vocabulário.
As duas coisas se juntam quando querem promover, ao paradigma de boa arquitetura, projetos que nada fazem além
de citar aspectos dessa nova agenda
como se especificasse itens de um catálogo de produtos. A expressão arquiteto especialista em sustentabilida-de detém um paradoxo de segundo grau. Afinal, como se sabe, a opção pela especialização impõe, por obrigação ética e
profissional, distanciar-se da atividade da
arquitetura [projetista]. O segundo grau
é conferido pela opção ao tema: sustentabilidade, cuja origem vinculada às
questões ambientais exige uma abordagem sistêmica — holística para algunsou

da totalidade para outros — mais do que
ampla, é uma abordagem planetária.
Porém, essa abordagem rasa não tende
a preponderar sobre a importância, a urgência e o inevitável do tema. Portanto,
é razoável esperar que essa resistência
experiente seja vencida pela compreensão.
[2] É nova a capacidade de mensurar
antecipadamente, ou simular, com grande precisão a aplicação daqueles velhos,
e novos, dispositivos de controle climático. É essa capacidade que possibilita
o estabelecimento de parâmetros que
orientam escolas de arquitetura e a definição dos códigos que regulam o exercício profissional. A possibilidade de simulação é notável em todos os níveis de
abordagem. Desde o âmbito isolado de
um simples edifício, através das novas
ferramentas de projeto, especialmente
pelo uso de modelos eletrônicos e programas de análise de desempenho
ambiental. Até a escala global, quando,
por exemplo, se pode estabelecer parâmetros para uma abordagem sistêmica,
como para contabilizar o custo ambiental
de cada intervenção, por mínima que
seja, no espaço, demonstrando inequi17

vocamente a interdepen-dência entre
ação humana e preservação, ou destruição, do planeta. É o que sintetiza a equação [1 kW = 0,43 kg de CO²]. Ainda que
controversa, a formulação permite, diante das evidências climáticas e da certeza precisa dos níveis críticos de esgotamento am-biental, acordos de conduta
internacional como o célebre Protocolo
de Kyoto.
Responsabilidade social, como se
convencionou denominar no âmbito da
sustentabilidade, é tema decorrente da
questão prioritária que é a preservação
do meio ambiente. Submetidos a essa
prioridade não poderia ser de outra maneira: o homem, menos ainda responsabilidade social, não ocupa o cerne da
questão.
O Protocolo de Kyoto confirma essa postura, conforme a ordenação hierárquica
de prioridade e decorrência, quando se
distribuem as cotas de carbono conforme o número de indústrias implantadas
em cada país e não de acordo com a
parcela de território ou população de
cada um deles. Ou seja, os países mais
pobres não recebem as cotas de carbono a que teriam direito se a distribuição
seguisse um critério humano ou
territorial. Ainda assim, com esse alto
custo social, o Protocolo, pelo que impõe como custo ou benefício, é efetivo
para promover um padrão industrial mais
sustentável. Nessa mesma orientação,
quando na política urbana se estabelecem critérios de classificação dos edifícios conforme seu desempenho
energético e se faz a correspondência
dessa classificação nas alíquotas de
imposto predial, o estímulo aos edifícios
de baixo consumo energético enfrenta,
nos países subdesenvolvidos, uma contradição social insustentável: os ricos
pagam menos impostos que os pobres.
[3] O que há de surpreendentemente
novo nisso, tomando o tema da sustentabilidade a partir do prisma particular da arquitetura, é que ele sugere a inversão dos sinais e põe foco naquilo que
nem se via: o paradigma pode estar nos
países pobres, a pesquisa de ponta pode
ser sugerida pelas soluções de parcos
recursos. Essa nova orientação, numa
época em que os arquitetos se vêem atônitos diante da abundância de recursos
que não têm sentidos, é mais do que sig18

26 - Maquete do projeto

27 - Maquete do projeto

28 - Fachada em construção
nificativa. Ele sugere uma revisão na
equação anterior para colocar de modo
direto que há relação entre recursos
empregados e custo ambiental [$ = kg
de CO²]. É como se dissesse que cada
nota de dinheiro é uma fatura emitida

contra o meio ambiente. Talvez seja exagero supor que os Estados Unidos ainda sonharão em ser a África, mas não
seria tão equivocado pensar que a vida,
para que seja sustentável, não deve acumular dinheiro.
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PRÊMIO HOLCIM 2008
O Prêmio Holcim é a maior premiação
global em arquitetura sustentável. A sua
segunda edição, em 2008, recebeu mais
de cinco mil inscritos em todo o mundo.
O prêmio está dividido em duas fases:
regional, partilhando o mundo em cinco
grandes regiões com alguma correspondência aos seus continentes, e global.
Em 2008, o júri da premiação regional
para a América Latina relacionou os três
primeiros prêmios — ouro, prata e bronze — a três distintas escalas de projeto:
ouro, para a escala urbana; prata, para
um projeto de edifício; bronze, para o
projeto de um produto.
O projeto que fizemos para a Midiateca
PUC-Rio recebeu o segundo prêmio. Isso
colocou o projeto em evidência dentro
da especificidade do assunto do que se
convencionou chamar Arquitetura Sustentável. A abordagem dada pela promotora ao tema da sustentabilidade se destaca pela abertura. Ela supera em muito
a consideração dos aspectos climáticos
e de conforto do edifício. Define, por esse
enfoque, cinco objetivos principais: [1]
inovação e capacidade de transferência;
[2] padrões éticos e eqüidade social; [3]
uso eficiente de recursos naturais e conservação de energia; [4] desempenho
econômico e compatibilidade e [5] impacto estético e adequação ao contexto.
Quero crer que o projeto tenha sido considerado pela comissão julgadora em virtude da abordagem ampla que ela queria encontrar; ou seja, que o projeto atinge um padrão razoavelmente equilibrado entre esses cinco objetivos, assim
como deve se manter equilibrado entre
tantos outros aspectos que a Arquitetura considera na sua formulação.

namentos, nível 0,00 m; pilotis existente
do edifício da Amizade, nível 4,00 m. A
possibilidade que este duplo térreo oferece se coaduna muito bem com a natureza bi-partida do programa proposto para
a biblioteca. A saber: acervo e administração; áreas de público ou o edifício.

existente e acomoda sem dificuldades as
especificidades, e eventuais alterações,
do programa administrativo. Além disso,
essa disposição torna simples a futura
ampliação da capacidade do acervo
através da adição de um novo depósito,
horizontal ou vertical, associado ao primeiro.

ACERVO E ADMINISTRAÇÃO

Nessas condições, o sistema construtivo projetado para o Acervo e Administração prevê estrutura em concreto armado, com lajes maciças protentidas, livre de vigas, com intercolúnio de 7,50 m
e algumas seções de paredes de concreto no perímetro externo para apoio e
contraventamento horizontal.

Essas funções foram dispostas junto ao
nível inferior definido pela Vila dos
Diretórios. Ali, elas têm adequada independência de acesso para o uso rotineiro etambém grande facilidade para as
funções eventuais de carga e descarga.
O acervo ocupa um retângulo no núcleo
desta área.
As funções administrativas giram em torno deste núcleo fechado com vidro como
uma antecâmara que isola o acervo das
fachadas externas. Assim, colabora para
o rigoroso controle de temperatura e umidade que é necessário na área de guarda dos livros. Por outro lado, as funções
administrativas periféricas se mantêm
sempre próximas à luz natural desejável
e necessária às áreas de trabalho.
A planta deste conjunto é feito pelo retângulo regular do acervo e pelo polígono
irregular das áreas administrativas
circundantes.
Essa irregularidade oferece liberdade no
desenho para preservar a arborização

Por fim, nesta configuração Acervo e
Administração constituem o embasamento para a implantação da área de público da nova biblioteca. O teto do acervo é coincidente com o nível do pilotis
do Edifício da Amizade e faz uma extensão daquele nível para ser, ali no terraço
daquele teto, a Praça da Biblioteca.

ÁREAS DE PÚBLICO, OU O
EDIFÍCIO.
Extensão natural do pilotis existente, a
Praça da Biblioteca concilia os dois térreos, pois também se liga diretamente
tanto com a Vila dos Diretórios como com
os estacionamentos através de escadas
e rampas. O desenho proposto procura
fazer convergir os diversos fluxos de cir-

O que apresentamos a seguir é o memorial descritivo como foi elaborado em
2006 quando levamos essa proposta para o concurso promovido pela PUC Rio.

MEMÓRIA DESCRITIVA
A proposta que apresentamos para a
Midiateca PUC-Rio considera as duas
cotas de nível que caracterizam a área
da sua implantação. Elas são definidas
pela topografia e estão consagradas nos
edifícios: Vila dos Diretórios, nas antigas
casas operárias remanescentes no
campus e sua extensão para os estacioUniversidades

29 - Fachada em construção
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culação existentes nesse trecho do
campus e dali se faz o acesso de público à Biblioteca.
O Acolhimento é feito num primeiro nível acessível por rampa e disposto a
meio nível acima da Praça. Ali está a
recepção, o controle de acesso e, ainda
fora da área controlada, o local dedicado a estudos em grupo. Dentro da área
controlada, há um terraço externo, que
se oferece à leitura de periódicos ou
como estar descontraído, e o setor de
circulação, onde está o balcão dos livros
solicitados do acervo. A área de Acolhimento desempenha um papel de transição, isto é, com seu pé direito restrito
ela aclimata e prepara o leitor para o ingresso ao Salão Principal.
O Salão Pr incipal, com seus 9 m de pé
direito, é o grande espaço da biblioteca.
Por toda sua extensão, espalham-se áreas de leitura e um pequeno acervo de
livre acesso. As grandes aberturas nos
extremos, com orientações norte e sul
devidamente protegidas da radiação direta do sol, iluminam suficientemente
com luz natural a uma profundidade de
15 m. O vazio central, da varanda, funciona como uma lanterna no trecho central do grande salão. Além disso, nos dois
trechos intermediários, entre a lanterna
e as fachadas norte e sul, duas seções
de pisos transparentes do andar superior iluminam o grande salão com a luz
dos sheds da cobertura. Dessa maneira, o Salão Principal tem luz natural adequada e, ao mesmo tempo, evita as desvantagens climáticas das aberturas leste e oeste. O Salão Principal conta ainda com o apoio de duas outras áreas: a
Varanda de Leitura e o Mezanino. A varanda ocupa o vazio central, externo e
coberto, e oferece uma área alternativa
aos usuários com vistas para jóias
arquitetônicas, como o Solar do
Grandjean de Montigny ou edifício Marques de São Vicente de Afonso Eduardo
Reidy, ou paisagísticas, como o Corcovado e os Dois Irmãos.
A Área de Estudo Concent rado abriga
as funções de trabalho dos usuários da
biblioteca, oferece maior concentração
e espaços com mais especificidades.
Está aí, devidamente independente, a
Cátedra Unesco /PUC-Rio de Leitura.
Também, sala de pesquisa, leitura individual, e uma área sugerida para exibições temporárias temáticas ou de coleções do acervo da biblioteca.
20

Acolhimento, Salão Principal e Área de
Estudo Concentrado fazem as áreas de
público da biblioteca de um modo rico
porque oferecem diversas ambiências
para abrigar as múltiplas atividades que
um programa desta natureza deve contemplar.
Enfim, por uma opção arquitetônica, são
as áreas públicas da biblioteca que configuram o Edifício.

O EDIFÍCIO
Este Edifício pousa sobre o embasamento em apenas quatro pontos de apoio. A
estrutura que o realiza é uma treliça em
aço tira proveito da altura total do edifício para realizar o vão, 45 m, e balanços, 15 m e 30 m. O par de treliças dispostas na direção norte-sul define as
duas fachadas longitudinais leste e oeste. Cada par de pilares está solidarizado
entre si por uma viga transversa. Portanto, os quatro pilares formam dois pórticos que estabilizam as treliças transversalmente.
A estanqueidade das duas fachadas longitudinais é garantida pela aplicação de
chapas de aço com dimensões de 2,5 m
por 15 m e espessura de 5 mm com solda corrida em todas as juntas. Além de
proteção às intempéries, o aço também
funciona como sombreamento para o
fechamento interno. Portanto, as paredes de fechamento das fachadas leste e
oeste são compostas por uma sequência
de elementos construtivos: chapa de aço
para estanqueidade e sombreamento,
camada de ar ventilado, isolamento térmico, duto técnico para ar condicionado
e instalações e painel regulador acústico interno. Cada um destes elementos
tem uma função específica. A grande
vantagem desta opção construtiva é que
nos permite graduar o desempenho termo-acústico do edifício conforme os resultados aferidos em ensaios de modelagem através de ferramentas
computacionais avançadas. Desse
modo, assegura-se um desempenho
ambiental conforme as normas nacionais
e internacionais.

Biblioteca da PUC-Rio quer corresponder
à importância simbólica e cultural que
uma realização dessa natureza pode fazer através do seu projeto de arquitetura.
A atual Biblioteca da PUC-Rio, tão viva,
ganhará o que lhe falta na sua atual instalação que é algo difusa dentro do edifício da Amizade: visibilidade. Ou seja,
ela passará a figurar nitidamente como
instituição própria dentro do campus, fazendo ver o seu papel: depositária de
todos os saberes, ponto de encontro dos
estudantes de todos os cursos, universidade aberta para todos na cidade do Rio
de Janeiro.
EQUIPE
Arquitetura
spbr aquitetos
Angelo Bucci
Ciro Miguel
João Paulo Meirelles Faria
Juliana Braga

Estrutura
Kurkdjian & Fruchtengarten engenheiros associados
Jorge Zaven Kurkdjian
Jairo Fruchtengarten

Paisagismo
CAP RIO Consultoria Ambiental Paisagística
Fernando Chacel
Sidney Linhares

Conforto e eficiência energética
LABAUT FAUUSP
Joana Carla Gonçalves
Denise Helena Silva Duarte

Luminotécnica
Ricardo Heder

Ar condicionado
Thermoplan Engenharia Térmica
Carlos Massaru Kayano

Acústica
Acústica e Sônica
José Augusto Nepomuceno

Instalações
PHE – Projetos Hidráulicos e Elétricos
Wang Mou Suong
Ulisses Tavano

Lógica
Marciano Engenharia
Marcelo Marciano

***
Mais do que atender plenamente as suas
exigências programáticas ou desfrutar
das possibilidades técnicas que a construção civil no Brasil dispõe atualmente,
o projeto que apresentamos para a Nova

Quantitativos e pré-orçamento
Alberto Costa Engenharia
Alberto Costa Sousa Neto

Fotos das maquete
Nelson Kon
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PUC - MINAS
Maria Elisa Baptista
Arquiteta e Mestre pela UFMG e Doutoranda em Urbanismo do PROURB da UFRJ. Professora da PUC-MG
e conselheira do IAB.
Memorial
Como toda solução, esta surgiu de um
problema: a inexistência de um território
próprio para o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Fundado como
Departamento independente, o Curso
era inquilino do prédio do Instituto
Politécnico, onde graduou sua primeira
turma de arquitetos e urbanistas em
1996.
Iniciado em 1999, o desafio do projeto
era materializar a proposta políticopedagógica do Curso, que trazia como temas
prioritários a inclusão, a sustentabilidade
e a construção: “Um espaço modular, a
que se pudesse acrescentar o que se fizesse necessário e possível ao longo do
tempo e do dinheiro; um espaço versátil, leva tanto para o curso quanto para
toda a universidade; um espaço-porto,
capaz de receber, armazenar e enviar as
arquiteturas defendidas pela nossa escola”1. O projeto, concebido por uma
ampla equipe de professores que foram
incorporando ideias e cuidados das vertentes que compõem o curso, foi apresentado e debatido em fóruns abertos
nas semanas de arquitetura promovidas
pelo Diretório Acadêmico.

do janelas para a paisagem, o partido
articula a teia dos caminhos que desenham o campus e cria novos percursos
através do edifício.
O edifício é organizado em blocos que
acompanham o aclive do terreno, mediando as transições com espaços vazados e mudanças no sistema construtivo
e na cobertura. O bloco de chegada, a
leste, na parte mais baixa do terreno, é
o de maior altura. É organizado em torno a um claustro de respiração e
ambientação e abriga a administração,
a secretaria, as salas dos professores e
as salas de aulas teóricas. A escada de
largos patamares abre-se simultaneamente para o claustro e para a vista do
campus, em um desenho quase náutico. O terraço de cobertura compensa a
grande altura do bloco, mantendo a leitura horizontalizada do conjunto e criando um espaço de aulas ao ar livre, orientado para a vista da Serra.
O bloco dos ateliês, iguais entre si, ocupa linearmente a face sudeste, enquanto as salas desiguais entre si (a oficina
de maquetes, os laboratórios, o escritório de integração, diretório acadêmico)
ocupam a face noroeste, com a possibilidade de que possam ser acoplados,
nessa face, outros espaços que se fize-

30 - O terreno escolhido, longilíneo e em ligeiro aclive, sugeriu um partido linear.
O terreno escolhido, longilíneo e em ligeiro aclive, sugeriu um partido linear,
enfatizado pela maior face voltada para
o sudeste e para a bela vista da Serra
do Curral. Interrompido aqui e ali, crianUniversidades

rem necessários ao longo do tempo,
como numa cadeia de DNA.
Encerrando a composição formal, os
grandes ateliês, orientados transversal-

31 - A escada de largos patamares, em
um desenho quase náutico.
mente, receberam exaustores tipo catavento no volume destacado, contribuindo para a leitura quase fabril do conjunto. A conjugação da escada, dos vazios
e do volume vermelho dos banheiros
acentua esta última transição e cria a
interlocução entre os espaços, ampliada pela passarela/praça de acesso ao
Escritório de Integração, dando destaque
ao espaço onde os projetos de extensão
ganham vida.
A colunata da circulação dos ateliês e
os blocos laterais configuram o pátio,
espaço das instalações provisórias e dos
debates ao ar livre. O Cine Paredão,
apelido dado pelos estudantes à generosa parede lateral, foi desenhado para
as projeções de cinema e imagens, lembrando os cine-grátis que povoam a
memória belorizontina. O contraponto à
grande parede branca, no outro extremo
do pátio, é feito pela repetição da
volumetria em vermelho do segundo bloco de banheiros.
Orientados ao longo do sentido sudeste, os ateliês recebem uma iluminação
generosa, mas pouco isolada, protegidos
na fachada noroeste pela varanda de circulação. A cobertura é orientada para
receber o vento mais fresco vindo da
21

32 e 33 - Os grandes ateliês encerram a composição formal.
Serra do Curral e fazê-lo circular até a
parte mais alta, que recebe o sol da tarde nas venezianas de exaustão.
Generosas janelas estabelecem a relação entre os ateliês e as circulações
abertas, transmitindo as idéias de troca
e experimentação, compartilhamento de
saberes e experiências. A modulação dos
vãos, obediente ao módulo do bloco estrutural, remete ao ritmo das aberturas
do edifício original do campus, um antigo seminário da década de 1930.
A sequência de ateliês é interrompida em
dois momentos para fruição da paisagem, criando lugares de estar intercalados no burburinho cotidiano. A circulação é também concebida como um lugar de encontro e parada, com peitoris
assentáveis.

34 (ao lado) e 35 - A colunata da
circulação dos ateliês e os blocos
laterais.
liês, onde o acesso aos mezaninos se
dá por estreita escada individual.

O que se experimenta, ao percorrer o
edifício, é uma diluição dos limites entre
o exterior e o interior, numa gradação
contínua entre os lugares de encontro e
os de trabalho individual. Essa sequência
ganha expressividade no interior dos ate-

O sistema construtivo reflete a ideia de
expor, modernamente, sem disfarces, o
que é um edifício. A estrutura mista adotada nos blocos ortogonais (alvenaria

36 - A colunata da circulação dos ateliês e os blocos laterais.
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37 - O cine paredão
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estrutural, concreto e cobertura metálica) dispensa revestimentos, e as esquadrias em báscula ferro T, de grandes dimensões, permitem a ventilação e iluminação totais do vão, protegendo os
espaços das chuvas eventuais.

38 e 39 - Planta baixa do 10
pavimento (ao lado)e 20 pavimento
(abaixo), respectivamente.

As economias de energia e manutenção,
motivadas pelo uso de soluções projetuais doces, complementam-se com o
uso de sistema de vácuo nos sanitários
gerando considerável economia de água.
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FICHA TÉCNICA
Obra: Escola de Arquitetura e Urbanismo da
PUC Minas
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Local: Belo Horizonte, Campus Coração
Eucarístico, Avenida Dom José Gaspar, 500.

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetos: Cláudio Bahia, Maria Elisa Baptista,
Rubem Gomes e equipe.
Projeto estrutural: Ilídio Valentim Lobato
Projeto elétrico: Dimensões Engenharia
Blocos de concreto: Minas Concrete Block
Execução: Pró-reitoria de Infraestrutura da
PUC Minas

40 - A colunata da circulação dos ateliês e os blocos laterais.

41- Mapa das Zonas Bioclimáticas
Universidades

Zona 8: Maceió – AL UFAL
Rio de Janeiro– RJ Midiateca PUC
- Aberturas grandes para ventilação e com sombreamento.
- Paredes externas e cobertura leves e refletoras. Coberturas com
telha de barro sem forro poderão ser aceitas, desde que as telhas
não sejam pintadas ou esmaltadas. Também serão aceitas coberturas
com transmitâncias térmicas acima dos valores tabelados, desde que
atendam às seguintes exigências: contenham aberturas para
ventilação em, no mínimo, dois beirais opostos; e as aberturas para
ventilação ocupem toda a extensão das fachadas respectivas.
- Nestes casos, em função da altura total para ventilação; e no verão
deve adotar ventilação cruzada permanente.
Zona 3: Belo Horizonte – MG PUC
- Aberturas médias para ventilação e sombreamento de maneira que
permita o sol durante o inverno.
- Paredes externas leves e refletoras e cobertura leve e isolada
- No verão, deve adotar ventilação cruzada como estratégias de
condicionamento térmico passivo; e no inverno, aquecimento solar
na edificação e vedação interna pesada – inércia térmica.
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Projetos

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PROJETOS DE CENTROS
DE PESQUISA UNIVERSITÁRIOS
Marco Milazzo
Arquiteto e Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Professor da Universidade Estácio de Sá.
Os centros universitários brasileiros vêm
recebendo muitos investimentos nos últimos anos, muitos direcionados a reformas e ampliações de edificações existentes, mas também para a construção
de novas edificações, e principalmente
centros de pesquisa.

solação através da própria volumetria da
edificação, e a fachada norte por varandas e brises horizontais. Os arquitetos
da Akron, responsáveis pelo projeto, ainda utilizaram vegetação nos terraços
descobertos e na fachada oeste, e utilizaram a cobertura metálica do último

42 - Vista 3D do NUTRE

Não é prática comum nos concursos e
licitações a exigência de que estas
edificações atendam a requisitos de eficiência energética, ou conforto
ambiental, ficando esta decisão na maioria das vezes a cargo do próprio arquiteto contratado. Por este motivo, apenas
em alguns projetos, onde a escolha dos
escritórios de arquitetura foi muito rigorosa, encontramos projetos realmente
atendendo a estas preocupações.
Nesta linha de empreendimentos, o Núcleo de Tecnologias de Recuperação de
Ecossistemas – Nutre, no campus da
UFRJ, no Rio de Janeiro, apresenta um
projeto que segue diversos conceitos da
sustentabilidade e eficiência energética.
A edificação está implantada no sentido
leste-oeste, discordando com o alinhamento do terreno, porém minimizando a
radiação solar que atinge as fachadas.
Os laboratórios são adequadamente ventilados e iluminados naturalmente, sendo que a fachada sul é protegida da in24

pavimento para fazer o recolhimento da
água de chuva.

O novo centro de pesquisas da Petrobrás
– Cenpes 2 também na UFRJ, desenvolvido pelos arquitetos Siegbert
Zanettini e José Wagner Garcia, possui
características muito particulares, principalmente por apresentar uma área
construída de mais de 160 mil metros
quadrados. O Laboratório de Conforto
Ambiental e Eficiência Energética
(Labaut), da FAU/USP desenvolveu os
estudos de eficiência energética para as
edificações do complexo, propondo soluções de edificações baixas, orientadas
para receber o mínimo de radiação solar. Entre as soluções projetuais e
tecnológicas utilizadas, serão instalados
painéis fotovoltaicos, como incentivo ao
estudo de geração de energias alternativas. As edificações ainda apresentam
ventilação cruzada através de sheds, uso
da vegetação para barrar o vento e criar
microclimas, e o uso de materiais construtivos reciclados.
Os arquitetos Rodney Montosa, Ricardo
Monti e Valdir Secco, ao desenvolver o

43 - Corte esquemático do NUTRE
Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética

44 - Planta baixa do NUTRE
projeto da Faculdade Tecnológica Sul
Americana, em Londrina no Paraná, não
utilizaram simulações computacionais ou
consultorias específicas na área de eficiência energética, mas intuitivamente e
através do bom senso aproveitam a ventilação e iluminação naturais e aomesmo
tempo protegem as fachadas com brises
fixos e móveis. Desta forma não é necessário o uso de condicionamento de
ar arti-ficial nas salas de aula. A divisão
da faculdade em blocos, conectados por
circu-lações abertas, cria pátios internos
com vegetação, definindo uma arquitetura tradicionalmente simples e adequada às condições climáticas brasileiras.
A construção de uma edificação com
planta quadrada, definida pelo plano diretor da UFF em Niterói, foi o principal
desafio para proteger da insolação o NAB
- Núcleo de Estudos em Biomassa e
Gerenciamento de Águas. Além disso,
as orientações norte, sul e leste estão
voltadas para a Baía de Guanabara, fazendo com que os arquitetos Ana Paula
Polizzo, Gustavo Martins e Marco
Milazzo projetassem as três fachadas de
vidro, porém protegidas por brises. O bloco de acesso, orientado para oeste, possui poucas aberturas, somente necessárias para a ventilação e iluminação naturais. Alguns laboratórios do NAB exigiam o uso do condicionamento de ar artificial e por este motivo foram projetados
em um pavimento semi-enterrado, aumentando a inércia térmica. Na cobertuUniversidades

ra da edificação há um terraço panorâmico juntamente com uma área verde
onde serão plantadas espécies utilizadas
para produção de biodiesel.
O Laboratório de pesquisa e desenvolvimento de interfaces humano-computador para a Amazônia – Labcog, projetado pelo arquiteto José Wagner Garcia,
na UFRJ, Rio de Janeiro, é uma edificação quase totalmente condicionada artificialmente, devido ao controle interno rigoroso exigido pelos computadores que
serão instalados. Por este motivo, as
fachadas são quase todas fechadas, com
alto isolamento térmico. Apenas algumas
áreas administrativas e de serviço possuem janelas que permitem a ventilação
e iluminação naturais. Há também uma
área da fachada, com vista para a Baía
de Guanabara, totalmente envidraçada,
porém utilizando vidros duplos especiais.
Os projetos apresentados possuem funções semelhantes, e três deles estão situados no mesmo campus universitário
no Rio de Janeiro. Apesar disso, foram
projetadas diferentes soluções para as
mesmas necessidades de eficiência
energética e conforto ambiental. Cada
uma das soluções adotadas pode ser
melhor ou pior que as outras, mas a escolha não foi feita só pela sua eficiência,
mas também por fatores econômicos,
culturais e funcionais. Cada arquiteto da
sua maneira procurou satisfazer um conjunto de necessidades do empreendi-

45 - Insolação do NUTRE

mento e do cliente, mas que também caracterizasse a sua maneira própria de
pensar a arquitetura.
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48 - Vista da maquete do NAB

46 - Cenpes em construção II

49 - Corte do NAB

47 - Vista da maquete do Cenpes II

50 e 51 - Labcog
A priorização das questões ambientais nos
projetos das novas edificações em universidades se deve em parte pela própria exigência dos “clientes”, que quase sempre
são professores, pesquisadores, e profissionais com alto nível de instrução, futuros
usuários destes laboratórios e preocupa26

dos em minimizar os impactos e o consumo de energia destas edificações. Como
muitos destes laboratórios funcionarão para
estudos de novas alternativas de energia,
a representação desta preocupação na arquitetura é também uma questão de política e marketing.

Dicas
Cepel: www.cepel.br/
Cenpes II : www2.petrobras.com.br/
portal/tecnologia.htm
Labcog: www.usp.br/fau/pesquisa/
laboratorios/labaut/trabalhos_recentes/coppe_labcog.pdf
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